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Denne bog blev født, da jeg i foråret 2013 satte jeg mig for at programmere 
et scenarie til strategispillet Panzer Corps. Det skulle være operation 
Weserübung Süd. Tysklands angreb på Danmark. Det var min intention, at 
alt skulle være så korrekt som muligt. 
Arbejdet blev langt mere spændende og lærerigt, end jeg havde forestillet 
mig. Jeg havde troet, at det skulle blive et par hyggelige aftener med infor-
mationssøgning, men det greb om sig og antog et helt, helt andet omfang.  

Først søgte jeg information på internettet. Det måtte jeg hurtigt opgive. Der 
var alt for megen løs information, som ikke hang sammen i detaljen. Jeg 
besluttede derfor rask at springe alle mellemled over og i stedet søge histo-
rien i stemmerne af dem, som faktisk deltog dengang tilbage i 1940. Det 
blev en beslutning, som førte mig vidt omkring. Rigsarkivet, lokalarkiver, 
arkiver i Tyskland, England og USA. Det, jeg ledte efter, var ordrer, kommis-
sionsarbejder, rapporter, dagbøger, beretninger, efterretninger, redegørel-
ser, artikler osv. osv. Det var her, jeg fandt historien om 9. april 1940. Histo-
rien som den blev oplevet og fortalt af dem, som var med. Hvor der var hul-
ler, måtte jeg supplere med en bred vifte af andre kildetyper, men hele tiden 
holdt jeg mig for øje, at jeg ville finde historien, som den blev oplevet i april 
1940, og så vidt muligt søge uden om de forvanskninger, som tidens tand 
ofte påfører en historisk bevidsthed. 

Begravet i et hav af informationer og fortællinger begyndte jeg at kæde det 
hele sammen. En dag spurgte Tove, min hustru, om jeg var ved at skrive en 
bog. Det var jeg egentlig ikke, men jeg havde fundet en historie, som mange 
steder havde svært ved at rime helt på min børnelærdom.  
Jeg havde aldrig hørt om danske borgere, som gjorde nar af de danske sol-
dater den 9. april. Jeg havde aldrig hørt om de tyske spioners virke i Dan-
mark. Jeg havde aldrig før været bevidst om, at det faktisk kun var hæren, 
som gjorde modstand, mens flåden var mere eller mindre inaktiv. Jeg troede 
også, at 9. april var kommet som en overraskelse for Danmark.  
Der var i det hele taget ret meget, som fik en lidt anderledes vinkel, end den 
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historie jeg var opflasket med. Det kunne selvfølgelig skyldes, at jeg var 
ramt af et historisk snævertsyn, men jeg fandt hurtigt ud af, at så var det et 
snævertsyn, som rigtig mange led under. Derfor kunne jeg ikke lade være at 
undersøge videre. 

Historiefortælling om krig og ufred tilfalder typisk sejrherren, men selv om 
tyskerne hverken vandt i traditionel forstand eller moralsk, var jeg fra start 
bevidst om, at den fulde historie om 9. april skulle søges i spændet mellem 
begivenheder og drivkræfter i Danmark og Tyskland samt det øvrige Euro-
pa. Søgte jeg kun historien i Danmark, så ville historien kun blive halv. Der-
for er denne bog ikke den danske fortælling om 9. april. Det er heller ikke 
den tyske fortælling om 9. april. Det er blot en fortælling om 9. april 1940 i 
Danmark. 

Bogen er ikke skrevet for at dømme om det, der skete. Sådanne bøger er 
skrevet i rigt mål. Bogen er blot en fortælling om, hvad der skete.  
Fortællingen om 9. april 1940 ikke er en historie, som kun kaster roser af til 
den danske forestilling om det danske. Den er slet ikke så opbyggelig at 
læse, som historierne om Hvidstensgruppen og jødernes flugt over Øresund. 
Alligevel bør den fortælles, når man søger at formidle historien om Dan-
mark og danskerne.  Derfor er bogen skrevet. Derfor er den skrevet til Hr og 
Fru Danmark.  

For dem med mere professionel historisk interesse er der tilføjet et bilag og 
et omfattende noteapperat. Det er mit håb, at det kan være til hjælp for vi-
dere historisk arbejde, hvor jeg berører forhold, som ikke tidligere har væ-
ret almindeligt kendt i Danmark, eller hvor andre mener, at hændelser og 
fakta var anderledes, end det fremgår af nærværende fortælling. 

En bog som denne er svær at skrive, uden at formuleringer, fokus m.v. i en 
eller anden udstrækning kommer til at være et spejl af forfatterens egen 
subjektive holdninger. For en god ordens skyld afslutter jeg derfor fortæl-
lingen med, hvad jeg fandt af svar på spørgsmål, som eftertiden naturligt 
har stillet.  

Men, læs nu, og lad os så mødes igen, når fortællingen er slut. Om vi bliver 
enige til sidst, har ikke været vigtigt for mig. Bogens ærinde er ikke at få 
medhold. Bogens ærinde har været at tilbyde indsigt. 
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-- 

Jeg vil gerne takke for hjælp til denne bog. Tak til Orlogsmuseet og Besæt-
telsesmuset for hjælp med danske og tyske dokumenter, Statens Arkiver og 
Forsvarets Bibliotek for hjælp med danske originaldokumenter, National 
Archieves (GB) for engelske originaldokumenter, National Archieves and 
Records Administration (US) og Bundesarchiev, herunder Militärarchiev i 
Freiburg, for tyske originaldokumenter. Tak til lokalhistoriske museer for at 
bære materialer frem. Tak til folkebiblioteket i Svendborg. De har impone-
ret mig med, hvad de kunne skaffe fra afkroge i såvel ind- som udland. En 
særlig tak til Fyns Militærhistoriske Samling for god sparring og adgang til 
kilder. Museet er et must for dem, som interesserer sig for kampene i Søn-
derjylland. Tak til Friedrich Hagen fra Ostvermiste-1944 og Christoph 
Awender ved Axishistory for at give indfaldsvinkler på 170. infanteridivisi-
on. Tak til Sofie Sidor ved Politimuseet for adgang til dokumenter omkring 
begivenheder ved ordenspolitiet i København. Til slut tak til venner og fa-
milie for tålmodigt at lytte, når jeg gik i selvsving. Tak til Tove, mit fædrene 
ophav og Thomas for korrektur. Tak til Mette Klint for en fin streg, tak til 
tysklærer Mette Andersen for hjælp med oversættelser. I denne udgave 
også en tak til forfatteren Ove Kronborg, som ansporede mig til at undersø-
ge de tyske tabstal og tak til Vagn Lind for transskribering af krigsdagsbo-
gen fra Detachement Kluge. Tak til Helge Appelquist som fortalte historien 
om sin fars deltagelse i kampene. Tak til jer som har gennemlæst og kom-
menteret, og ikke mindst tak til Tove og ungerne. Jeg ved, jeg har været lidt 
fraværende. Tak for plads til det. 

-- 

Angrebet mod Danmark var ikke ideologisk begrundet. Det var militært 
betinget, og som sådan fortælles historien her. Derfor har fortællingen me-
gen fokus på militære forhold. 
Det tyske militær var i 1940 en stærk og dygtig organisation. Præstationer-
ne var militært set imponerende, og min største bekymring om foreliggende 
fortælling er, at nogle lader sig imponere af den tyske krigsmaskine. At nog-
le glemmer, hvad den tyske krigsførelse i bund og grund var til for at under-
støtte.  
Læseren bør ikke glemme, at dette blandt andet er en ulykkelig fortælling 
om en militær styrke, som villigt gjorde sig til redskab for udbredelsen af 
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nazismen. En militær styrke i rollen som tjener for et rædselsregime.  
Tysk militær banede vej for udbredelse af menneskesyn, værdiforestillinger 
og samfundsnormer, som vi i dag må være dybt taknemmelige for, at der 
fandtes folk, som ofrede alt for at byde trods. 

De mennesker, som tog kampen op, ønskede ikke selv krigen, men de er-
kendte, at frihed har en pris. At det demokratiske samfund ikke er naturgi-
vent, en selvfølgelighed eller en umistelig ret. At vores værdier og måde at 
leve på kun er os vedvarende forundt, hvis vi er parat til at tage ansvaret og 
betale prisen for at bevare det.  

I 1940 forsvandt vort demokratiske samfund med et snuptag. Det var væk, 
og vi var dømt til at rette ind efter et menneskefjendsk diktatur.  
Vi var heldige, at det tabte kom tilbage. Prisen for det var millioner af men-
neskers afsavn, nød, frygt, smerte og død verden over.   

Tak til dem som stod ved ansvaret. Dem som bar byrden.  
 

Keld Yding Sørensen - 2016
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Luften var ladet med spænding. Nervøse blikke, hårde korte kommandoer.  
Knagen og sagte klirren af udrustning. Våben blev set efter. Motorer blev 
varmet op. Op mod to et halvt tusinde køretøjer holdt klar syd for den jyske 
landegrænse. To forstærkede infanteridivisioner og en brigade, omkring 
40.000 mand, gjorde klar til at gå ind i Danmark. Nogle til vands, nogle til 
lands, andre fra luften. Alle havde deres specielle opgave. I hvert fald blandt 
de forreste soldater. Fremme i front stod stødtropperne. Nogle af de tyske 
soldater havde kamperfaring fra Polen, men langt hovedparten var helt 
grønne og nyuddannede. Danmark var deres første indsættelse i kamp. 
Mange i front sad på motorcykler. Andre sad i pansrede mandskabsvogne 
eller på ladet af lastbiler. Bagved kom kolonner med heste, cykler og fodfolk 
på march. En betragtelig del af angrebsstyrken, omkring to regimenter, sad 
dog stadig i tog,1 som var ved at arbejde sig op gennem Nordtyskland. Disse 
soldater nåede slet ikke frem, før det hele var overstået. 

På Luftwaffebaser i Nordtyskland var jordpersonel i fuld gang med at klar-
gøre nogle af tidens mest moderne kampeskadriller. Faldskærmsjægere 
stod parat på landingsbaner, og ude på havet lå landgangstropper skjult i 
lastrum og under presenninger.  Klokken var næsten fire om morgenen. Om 
få minutter skulle det ske. Det var den 9. april 1940, og snart ville panser-
vogne, motorcykler og lastbiler gennembryde landegrænsen til Danmark. 
På Fyn og Sjælland ville de vælte ud fra fragtskibe, orlogsskibe og færger. 

På den danske side af grænsen stod nogle danske officerer. De kunne ikke 
finde ro. Der var alt for mange rapporter, som fortalte om tysk opmarch. De 
havde sendt militære observatører helt frem, så man ikke blev taget totalt 
på sengen, hvis dét skulle ske. Nogle danske magthavere var også krøbet til 
køjs, men ikke alle. Det var situationen for spændt til.  
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I Marineministeriet brændte lyset, og her vågede såvel krigsministeren som 
flådens øverstbefalende natten igennem. Ministre, partiformænd, kongen og 
den militære topledelse vidste, at noget var under optræk, men hvad? 

I Sønderjylland stod soldaternes cykler og motorcykler klar. Ammunition 
m.v. var uddelt. Soldaterne selv lå i deres senge med tøjet på.  
I resten af landet havde hæren ikke gjort særligt ved beredskabet, og ved 
flåden blev der uddelt landlov som på enhver anden dag.  

Ved grænsen blev nogle tyske soldater sendt frem for at brække en grænse-
bom op. Motorcykler åbnede for gassen. Våben blev afsikret i sidevogne, og 
motorbriller blev trukket ned og trykket på plads for øjnene. Alt var klart. 
Alle var klar.  
Et nik fulgt af en kort kommando. - Vorvärtz Männer. 
-Og, så kom de… 
----- 

 
Dette er starten på historien om 9. april 1940.  
Når historien skal fortælles, er det fristende at springe ind lige der, hvor 
angrebet begynder. Men.., vil man forstå, hvad der skete, så bliver man nødt 
til at springe ind i historien lidt tidligere.  

Bliver øjenlågene tunge i gennemgangen af optakten til 9. april, så er der 
ingen læsetvang. Man bør i stedet straks springe direkte frem til kapit-
let ”Opmarch” og fortsætte der.  
Men, for dem der gerne vil vide mere…. 

Man kunne springe ind i historien ved krigen i 1864 eller for den sags skyld 
i 1870 ved den tysk-franske krig. Begge steder ville give mening, for det var 
begivenheder, som udsprang af Tysklands samling. En ny magt etablerede 
sig på den europæiske scene. Det skabte ubalance og uforudsigelighed i den 
europæiske magtfordeling. Det affødte krig. 
Fuldstændig som hvis vi slipper en ny stærk hund løs i hundeflokken der-
hjemme. Sådan noget giver ballade, indtil hundeflokken har styr på den ny 
magtfordeling.  
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Helge Klint analyserede dette fænomen i sit værk om den danske hær, hvor 
han beskriver, at før Tysklands samling lå magten i Europa på fløjene i øst 
og vest. Med Tysklands samling rykkede magten i Europa ind mod midten 
indtil Tysklands deling efter anden verdenskrig, hvor sejrherrerne genetab-
lerede den gammelkendte magtfordeling med 'Rusland', Frankrig og Eng-
land som de afgørende magtbaser i Europa.2  
Ved afslutningen af den kolde krig og Tysklands samling ser vi igen, at mag-
ten i Europa rykker mod centrum. I 2015 er Tysklands magtposition i Euro-
pa stærk, mens Frankrigs og Englands betydning virker relativt aftagende. 
Alligevel virker det i dag som om, at magtbalancen i det vestlige Europa 
efter 150 års ommøblering endelig er ved at falde på plads og være gensi-
digt accepteret.  
Fremtidens globale magtkage vil blive skåret anderledes end i den verden, 
vi voksede op med. Fremkomsten af nye stærke magter på den globale sce-
ne er det, som i dag skaber usikkerhed om magtkagens fordeling.  Nogle 
lande vil pege på, at deres stykker synes dem for små. Nogle vil kræve mere. 
De, som i dag har store stykker af magtkagen, vil søge at holde fast i deres.  
Den globale udfordring i dag er ikke ulig den europæiske for 150 år siden, 
da Tyskland etablerede sig. I sådanne situationer er resultatet aldrig, at det 
hele kommer til at fortsætte som 'plejer.'  
Hvordan vi har tænkt os at finde ro og enighed om fordelingen af morgen-
dagens globale magtkage, er en væsentlig udfordring for vores tid, men for 
ikke at tabe moment, forlader vi nutiden og springer tilbage til datiden. 
Tilbage til en tid, hvor magthaverne på ingen måde kunne finde enighed om, 
hvordan kagen skulle skæres i Europa. Til en tid, hvor krigen mellem euro-
pas centrum og fløjene rasede, smadrede, lemlæstede og myrdede millioner 
af europæere. 

Året, vi springer ind i, er 1916.  
 
I 1916 stod der et stort søslag ud for den jyske vestkyst. Det var Royal Navy 
og den tyske kejserflåde, som løb på hinanden. Slaget varede i mange timer, 
og tusinder fandt døden i havet denne dag. Hvem vinderen var? ...  - det slås 
man stadig om den dag i dag, men faktum er, at den tyske kejserflåde ikke 
deltog i andre større søslag gennem resten af første verdenskrig. Den tyske 
flåde var ellers imponerende efter mange års oprustning, men det var Royal 
Navy, som havde de største muskler, og det blev England, som herskede i 
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Nordsøen og på Atlanten. Den tyske kejserflåde formåede ikke at bringe sig 
i en situation, hvor den kunne spille en afgørende rolle for krigens udfald. 

For den tyske flåde var første verdenskrig alt i alt en bitter oplevelse, og 
man var ikke interesseret i gentagelser. Skulle en tysk flåde igen i krig, måt-
te man gå nye veje. De overordnede strategier måtte gentænkes, men hvor-
dan?  
Dette var en diskussion, som kunne bringe sindene i kog hos tyske flådeoffi-
cerer, og den blussede særligt op, da krigen var endelig tabt.  
Hvad var gået skævt?  
Hvad kunne være gjort anderledes?  
Dette var interessante spørgsmål, hvis man atter kom i krig med England. 
Mellem dem, som søgte svar og nye strategier, var en tysk søofficer ved 
navn Wegener, og de svar og strategier, som han kom til at repræsentere, 
fik betydning for Danmarks skæbne i den næste verdenskrig.  

Wegener pegede på, at den tyske flåde havde prioriteret de forkerte mål 
under første verdenskrig. Den tyske flåde havde ført meget traditionel sø-
krig.  
Nedkæmpelse af fjendens styrker havde været i fokus. Wegener mente, at 
en strategi med store afgørende søslag var at overføre landkrigens strategi 
til havet. Han mente ikke, at søkrig skulle gribes an på den måde. Han pege-
de i stedet på, at fokus for en tysk flåde skulle være havenes forsyningsruter, 
og han definerede søherredømme på en ny måde. 
Søherredømme var, sagde han, herredømme over havets handelsveje. I 
hvert fald i en krig mod England. Med det som udgangspunkt formulerede 
han helt nye strategiske perspektiver for den tyske flåde.3 
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Wegener mente, at i krig med Vestmagterne skulle den tyske flådes opgave 
være at isolere England. Ved at afskære ørigets forsy-
ningslinjer skulle englænderne tvinges i knæ, og det var 
primært ad denne vej, at den tyske flåde kunne spille en 
afgørende rolle i en fremtidig krig.  
Det betød, at den tyske flådes primære operationsområde 
måtte være Atlanten. Der var bare det problem, at tysker-
ne ikke havde direkte adgang til Atlanten. 

Østersøen var en dårlig operationsbase for den tyske 
flåde. En kombination af engelske minefelter og skibe fra 
Royal Navy kunne nemt lukke hullet mellem Jylland og 
Sydnorge. Wegener anså også danske minefelter i bælter-
ne som potentiel indespærring af den tyske flåde. Ikke 
kun som beskyttelse. I hans øjne betød danske minefelter, 
at den tyske søfront kom til at ligge lige ud for Kiel. De 
låste den tyske flåde fast i Østersøen. Et farvand, hvor der 
ikke var meget at udrette for en tysk højsøflåde, hvis 
modstanderen var England.  

 
Tilbage var muligheden at gå gennem Kielerkanalen og ud 
i Tyske Bugt. Her havde tyskerne adgang til havet via 
Bremerhaven og Elbens udmunding, men det var igen en 
udgangsstilling, som den engelske flåde nemt kunne blo-
kere. Den tyske flådes udfordring var derfor, at den skulle 
undgå at blive låst fast i hjemlige farvande. Der skulle 
skaffes adgang til Atlanten. Først herude kunne man sæt-
te ind mod forsyningsruterne til England. Det affødte 
behov for baser, som lå uden for Tyskland. Disse baser 
kunne lægges flere forskellige steder.  
  
Tyskerne kunne undgå at blive låst fast i de hjemlige far-
vande ved basefaciliteter på den hollandske nordsøkyst 
og den danske vestkyst. Det ville presse søfronten frem, 
så de engelske inddæmninger i stedet måtte lægges i den 
engelske kanal og i farvandet mellem England og Norge. 

Engelske spær-
ringer ved tyske 
flådebaser i 
Tyskland 

Engelske spær-
ringer ved tyske 
flådebaser ud til 
Nordsøen 

 

Engelske spær-
ringer ved tyske 
flådebaser på 
Norges atlantkyst 
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Det ville give den tyske flåde mere spillerum, men hvis målet for den tyske 
flåde var de engelske forsyningslinjer, så var det et spillerum, som ikke 
kunne bruges til særligt meget. Der var dog endnu mere interessante mu-
ligheder for tyskerne. Det var baser i Norge og/eller på Frankrigs vestkyst. 
Sådanne baser ville tilbyde direkte adgang til Atlanten. Herfra kunne krigen 
på havets handelsveje føres.  

Her vil vi koncentrere os om tyskernes muligheder i Norge. 

Baser i Norge kunne presse en tysk søfront så langt frem, at engelske ind-
dæmningsforsøg måtte lægges helt ud i linjen England-Færøerne-Island-
Grønland. Det var en linje, som det ikke ville være urealistisk, at tyske skibe 
kunne gennembryde, da linjen var krævende at bevogte. Afstandene var 
store og vejrliget barsk. Det var en linje, som ville binde og slide forholdsvis 
store ressourcer i Royal Navy og Royal Air Force.   
Flådebaser i Norge ville være en nøgle for den tyske flåde, som kunne sikre 
det geostrategiske udgangspunkt, som Wegener udtrykte det i sin bog fra 
1926 -”Die Seestrategie des Weltkrieges .” 

Hele denne tankegang gav mening, hvis man var enig med Wegener i, at en 
tysk flåde som udgangspunkt ville være en engelsk flåde underlegen. Pro-
blemet for Wegener var blot, at det langt fra var alle hans samtidige kolle-
ger, som var enige med ham i det.  

Wegener var en af kometerne i den tyske flåde efter første verdenskrig. Han 
var steget op gennem det militære hierarki i et parløb med en gammel 
skibskammerat. Kammeraten hed Erich Raeder. I sidste ende blev det 
kammeraten Raeder, som nåede længst på karrierestigen. Han endte nemlig 
som øverstkommanderende for Kriegsmarinen.  På dette tidspunkt var det 
gode kammeratskab mellem Wegener og Raeder mildest talt en saga blot. 
Wegeners forestilling om materiel underlegenhed virkede nemlig som en 
rød klud på en del tyske flådeofficerer, hvoraf mange drømte om genrejs-
ning af en ny og endnu stærkere tysk flåde.  
Disse officerer mente, at det var visioner om en stærk flåde, der skulle be-
sjæle flåden og det omgivende samfund. En vision om en flåde af svulmende 
overfladeskibe, som stor og stærk havde magten til at slå Royal Navy til 
plukfisk og pindebrænde. Flådens mål skulle kort sagt være at kunne be-
kæmpe en engelsk flåde. De, som delte denne vision, så Wegeners tanker 
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som udtryk for en svag indstilling til flådesagen. Denne Tirpitzianske1  garde 
af søofficerer havde ikke brug for Wegeners fritænkeri omkring tysk flåde-
strategi. Genopbygningen af en flåde ville blive dyr og svær at gennemføre, 
så der var brug for ro i geleddet.  

Da anden verdenskrig brød ud, var det Erich Raeder, som stod i spidsen for 
den tyske Kriegsmarine. Erich Raeder havde været blandt dem, som havde 
set på Wegeners arbejde med ublide øjne. Raeder havde direkte karakteri-
seret Wegeners tanker som makværk, og han havde gjort sit til at stå i vejen 
for offentliggørelsen af Wegeners tanker. Men, da krigsudbruddet kom i 
1939, havde Raeder tabt kampen om at få opbygget en enorm tysk flåde. 
Byggeriet var i gang, men timingen var imod. Han stod kort sagt med en 
flåde, som alt andet lige var Royal Navy langt underlegen. 

Raeder måtte lægge roret om, og nu var Wegeners tanker måske ikke så 
farlige længere? Det kunne i hvert fald se ud som om, at Raeder nu tillod sig 
at blive inspireret af Wegener, selvom Raeder afviste det.   
Hvad der er op og ned i sammenhængen mellem Wegener og Raeder, findes 
der mere end én mening om. Men, - med eller uden Wegener…..- iværksatte 
Raeder en strategi med stærkt fokus på forstyrrelse af havets handelsveje, 
og han rettede blikket mod baser i Norge og de muligheder, som sådanne 
baser ville åbne for Tyskland. Da krigen var brudt ud, begyndte han at for-
følge disse muligheder.4 Derfor plantede han ideen om tyske baser i Norge 
hos Hitler og OKW.2  
 
Hitler havde indtil da ikke haft nogen planer om at besætte Norge, men 
støttet af begivenhedernes gang formåede Raeder at trykke på de knapper, 
som førte fra ide til virkelighed. I løbet af kort tid var planlægningsarbejdet 
mod Norge iværksat, og dette arbejde viste hurtigt, at uden Danmark som 
springbræt, ville afstanden mellem Tyskland-Norge blive alt for stor.  Der-
med var Danmarks skæbne beseglet. 
                                                                 
1 Alfred Tirpitz var chef for den tyske flåde under første verdenskrig, og det var som sådan 
hans strategi, som Wegener fremlagde et alternativ til. Efter første verdenskrig bekendte 
mange tyske søofficerer sig stadig til Tirpitz ide om, at den tyske flåde skulle være så stor, 
at den kunne tage kampen op mod den engelske flåde.  
2 Værnemagtens overkommando. Hvert værn, hær, flåde og marine havde sin egen over-
kommando. Tyskerne havde dog også en kommando, som var over disse. En såkaldt værns-
fælles kommando. Det var OKW.   
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Da Raeders ønske om norske flådebaser var introduceret, kom der hurtigt 
flere perspektiver til, som yderligere motiverede Hitler og OKW for en tysk 
besættelse af Norge og Danmark. Disse motiver fremgik helt tydeligt af en 

ordre, som Hitler udstedte til OKW på den første forårsdag 1940.5 

Udviklingen i Skandinavien kræver, at alle forbere-

delser gøres til at besætte Danmark og Norge med de-

le af Wehrmacht. Herigennem skal engelske overgreb 

på Skandinavien og Østersøen foregribes, malmforsy-

ningen fra Sverige sikres og Luftwaffe og den tyske 

Kriegsmarines udgangsstillinger mod England udvi-

des….(herefter fulgte yderligere instrukser)   

Sign. Adolf Hitler  

Ordren formulerede Tysklands strategiske motiver for angrebet i Skandi-
navien, og disse motiver ændrede sig ikke synderligt i tiden derefter.  Kort 
før angrebet hed det i en overordnet operationsordre: 6 

Målet for besættelsen af Norge er at gøre dette land 

til et stærkt tysk støttepunkt, at stå i vejen for 

ethvert landgangsforsøg fra de allierede kræfter, og 

dermed skaffe en stærk basis for den kommende tyske 

sø- og luftkrigsførelse mod England. Her ud over 

skal landets økonomiske kræfter i udstrakt grad gø-

res tilgængelig for den tyske krigsøkonomi. 

Luftwaffe og den tyske Kriegsmarine skulle have bedre udgangsstillinger, 
men defensive motiver vejede også tungt.  Tyskerne ville komme englæn-
derne i forkøbet, inden disse fik fodfæste i Skandinavien og Østersøen. For-
syningen af råstoffer fra Skandinavien til den tyske krigsproduktion var af 
vital interesse for Tyskland, og tyskerne vidste, at Vestmagterne3 gjorde 
klar til landgang i Norge. Det havde Tyskland ikke råd til. 

                                                                 
3 Med Vestmagterne menes England og Frankrig. De to lande som indledningsvis stod 
sammen i krigen mod Tyskland. Senere blev kom USA og USSR ind i kampen, og udtryk-
ket ”De allierede” blev mere almindeligt. 
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I 1939 var den tyske krigsproduktion langt fra på højdepunktet. Faktisk 
toppede den tyske krigsproduktion først i 1944. Alligevel stillede produkti-
onen af våben og ammunition allerede i trediverne store krav til råstoffor-
syningen. Særlig vigtig var importen af malm, som kunne forarbejdes til stål 
og panser. Tyskland havde egne malmforekomster, men slet ikke i tilstræk-
keligt omfang, og uden en sikker forsyning af malm kunne Tyskland ikke 
holde sin rustningsindustri kørende. 

Det blev Sverige, som løste Tysklands problem med malmforsyningen. Her 
var malm, som kunne forarbejdes til højkvalitets stål, og herfra blev malm i 
millioner af tons eksporteret til Tyskland. En eksport som forsatte helt frem 
til 1944. Malm fra Kiruna og andre svenske forekomster kom dermed langt 
omkring med den tyske krigsmaskine, hvor det forrettede tjeneste som 
tyske kampvogne, kanonrør etc.  
Sverige var på afgørende vis med til at holde liv i den tyske krigsindustri og 
anså måske den fortsatte eksport som forsikring mod tysk aggression, og 
måske var nogle svenske ikke helt uden forståelse for Tysklands militære 
kamp i øst. 7 4 
Sveriges dispositioner under krigen var nok mest af alt et neutralt lands 
dispositioner. Man stod ved at ville forsvare sig mod enhver angriber, og så 
søgte man måske at dele sol og vind lige i den svære balancegang som neu-
tral part midt i krigen? Danmark havde selv svært ved denne balancegang, 
og for begge lande affødte det prioriteringer, som i eftertidens klare lys kan 
fremstå uheldige. Herunder er det uomtvisteligt, at Sveriges malmeksport 
                                                                 
4 Da man i Sverige blev bekendt med de tyske sejre på Østfronten, sendte den svenske kon-
ge et brev til Hitler i oktober 1941. Det blev indledet med "Mein Lieber Reichskanzler" 
hvilket blev til overskrift i en nationalt selvranssagende svensk bog af Staffan Thorsell i 
2006. 
Brevet var en lykønskning til Hitler i forbindelse med de tyske sejre på Østfronten. Med 
krigen i Finland in mente, er den svenske lykønskning måske ikke så svær at forklare og 
forstå, men det er klart, at det aldrig pynter, når man bliver for hjertelig i omgang med 
menneskefjendske diktaturer. Derfor skal det retfærdigvis også nævnes, at den svenske 
konge var en af dem, som talte nazisterne rent imod, når talen faldt på Tysklands angreb 
på jøderne og de racistiske felttog i det hele taget.  
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understøttede den tyske krigsførelse på afgørende vis. Det var alle klar over, 
og det var en alvorlig torn i øjet på Vestmagterne. 

Den svenske malm blev udskibet fra Sverige og transporteret gennem 
Østersøen til nordtyske havne, men i vintermånederne blokerede isen for 
denne trafik. Derfor gik vintermånedernes eksport via Norges isfri havne på 
Vestkysten. 

Englænderne var helt på det rene med betydningen af den svenske malm-
eksport, og englændernes åbenlyse interesse for Nordnorge gennem 1939-
1940 var tæt forbundet med ønsket om at forhindre det svensk-tyske sam-
arbejde. Kunne man stoppe den del af eksporten, som gik via Norge, så hav-
de man blokeret en god del af de svenske leverancer.  
I hvert fald så længe, at tyskerne ikke blot omlagde eksportmønsteret og 
oplagrede vinter-malmen, indtil isen brød op og genåbnede Østersøruterne.  

Berlin var klar over, at fortsatte leverancer af svensk malm afhang af tre 
forhold: 

1. Englænderne måtte ikke sætte sig på de svenske miner 
2. Transporten af malmen fra det nordlige Skandinavien skulle sikres 
3. Sverige skulle fortsat være villig til at eksportere til Tyskland 

Vintertransporten var en akilleshæl. Transporterne løb ned gennem norsk 
territorialfarvand, og var som sådan beskyttet af Norges neutralitet, men 
der skulle kun en engelsk beslutning til, før Royal Navy kunne afskære 
Tyskland fra at bruge de isfri farvande. Uanset Norges vilje. Bekymringen 
for at dette kunne ske, red tyskerne som en mare, og den kan eksempelvis 
spores helt tilbage til 1934, hvor Raeder lavede følgende notat: 8 

….udbygningen af marinen …ser jeg livsnødvendig; da 

krig overhovedet ikke kan føres, hvis ikke marinen 

kan sikre tilførslen af malm fra Sverige…  

Det var dog ikke udelukkende søvejen, som bekymrede tyskerne. De for-
holdt sig også til muligheden af en regulær engelsk landgang i Norge.   

Tyskerne havde ikke tillid til, at Norge ville og kunne forsvare sig imod en 
engelsk landgang. I hvert fald ikke i et omfang, som kunne give tyskerne det 
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nødvendige momentum for at kunne nå at intervenere og forsvare tyske 
interesser. For tyskerne var løsningen at besætte Norge, før englænderne 
gjorde det. Tyskernes bekymringer var ikke grundløse. 

Det engelske Ministry of Economic Warfare havde haft malmtrafikken i 
kikkerten gennem længere tid, og man havde arbejdet med forskellige sce-
narier til hindring af den svenske eksport, hvis det skulle komme til krig. 

Midt i april 1939 blev denne engelske opmærksomhed på Norge skærpet. 
Royal Navy fik øjnene op for nye perspektiver omkring Norge. Perspektiver 
som på sigt kunne få afgørende betydning for forsvaret af England selv. 9 

14. april skrev en embedsmand fra det engelske udenrigsministerium et 
brev til en engelsk admiral ved navn Backhouse. I brevet gjorde embeds-
manden opmærksom på, at han fra en godt underrettet ven vidste, at Hitler 
for tiden udtrykte stor beundring for en bog af en viceadmiral Wegener. 
Bogen skulle handle om søkrigsførelse i verdenskrigen. 

Backhouse blev interesseret i sagen, og samme dag han læste brevet, sendte 
han en forespørgsel til den engelske flådes efterretningsvæsen,  
- Var man bekendt med dette værk?   
- Var der lavet en oversættelse? 
Svaret var, at der stod godt nok et eksemplar på flådens bibliotek, men det 
var på tysk. Derfor havde man med det samme anmodet den britiske mari-
neattache i Berlin, kaptajn Troubridge, om at lave en sammenfatning. 

Denne sammenfatning lå klar 15. maj 1939, og den blev fordelt til admiral 
Backhouse og chefen for Home Fleet. Sammenfatningen var ledsaget af nog-
le følgebemærkninger, og her havde marineattachéen skrevet: 10 

Hvis tyskerne ønsker at holde bælterne åbne, er der 

kun en måde at sikre dette, og det er at erobre de 

danske øer ved udbrud af en krig. En erobring af 

Bergen og Trondheim vil ikke være uoverkommelig og 

vil gøre vores opgave des sværere. Muligheden af så-

danne operationer til forbedring af den geografiske 

position skal ikke overses. 

Englands interesse for Wegeners arbejde var vakt. 
Indtil da havde Norge ikke haft nogen central placering i det engelske admi-
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ralitets strategiske overvejelser, men nu flyttede fokus. Chefen for NID5 
udtrykte det således: 

- I alle mine fire år i planlægningsdivisionen, og mine andre fire år som lærer 
på Staff College, har ingen nogensinde foreslået at vi skulle føre krigen ind i 
norske farvande. 

Wegeners bog gjorde, at englænderne fik sømilitære motiver for at beskæf-
tige sig med Norge. Norge handlede om mere end malmeksport. Norge var 
nu hastigt på vej til at blive et af den kommende krigs første brændpunkter. 

 

                                                                 
5 NID. Naval intelligence Division, flådens efterretningsvæsen. Chefen var DNI, Director of 
Naval Intelligence, hvilket ikke skal forveksles med de nuværende DNI forkortelser i ameri-
kanske efterretningsorganer. 
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Såvel Frankrig som England syslede med planer for landgang i Norge efter 
udbruddet af anden verdenskrig. Med fodfæste i Norge kunne Vestmagter-
ne gå videre og sætte sig på de svenske malmforekomster, men ikke nok 
med det. Hvis vestmagterne gik ind i Sverige, ville man opnå, at Sverige blev 
tvunget til at vælge side i krigen.  
Gik Sverige med Tyskland, så havde man fået oprettet en front i Skandinavi-
en, som kunne tage trykket af fronten i Frankrig. Det var et scenarie, som 
særligt franskmændene var optagede af.  
Gik Sverige med Vestmagterne, så havde Vestmagterne pludselig fodfæste 
midt i den tyske baghave. Det ville betyde adgang til basefaciliteter med 
kort afstand til hjertet af Tyskland.  
Uanset hvordan Sverige valgte, så gav det tillokkende scenarier for Vest-
magterne og helt uacceptable scenarier for tyskerne.  

Vestmagterne arbejdede med forskellige planer for at gå ind i Norge. Ty-
skerne var klar over dette, men de vidste ikke, hvor langt fremme Vestmag-
terne var med deres planer. Faktum var, at Vestmagterne var meget længe-
re fremme end Tyskland ved starten af 1940, men da den endelige beslut-
ning om landgang havde svært ved at blive født i det engelsk-franske sam-
arbejde, så endte Vestmagterne og Tyskland med at være nogenlunde lige 
langt fremme, da det kom til stykket. I april 1940 var det derfor kun timer, 
som adskilte deres operationer, og besættelsen af Norge blev et regulært 
kapløb mellem engelske-franske og tyske styrker.  

Engelsk fodfæste i Skandinavien kunne få mange og vidtrækkende konse-
kvenser for den tyske Kriegsmarines krigsførelse. Her havde de på ingen 
måde lyst til at have Vestmagterne rendende. Med Vestmagterne i Norge 
ville Østersøen ikke længere være tysk bagland, og adgangen til Nordatlan-
ten ville blive lukket af. Admiral Raeder gengav nogle af disse bekymringer, 
da han efter krigen skrev sine erindringer. 11 

...så ville den nordlige Nordsø blive flankeret fra 

begge sider af fjendens sø- og luftstridskræfter og 

dermed endegyldigt lukket! For os ville der ikke 
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længere være udsigt til, at vi kunne operere med 

oversøiske søstridskræfter i Atlanten.  Afspærringen 

af Nordsøen kunne med hjælp fra minespærringer, som 

under første verdenskrig, gøres så virkningsfuld, at 

selv udløb med ubåde kunne gøres meget svær, hvis 

ikke helt umuliggjort. 

Det generede også tyskerne, at de ikke havde kontrol med de danske bælter. 
Under første verdenskrig havde de kunnet diktere Danmark at udlægge 
miner. Den danske regering var nervøs for at provokere englænderne, men 
minerne blev udlagt, så de spærrede Øresund og bælterne. Tyskland havde 
dog også oplevet, at de ikke havde kontrol over de danske minefelter.  Da 
tyskerne senere havde ønsket minerne fjernet igen, havde Danmark ikke 
været villig til at efterkomme dette. Tysklands erfaring var derfor, at de 
kunne miste deres kontrol med adgangen til Østersøen og være begrænset 
til kun at kunne bruge Kielerkanalen. 

I 1939 ønskede Tyskland igen miner udlagt i danske farvande. Tyskland 
havde selv lagt miner ud til spærring af bælter og stræde. Felterne lå ret tæt 
på Danmark. Faktisk så tæt at det danske fyrskib ved Gedser Rev måtte 
inddrages. Det kom til at ligge midt i et tysk minefelt.12  I Danmark udlagde 
man minefelter næsten som ønsket af tyskerne. De var måske ikke forbun-
det direkte med de tyske felter, men de var placeret, så de samvirkede ret 
godt med de tyske felter. Danmark levede stort set op til de fortsatte tyske 
krav til danske minefelter. Den politiske linje afspejles tydeligt i Søværns-
kommandoens generalrapport fra perioden.13  For eksempel stillede ty-
skerne krav om spærringer for ubåde i danske farvande, mens der skulle 
være åbnet for gennemsejling for overfladeskibe. Det blev efterkommet fra 
dansk side. Efter de første udlægninger kom der flere krav til. Nu præcise-
rede tyskerne, hvordan de ville have spærringerne justeret. Samtidig øn-
skede tyskerne, at de kunne anvende egne lodser gennem felterne. Alle 
disse ønsker blev efterkommet.  

I 1940 havde Tyskland derfor stor indflydelse på kontrollen med de centra-
le danske farvande, men erfaringen fra første verdenskrig sad endnu i den 
tyske søkrigsledelse. Danmark kunne finde på at modsætte sig tyske krav, 
hvis sådant senere blev opportunt for Danmark. En besættelse af Danmark 
ville med et slag fjerne dette usikkerhedsmoment. Besatte man Danmark 
som et led i besættelsen af Norge, ville kontrollen med bælter og stræder 
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blive en ikke helt uvæsentlig sidegevinst. Med fuld kontrol ville de danske 
farvande fungere som en åben dør for tyskerne og samtidig være et helt 
lukket farvand for Royal Navy. Danske farvande ville med ét blive en for-
holdsvis tryg og sikker vej til forsyning af tyske tropper i Norge.  
Det var ikke uvæsentlige sidegevinster for den tyske Kriegsmarine, og en 
besættelse af Danmark ville give endnu flere sidegevinster. 

Jylland repræsenterede en del af den tyske nordflanke. Under første ver-
denskrig havde englænderne puslet med tanken om at gå i land i Jylland. 
Med tropper landsat i Jylland kunne England åbne en front ned i Nordtysk-
land. I ryggen på såvel Vest- som Østfronten. Det var dog aldrig blevet til 
noget, men tyskerne var meget bevidste om, at Vestmagterne kunne etable-
re et brohoved i Jylland. En anden trussel, som tyskerne var nødt til at for-
holde sig til i første verdenskrig, var, at danskerne, med eller uden pres fra 
Vestmagterne, kunne komme i en situation, hvor det blev fordelagtigt at 
træde ind i krigen på Vestmagternes side. 

Det sidste scenarie lå nok ikke lige for, men under alle omstændigheder, og 
måske mest af hensyn til faren for en engelsk landgangsstyrke i Jylland, 
havde tyskerne anlagt et særdeles stærkt forsvarsværk lige syd for 1864-
grænsen. Dette forsvarsværk fik navnet Sikringsstilling Nord. Omfanget af 
stillingen fortæller på sin egen facon, at tyskerne gjorde sig helt reelle be-
kymringer om deres jyske flanke.  Da første verdenskrig var slut, lå der i 
Sønderjylland omkring ni hundrede betonanlæg og fyrre kanonbatterier. De 
var fordelt over halvtreds kilometer, - tværs over den jyske halvø. Det var et 
forsvarsværk med flere linjer i dybden, pigtrådsspærringer, oversvømmel-
sesanlæg, smalsporsjernbaner og hvad der ellers hører til af den slags.  
Da stillingen vendte mod nord, blev den ødelagt af danskerne kort efter 
Sønderjyllands genforening med moderlandet. Stillingens kanoner pegede 
op i Jylland og ikke ned mod Tyskland. Som dansk forsvarsværk vendte det 
simpelthen forkert, og genbrugsværdien var derfor lille. Hertil kom sikkert 
også mere følelsesladede motiver, som pressede på for at få dette tyske ar 
fjernet fra det danske landskab.   

På sit højeste var Sikringsstilling Nord en af Europas stærkest befæstede 
linjer.  I dag er dette meget omfattende forsvarsværk stort set glemt, men 
ved man, hvor man skal lede, så ligger resterne der endnu, og kører man 
længere mod syd, kommer flere vidnesbyrd om tyskernes forsvar mod nord.  
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I en skovbund ved Tønder kan man finde rester efter nogle enorme bygnin-
ger. Her var hangarer, som kunne rumme de mere end 150 meter lange 
Zeppeliner-luftskibe. En hangar til et enkelt luftskib kom nemt op på 180 
meter i længden, mere end 30 i højden og 40 i bredden. I sammenhæng med 
disse luftskibshangarer, som næsten er helt væk i dag, kan man stadig finde 
en flyhangar, hvorfra Albatros-jagere stod for basens luftforsvar.  
Fra den tyske Zeppeliner-base fløj luftskibene rekognosceringstogter, men 
de havde også offensive opgaver og fløj bombetogter over England. Tøn-
derbasen blev delvist ødelagt ved verdens første hangarskibsbaserede luft-
angreb. Det skete, da engelske fly kom ind fra Vesterhavet i 1918. De var 
lettet fra hangarskibet HMS Furios.  
I tilknytning til resterne af basen ligger i dag et lille museum, som er et be-
søg værd.6  Her kan man få et godt indblik i en del af dansk historie, som 
stammer fra dengang, hvor historien blev skrevet på tysk i de sønderjyske 
områder.  
Sporene efter de tyske bekymringer på den jyske flanke kan måske være 
svære at finde, når det drejer sig om første verdenskrig. Det er sporene fra 
den tilsvarende bekymring under anden verdenskrig til gengæld ikke. 

Op langs vestkysten ligger de bunkere, som tyskerne anlagde under besæt-
telsen. De er ikke svære at finde frem til, og de er en pendant til Sikringsstil-
ling Nord.  Tysklands flanke i Jylland blev taget alvorligt af tyskerne. Nord-
flanken skulle være forsvaret. 

Danmark kendte tyskernes bekymring for den jyske flanke, og under første 
verdenskrig tog Danmark højde for den. 

I 1914 bekræftede Danmark, sammen med de øvrige neutrale nordiske 
stater, at man ville forsvare landets neutralitet. Omkring 60.000 mand blev 
indkaldt og sat under våben i den danske sikringsstyrke. Det danske neutra-
litetsforsvar var på ingen måde skræmmende eller af et omfang, hvor det 
kunne blive opfattet som truende, men det var nok til, at tyskerne ikke be-
tragtede Danmark som et militært tomrum. 

Kombinationen af den danske sikringsstyrke, danske minefelter i bælterne 
og den tyske Sikringsstilling Nord, gav tilsammen Tyskland tilstrækkelig 
                                                                 
6 Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder 
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sikkerhed på den jyske flanke, så Danmark kunne få lov at ligge i fred gen-
nem hele verdenskrigen.   
Målt på ressourcer var det nemmeste for tyskerne, at den jyske halvø blev 
forsvaret af den danske hær selv. Ikke at det danske forsvar kunne kaste et 
engelsk landgangsforsøg tilbage, men tyskerne anså, at Danmark selv kunne 
holde et forsvar kørende i tilstrækkelig tid til, at tyskerne kunne nå at træk-
ke styrker op til Jylland og intervenere. 

Tanken om at andre magter kunne finde på at intervenere ved et angreb på 
Danmark, var ikke helt ubegrundet. På dansk jord er der lang tradition for, 
at større magter har blandet sig i landets skæbnestunder og forhindret, at 
Danmark hverken blev for stort eller for småt. Forhindret at Danmark ikke 
voksede til en regional stormagt, -at landet ikke blev større, end det kunne 
kontrolleres, men også forhindret, at landet ikke blev opslugt af en konkur-
rerende stormagt.  
Nøglen til Østersøen skulle ikke ligge for stærkt i en hånd, som ikke kunne 
kontrolleres, og det betød kort sagt, at der var andre end Danmark, som 
havde interesse i, at Danmark bestod. 

Den danske sikringsstyrke skulle værne om Danmarks neutralitet uanset, 
hvem der angreb. Danmark havde ikke styrke til at kaste et stormagtsan-
greb tilbage, men det, at landet havde styrke til at føre forsvar i så lang tid, 
at andre stormagter kunne nå at blande sig, betød, at Danmark kunne blive 
en så bitter mundfuld, at landet fik lov at ligge i fred. Ville man have sin vilje 
med Danmark, så var det i stedet mere nærliggende at forsøge sig med di-
plomatiske værktøjer.  
 
Ved starten af anden verdenskrig var Danmarks stilling markant anderledes 
end ved starten af første verdenskrig. Landet lå igen som en lus mellem to 
negle, og det var stadig væbnet og neutralt, men Danmark havde på grund 
af store besparelser på forsvaret og manglende politisk forsvarsvilje mistet 
troværdigheden som et land, der kunne og ville forsvare sin neutralitet. 
Forsvaret var relativt set kun en skygge af forsvaret under første verdens-
krig. 

Danmark ville ikke kunne holde et engelsk angreb tilbage, til tyskerne kun-
ne komme, og Danmark ville ikke kunne holde tyskerne tilbage, så englæn-
derne kunne nå at intervenere. Neutralitetsforsvaret var ikke troværdigt 
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længere. I hvert fald ikke for Jyllands vedkommende, og dermed havde be-
slutningstagerne på Christiansborg skabt et sikkerhedsproblem for Tysk-
land.  
Et skift i Vestmagternes strategi kunne medføre landgang på Vestkysten. I 
en sådan situation skulle disse tropper kun nedkæmpe nogle få hundrede 
danske soldater, hvorefter Vestmagternes styrker ville have helt fri passage 
lige ned midt i Tyskland.  

Besparelser i de danske forsvarsbudgetter endte derfor med at blive en 
større trussel for Tyskland end et stærkt dansk forsvar ville have været. 
Den danske hærs øverstkommanderende påpegede flere gange dette di-
lemma over for politikerne, men han trængte ikke igennem. 

Uanset om Tyskland have ambitioner i Norge eller ej, så medførte det svage 
danske forsvar af Jylland en situation, som var en potentiel trussel mod 
Tysklands interesser. Med angrebet på Danmark blev den jyske flanke sik-
ret. Det var ikke en ubetydelig sidegevinst for Tyskland. 
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Som tidligere nævnt havde englænderne fattet interesse for Wegeners bog. 
En bog som hudflettede den tyske flådes strategi under første verdenskrig. I 
bogen kunne man læse, at den tyske flåde skulle ud og virke i Atlanten. Den 
tyske Kriegsmarine måtte ikke fastlåses i Østersøen eller i Tyske Bugt. Uden 
støttepunkter på Norges kyst risikerede den tyske flåde at operere ud fra 
en ”en død vinkel” i ”et dødt hav,” som Wegener udtrykte det.14  

Admiral Raeders ambition blev netop at etablere baser for den tyske Krie-
gsmarine i Norge. Han argumenterede med, at det kunne medvirke til at 
sikre den tyske malmimport, men han mødte en del modstand i hæren og 
Luftwaffe. Faktisk også i den tyske Kriegsmarine. Støttepunkter i Norge ville 
kræve umådeligt lange forsyningslinjer, og det afskrækkede umiddelbart 
mange indflydelsesrige tyske officerer, men Raeder gav ikke op. Han fort-
satte sine bestræbelser på at overbevise de politiske og militære kredse i 
Tyskland. Raeder slog på, at den tyske Kriegsmarine havde brug for to væ-
sentlige redskaber for at ændre sin situation afgørende fra første verdens-
krig. 

Det ene redskab var en stærk flåde af overfladeenheder, og det andet var 
strategisk placerede baser. Med disse to redskaber på plads ville flåden 
kunne løse offensive opgaver mod Royal Navy samt danne blokade af han-
delsruter på Atlanten. 

Det første redskab krævede et ambitiøst tysk flådeopbygningsprogram. I 
maj 1938 var Raeder blevet kaldt til Hitler, og her blev Raeder informeret 
om, at fra af nu skulle England opfattes som en potentiel fremtidig fjende. 
Som følge af dette måtte et flådebygningsprogram intensiveres. Raeder 
satte Fregattenkapitän Helmut Heye på opgaven med fremskynding af flå-
dens udbygning. Heye kom fra operationsafdelingen i Kriegsmarinen. Ar-
bejdet begyndte i september 1938, og han leverede hurtigt en ny plan.  
Heye var startet i spørgsmålet om – ”Det strategiske grundlag for en flåde-
oprustning mod England,” og var hurtigt kommet frem til, at Tyskland ville 
stå godt med flådestøttepunkter i Bergen, men Heye undsagde samtidig 
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planerne om nybygning af store slagskibe. Han favoriserede i stedet en hur-
tig udbygning med mindre enheder. Arbejdsgruppens afsæt mindede meget 
om Wegeners tanker, som tog afsæt i en underlegen flåde, der ikke skulle 
søge de store søslag mod Royal Navy, men snarere søge at forstyrre Royal 
Navy og gå efter at kvæle forsyningslinjerne på havet. Kort sagt, en plan for 
hvordan en mindre flåde kunne agere mod en stor flåde. Det var ikke en ide, 
som vandt nogen særlig hæder hos Raeder i 1938. En ny mand, Rolf Carls, 
blev derfor sat på opgaven. 
Rolf Carls fremkom med et kompromis, som blev forelagt Hitler.  Kompro-
misset hed Plan Z. Det var spiseligt for alle parter, for det kaldte på et ge-
valdigt nybygningsprogram til flåden, hvor der indgik et stort antal nye 
store overfladeskibe. Et byggeprogram som rakte omtrent ti år ind i fremti-
den, før det kunne stå fuldendt. 15 & 16 

Strategien bag Plan Z var, at oversøisk handel skulle angribes af kampgrup-
per, som bestod af krydsere, ubåde og støttefartøjer. Nogle få hurtige tyske 
superslagskibe skulle støtte kampgrupperne, hvor der var behov. De tunge 
overfladeenheder ville kræve noget helt andet af det engelske konvojsystem, 
end hvis ubåde var den eneste trussel. Truslen fra de tyske krigsskibe ville 
tvinge Royal Navy til at afsætte store overfladeenheder til konvojtjeneste. 
Tidligere havde destroyere, fregatter og mindre fartøjer rakt, da ubåde ale-
ne udgjorde truslen.  
Målet var, at konvojtjenesten skulle tvinge Royal Navy´s store krigsskibe ud 
på verdenshavene alene eller i små grupper. Den engelske flådes stadige 
brug af fartøjerne til konvojtjeneste ville betyde øget ressourceforbrug og 
hurtigere nedslidning samtidig med, at spredningen ville gøre Royal Navy 
mindre slagkraftig. Kom det til kamp med de tyske kampgrupper, ville de 
langsomme britiske slagskibe ikke kunne løbe de tyske krydsere op, og 
dermed ville englænderne blive tvunget i defensive positioner. De enheder, 
som kunne løbe op med de tyske slagkrydsere, ville alle være af en type, 
hvor de tyske skibe burde kunne nedkæmpe dem.  
Skibene i plan Z blev konstrueret til denne strategi, og det tyske lommeslag-
skib7 Graf Spee´s aktioner i Sydatlanten 1939-40 afspejlede strategien.17 
                                                                 
7 Lommeslagskib var en populær betegnelse for panserskibe, som holdt sig inden for de 
rammer, som fredsslutningen efter første verdenskrig dikterede. Dvs. skibene skulle være 
mindre end 10.000 tons. Det overholdt de ikke helt, men skibstypen var hurtig, moderne og 
slagkraftig i forhold til størrelsen. 
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Fuldbyrdet ville strategien have betydet en helt ny udfordring for Royal 
Navy. 

I februar 1939 var plan Z dog sådan, at byggeprogrammet først ville være 
afsluttet i 1947. Med tilføjelse af den allerede eksisterende flåde ville Krie-
gsmarinen så bestå af 13 slagskibe, 4 hangarskibe, 33 krydsere, 267 ubåde 
og en lang række mindre enheder som destroyere, torpedobåde, minefartø-
jer og forsyningsskibe.18  Det ville være en enorm forøgelse af den tyske 
Kriegsmarine. I dag er den tyske marine på færre end 10 ubåde og mindre 
end 20 fregatter. Måske kan denne sammenligning give et fingerpeg om 
omfanget af Plan Z.  
På øen Helgoland i Tyske Bugt kan man stadig se resterne af enorme kajan-
læg, som ligger ufærdige og ødelagte hen. Måler man efter, vil man se, at 
anlægget passer til nogle af skibene i Plan Z. Projektet på Helgoland blev 
dog sat i bero, og krigsudbruddet i september 1939 satte også en stopper 
for Plan Z. Krigsudbruddet betød, at flådebygningsprogrammet måtte tages 
op til revision. Timingen var gået galt. 

I 1939 lå den tyske Kriegsmarines allertidligste operative forestillinger 
fremme i 1943.19  Efter at annekteringen af Østrig, besættelsen af Rhinlan-
det og indlemmelse af Sudeterlandet var foregået uden andet end politisk 
sabelraslen fra Frankrig og England, havde Tyskland satset på, at Polen også 
kunne tages, uden at det ville føre til et militært opgør med Vestmagterne. 
Sådan gik det ikke. 3. september var anden verdenskrig en realitet, og Tysk-
land var i krig med såvel Polen som Frankrig og England. 

Tyskland blev dog ikke taget fuldstændig på sengen. Det kunne man se af en 
række forhold. Blandt andet var 21 ubåde på plads eller undervejs til opera-
tionsområder i Nordatlanten d. 3. september. I dette område kunne der ikke 
bedrives krig mod Polen. Denne disponering fortalte, at Tyskland var klar 
over, at Vestmagternes tålmodighed var ved at rinde ud.  
Ubåde var derfor parate, da krigserklæringen var en realitet.  
 
- Indled straks fjendtligheder mod England 

Lød det gennem æteren fra den tyske søkrigsledelse. To minutter senere 
var der igen aktivitet. Nu var det Whitehall i London, som udsendte ordre til 
Royal Navy. 
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- Indled straks fjendtligheder mod Tyskland 

Herefter blev Raeder tilkaldt af Hitler. Hitler informerede Raeder om, at 
krigen mod England havde været uundgåelig. Raeder tog derefter tilbage til 
sit hovedkvarter og skrev et memorandum. Her i uddrag: 20 

I dag brød krigen mod England og Frankrig ud. Den 

krig, som vi, ifølge førerens tidligere antagelser, 

ikke skulle påregne før 1944. … 

. ..Ubådsvåbnet er for svagt på trods af dets be-

slutsomhed. For svagt til at have en afgørende ef-

fekt på krigens udfald. Overfladestyrkerne er endnu 

for underlegne i antal og styrke målt mod den briti-

ske flåde til, selv ved fuld styrke, at gøre andet 

end at vise, at de ved, hvordan man dør med ære…… 

Han havde ret. Den tyske flåde synede ikke af meget ved siden af modstan-
dernes. Ved udbruddet af verdenskrigen bestod Kriegsmarinen af fire slag-
skibe: Scharnhorst, Gneisenau, Schleswig Holstein og Schlesien. De to første 
var moderne enheder, og de to sidste var fra før første verdenskrig. Hertil 
kom tre lommeslagskibe: Admiral Graf Spee, Admiral Scheer og Deut-
schland. 8  21  
Desuden den tunge krydser admiral Hipper og seks lette krydsere: Emden, 
Leipzig, Nürnberg, Köln, Karlsruhe og Königsberg. Hertil kom 34 destroye-
re/jagere og ca. 40 andre små fartøjer. Senere kom de store skibe Bismarck, 
Tirpitz, Prins Eugen og Blücher til, men herefter tilgik der ikke flere store 
overfladefartøjer til Kriegsmarinen. 

Den tyske Kriegsmarine nåede på ingen måde op på højde med Royal Navy, 
før krigen startede. Plan Z måtte skrinlægges. I stedet for plan Z overgik 
man til plan Y. Kriegsmarinen lagde hermed vægten over mod mere brug af 
                                                                 
8 Hvis nogen savner Lutzow i oversigten skyldes det, at skibet Deutschland omkring års-
skiftet 1939-1940 blev omdøbt til Lutzow. Deutschland var altså Lutzow afhængig af tids-
punktet, man har sine oplysninger fra. Det var på anmodning fra Hitler, at denne navne-
ændring fandt sted. Navneændringen var formodentlig begrundet af den potentielle pro-
pagandamæssige katastrofe i fald et skib, der bar nationens navn, blev sænket. 
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ubåde.22 Af ubåde var der 56.  Chefen for det tyske ubådsvåben havde plæ-
deret for en flåde på op mod 300 ubåde. 23 

Den tyske admiral Dönitz var chef for ubådsflåden, og han gav ikke meget 
for de store overfladeskibe. Et nyt slagskib krævede mange ressourcer. 
Kræfter, han mente, var langt bedre udnyttet til ubådsproduktion. Dönitz 
havde gennem et stykke tid talt for, at Tyskland skulle satse på ubåde i ste-
det for overfladeskibe,24 og Dönitz kunne i de første krigsår påvise, hvordan 
han med forholdsvis få ubåde og ressourcer kunne sænke et stort antal 
handelsskibe på Atlanten. Englænderne blev hurtigt truet af mangel på en 
lang række forsyninger, og ubådskrigen var indledningsvis en af de væsent-
ligste trusler mod England. I sidste ende vandt og tabte Dönitz på samme tid. 
Produktionen af ubåde blev enorm, som krigen skred frem, men timingen 
var forkert. 
I takt med at England og USA genbrugte erfaringerne fra første verdenskrig, 
blev konvojsystemet genindført, og hermed blev tyskernes muligheder på 
Atlanten reduceret fra ’frit spil’ til regulære kampopgaver. Konvojsejlads, 
radar, sonar, dybdebomber, hedgehogs 9 og langtrækkende fly betød, at 
ubådskrigen i de sidste krigsår var meget lidt succesfuld for tyskerne. Det, 
som ganske få ubåde udrettede i krigens start, kunne ikke udrettes med 
ganske mange ubåde allerede efter få år. 

Havde Dönitz’ råd været fulgt tidligt, ville Tyskland have haft en større 
ubådsflåde ved krigens start.  Det kunne have påvirket krigens gang alvor-
ligt. Sådan gik det heldigvis ikke.  

Nogle krigsmål lykkedes det dog ubådene at indfri. 
Den tyske Kriegsmarines opgave var at forstyrre handelsruterne på havet. 
Sænkninger var vigtige, men blot det at true med sin tilstedeværelse var 
vigtigt i sig selv. Truslen bandt enorme allierede ressourcer, og det i sig selv 
var en sejr for Kriegsmarinen. Den tyske Kriegsmarines forholdsordre af 4. 
august 1939 fortæller om synet på opgaver, mål og succes. Her i uddrag: 25 

                                                                 
9 Sonar kan ved hjælp af lydbølger finde skjulte genstande under vandet. Dybdebomber var 
sprængladninger, som sprang under vandet, og trykket skulle ødelægge ubådene. Hedge-
hogs var lidt mindre sprængladninger med samme funktion som dybdebomberne, men 
hedgehogs kunne kastes langt frem foran skibet. 
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Opgaver i tilfælde af krig. Forstyrrelse og ødelæg-

gelse af den fjendtlige søhandel på enhver tænkelig 

måde…..Fjendtlige flådekræfter skal, selv om de er 

underlegne, kun angribes, hvis dette fremmer det 

primære formål….. 

Hyppig stillingsskift i operationsområderne vil ska-

be usikkerhed og vil hæmme den fjendtlige søhandel, 

også selv om der ikke opnås håndgribelige resultater. 

Et midlertidigt togt ind i fjernere områder vil øge 

fjendens uvished. Hvis fjenden skulle beskytte sin 

skibsfart med overlegne styrker, således at der ikke 

kan opnås direkte resultater, har selve den kends-

gerning, at han har hæmmet sin skibsfart, i høj grad 

bidraget til at vanskeliggøre hans forsyningssitua-

tion… 

Tyskland overgik fra Plan Z til Plan Y, men uanset om krigen skulle føres 
med ubåde eller overfladeenheder, så ville baser i Norge være perfekte 
udgangsstillinger for den tyske Kriegsmarine.  Luftwaffe fattede også snart 
interesse for mulighederne i Norge og Danmark. I Norge kunne der anlæg-
ges baser til brug for samarbejdet med Krigsmarinens aktiviteter, og i Dan-
mark kunne der anlægges støttepunkter for jagerfly. Fly som kunne beskyt-
te Tysklands nordflanke i luftrummet. Noget der senere i krigen blev særde-
les relevant for Tyskland, hvilket blandt andet kan ses af listen over Luft-
waffes faciliteter i Danmark.  Knivholdt, Aalborg, Aalborg See, Thisted See, 
Rom, Grove, Ry, Vandel, Esbjerg, Haderslev, Beldringe, Tirstrup, Værløse, 
København See, Kastrup, Aunø.  
Luftwaffe endte med at være stærkt til stede i Danmark.   

----- 

 
Da tyskerne kom til Danmark d. 9. april 1940, var de tyske operationsmål 
lufthavne, havne, frie og sikre vandveje, landeveje og jernbaner. Kort sagt, - 
alt det, som kunne sikre og afkorte tyskernes forsyningslinjer til operatio-
nen i Norge.  

Først havde man overvejet, om Tyskland kunne få sin vilje med Danmark 
ved diplomatisk pres.  På den måde kunne man måske skaffe sig basefacili-
teter til Luftwaffe og sikkerhed for Kriegsmarines aktiviteter. Da generaler-
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ne kom til planlægningsbordet, blev disse overvejelser omgående lagt i 
skuffen. Det var meget mere sikkert at foretage en regulær besættelse. Et 
angreb på Danmark var nærmest risikofrit for Wehrmacht, mens diploma-
tisk pres kunne slå fejl. Desuden ville besættelse af dansk territorium tilmed 
give defensive og offensive sidegevinster i krigen mod England. Den øverst-
kommanderende havde ingen tvivl. Danmark skulle besættes med magt og 
sådan blev det.   

Angrebet på Danmark var betinget af angrebet på Norge.  
De øvrige tyske gevinster ved besættelse af Danmark, som er beskrevet her 
i bogen, blev indkasseret som sidegevinster. Dog sidegevinster som ikke var 
uden betydning for Tysklands krigsførelse. 
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Forrige afsnit forsøgte i helikopterperspektiv at kaste lys over de tyske in-
teresser i Danmark ved at søge længere bagud i historien end 9. april 1940. 
På samme måde søger dette afsnit bagud i historien. Nu med det mål at 
afdække centrale præmisser, interesser og overbevisninger, som funda-
menterede det danske forsvars muligheder og de danske beslutningstage-
res reaktionsmønstre op til og under angrebet.  
Undviger man den indsigt, kommer danske beslutningstageres reaktioner 9. 
april til at tage sig underlige ud, og man kan fristes til at søge årsager i for-
klaringer som inkompetence, uvidenhed eller aftalt spil. For eksempel som 
Rostockmyten. 10 Der er dog ingen grund til at falde i disse grøfter.  
En dybere historisk indsigt gør det hurtigt klart, at håndteringen af det ty-
                                                                 
10  
Rostockmyten fyldte så meget i årene efter krigen, at det ville være forkert ikke at nævne 
den her i bogen. Rostockmyten tog afsæt i, at vidner havde set den danske udenrigsminister 
Munch sammen med Himler til et møde i Rostock midt i marts 1940. Årsagen skulle være 
Munchs homoseksuelle søn, som var blevet anholdt i Hamborgs forlystelseskvarter. Det var 
ikke nogen spøg i nazitidens Tyskland. Sønnens velbefindende og frigivelse skulle derefter 
være brugt som løftestang af tyskerne til at presse en form for samarbejde ud af Munch. 
Historien var støttet af tilpas mængde vidnesbyrd til, at den måtte undersøges. En parla-
mentarisk kommission gennemgik derfor efter krigen bevisbyrden på juridisk vis, med det 
resultat, at myten blev afvist. Myten er dog ikke afvist i alle danskeres bevidsthed, og lever 
derfor stadig i fuldt flor på internettet. Der er ført mange beviser for og imod, men grund-
læggende var der slet ikke brug for nogen aftale. Begge lande kendte så grundigt til hinan-
dens interesser og behov, at det var helt unødvendigt. Præcis her stiller denne bogs forfat-
ter sig i sagen om Rostockmyten. Myten er juridisk afvist, og denne bog har ikke som ærin-
de at gabe over mere end det beviselige. Hellere mangle en vinkel end fundere noget usik-
kert. Det er også herværende forfatters overbevisning, at med den herskende politiske 
overbevisning, så ville forløbet om 9. april 1940 være blevet det samme med eller uden 
formel aftale. Rostockmyten er måske mest interessant i forhold til personen Munch, og 
meget velegnet som redskab, når der skal udpeges en syndebuk, der kan lette trykket på 
kollektivets eget demokratiske ansvar. Vil man lære af 9. april 1940, så findes muligheden i 
den dybe forståelse af nationens og politikernes interesser og overbevisninger i årene op til 
angrebet, og knapt så meget i arbejdet med at kaste med skyld. Derfor forlades Rostockmy-
ten her, som en fodnote. 
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ske angreb ikke var præget af inkompetence, uvidenhed eller for den sags 
skyld danske magthavere i tysk sold. Håndteringen af angrebet var derimod 
præget af, at der sad en række individuelt kompetente mennesker med 
relativ dyb indsigt i, hvad det var, der foregik. Alle dybt optaget af at bevare 
Danmark og det danske. De var blot ikke enige om, hvordan denne trussel 
bedst skulle håndteres, og da Danmark er et demokrati med tredeling af 
magten, blev det naturligt den politiske vilje og ikke den militære, som be-
stemte nationens kurs.  

Når kapitlet er læst, vil det være naturligt at sidde med spørgsmålet, om 
regeringens og militærets ageren op til og under angrebet var overraskende 
eller stringent forventelig?  
Svaret overlader jeg til læseren, når blot forhistorien er kendt.   
Derfor sætter vi os nu det mål at kende den danske forhistorie, og derfor må 
vi igen vende os mod den tid, hvor Tyskland trådte ind på den europæiske 
scene.
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I 1864 havde politisk overmod startet krigen mod Tyskland, og da den var 
tabt, gik den dansk-tyske grænse ved Kongeåen. Nederlaget efterlod ople-
velsen af, at Danmark svimlende let kunne forsvinde fra landkortet, og fore-
stillingen var ikke grebet helt ud af den blå luft. Magten i Europa rykkede 
fra fløjene ind mod centrum, og pludselig lå Danmark helt inde i skyggen af 
en magt, som var i færd med at brede sig ud.  
Allerede kort efter nederlaget i 1864 havde den danske konge, Christian IX, 
taget konsekvensen af den ny situation, da han hemmeligt og uden regerin-
gens vidende tilbød tyskerne, at hans land, Danmark, kunne blive indlem-
met som en delstat i Tyskland. Tilbuddet blev dog mødt med tysk afslag. 
Prøjsens ministerpræsident, Otto von Bismarck, ville sikkert ikke have haft 
noget imod Danmark som delstat, men mon ikke at han har skønnet, at en 
sådan indlemmelse ville kunne give Tyskland problemer med Frankrig, 
Rusland og England? Der er givet andre bud på, hvorfor Bismarck afslog det 
generøse tilbud, men sikkert er det, at de andre stormagter ikke var inte-
resseret i vedvarende stærk tysk kontrol med Østersøens adgangsveje. 

Da Danmark havde erfaret den nye magts styrke, søgte regeringen venskab 
med Frankrig. Måske var det ad den vej, at Danmarks eksistens bedst kunne 
betrygges? Det var dog ikke nogen holdbar løsning for Danmark. Det viste 
krigen mellem Tyskland og Frankrig. Det franske nederlag cementerede det 
ny Tysklands styrke, og den tyske sejr fundamenterede Tysklands samling. 
Symbolsk skete det, da det tyske kejserrige blev udråbt fra Versaillesslottet 
i 1871.  

Nederlaget i 1864 havde markeret afslutningen på en lang proces, hvor 
Danmark var gået fra at være en international spiller med magt, til at være 
en småstat. I den situation gjaldt det om, at dansk udenrigspolitik undgik at 
genere de store drenge i klassen. Særligt det nye Tyskland måtte udenrigs-
politikken tækkes, men samtidig var det i balancegangen mellem modstrid-
ende stormagtsinteresser, at Danmark kunne finde sikkerhed for sin fort-
satte eksistens. Disse modstridende interesser kunne man basere en sik-
kerhedspolitik på. Man kunne signalere, at nøglen til dansk territorium, og 
særligt de danske farvande, ikke var partisk. Derfor fandt Danmark de 
udenrigspolitiske listesko frem, og væbnet neutralitet fandt tilbage som det 
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bærende princip i sikkerhedspolitikken. Danmark afstod fra aggression 
over for andre stater. Danmark ville ikke indgå i militære alliancer, og som 
neutral stat frasagde man sig også territoriale ambitioner.  
Sådan gik Danmark gennem første verdenskrig, og sådan mødte Danmark 
anden verdenskrig.  

Der var dog væsentlig forskel på, hvor væbnet landet fremstod i de to ver-
denskrige.  
Under første verdenskrig forholdt de tyske generaler sig til et neutralt 
Danmark, som var troværdigt væbnet.  
Da Hitler i 1940 satte sig med sine generaler og forholdt sig til Danmark, 
var situationen helt anderledes. Da var neutraliteten snarere afvæbnet end 
væbnet. 

Det danske forsvar stod uden alliancer, uden afgørende politisk opbakning 
og kraftigt udhulet og nedslidt. Kort sagt uden den styrke, som kunne tvinge 
en modstander til at søge diplomatiske veje frem for militære. 

Det var måske ikke noget, danskerne hængte sig så meget i, men for Tysk-
land var det en afgørende forskel.
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Da første verdenskrig var slut, var der ikke megen krigslyst at spore rundt 
om i Europa. Samtidig var Tyskland straffet og stækket, så de gamle magt-
havere på Europas fløje igen sad med tøjlerne. Det betød, at der gennem 
nogle år ikke var vægtige og umiddelbare trusler mod Danmark. Sådan blev 
det dog ikke ved med at være. Efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland 
begyndte trusselsbilledet mod Danmark hurtigt at ændre karakter. I 1935 
meddelte Tyskland, at man ville genoprette et luftvåben, og kort efter med-
delte Tyskland også, at værnepligten ville blive genindført. Målet var en hær 
på 24 divisioner. Sådan fortsatte brudene på aftalerne truffet efter den sid-
ste verdenskrig, og de kom i takt med, at den tyske regering udviklede sig til 
et diktatur. Samtidig begyndte Tyskland at afsløre sin appetit på områder i 
nabolandene, og Tyskland viste hurtigt, at det ikke blot havde appetitten. 
Viljen og styrken var der også. Bid for bid begyndte landet at æde territorier 
hos naboerne.  

I lyset af denne proces styrkede Danmark den militære efterretningstjene-
ste. Ved hæren sorterede den slags under Generalstabens Efterretningssek-
tion. Blandt efterretningsofficererne var H. M. Lunding. Han beskriver i sine 
memoirer, hvordan Danmark begyndte at ruste sig på denne front. 

I 1937 var Lunding blevet bedt om at stille ved efterretningssektionen. Da 
han mødte op, blev han forbavset over at erfare, at Danmark ikke allerede 
havde et forgrenet efterretningsvæsen.   

..Det viste sig ikke at være tilfældet. I virkeligheden fandtes der intet (læs 
dansk) efterretningsnet i udlandet, end ikke i Tyskland, hvor det allerede på 
det tidspunkt forekom naturligt og nødvendigt. 

Danmark havde haft et efterretningsvæsen under forrige krig, men det var 
forfaldet og indskrænket på lige fod med militæret gennem 20'erne og 
30'erne.  Anderledes var det med kontraspionagen. Den var ifølge Lunding 
godt udviklet i samarbejde med politiets sikkerhedstjeneste og resulterede i 
optrævling af tyske netværk og spioner. 11 
                                                                 
11 Lunding beskriver omkring kontraspionagens resultater, at man for eksempel optræv-
lede et netværk på vestkysten af Jylland, som underrettede Abwehr om skibspassager og 
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Manglen på et dansk militært efterretningsnet i Tyskland var dog netop, 
hvad Lunding allerede i starten af 1938 var med til at rette op på. Her blev 
det nemlig besluttet, at der skulle etableres et dansk meldenet i Nordtysk-
land. Et netværk, som kunne holdes varslet, hvis noget trak op og lignede en 
trussel mod Danmark. Lunding og hans kolleger begyndte derfor at rejse 
rundt i Nordtyskland. De knyttede kontakter og holdt et åbent øje med mili-
tærets bevægelser. Af særlig interesse var jernbanelinjernes nord-syd gå-
ende hovedlinjer samt de tilsvarende hovedveje. Det var blandt andet ud fra 
den militære aktivitet på disse ruter, at man kunne læse om et angreb var 
undervejs. I løbet af et år havde officererne etableret et solidt netværk. Fra 
1939 kunne efterretningssektionen med rimelighed forvente at være vars-
let fra Nordtyskland, hvis det trak op til et militært angreb. 26 

Ud over det militære efterretningsarbejde var der mange andre kilder, som 
dannede det grundlag, der kunne stykke en trusselsvurdering sammen. 
Efterretningssektionens oprettelse af meldenetværk i Tyskland fortæller på 
sin egen facon, at generalkommandoen holdt sig orienteret om truslen fra 
syd. Derfra kunne efterretninger videreformidles således, at de kunne dan-
ne grundlag for sikkerhedspolitiske dispositioner. Sådan en videreformid-
ling foretog General With med en sikkerheds-analyse i 1938.    

I 1938 forudså generalkommandoen ikke nogle trusler mod Danmark før 
tidligst i fyrrene. Hærens analyse var, at Sovjetunionen var optaget af krigen 
mod Japan. Tyskland oprustede og havde kun få årgange igennem sit vær-
nepligtsystem. Dermed havde tyskerne interesse i at vinde tid. General-
kommandoens analyse af Tyskland stemte derfor meget godt overens med 
de tidsmæssige horisonter, som det tyske flådebygningsprogram, Plan Z, 
lænede sig op ad. Man vurderede samtidig, at der ikke ville komme forebyg-
gende aktioner mod Tyskland fra Vestmagterne.  
Det hele lagt sammen betød, at den danske hær forudså fred i 4-5 år. Gene-
ralkommandoen pointerede dog samtidig, at det derfor var netop nu, at det 
gjaldt om at styrke det danske forsvar. Senere, i en krise, ville det være for 
                                                                                                                                                       
tegn på andre landes invasionsforberedelser. På samme måde fik man tag i et tysk 
efterretningsnetværk i Jylland, som skulle træde i aktion ved et tysk angreb. Netværket blev 
ikke helt trævlet op, men nogle agenter fik man fat i. Blandt andet en mand fra Midtjylland, 
som havde hjulpet en tysk officer med at undersøge et område ved Grove. Netop her, hvor 
tyskerne anlagde en af deres vigtigste luftbaser i Danmark. Luftwaffes base ved Grove var 
det, som vi i dag kender som flyvestation Karup. 
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sent at opbygge nye styrker, da Danmark i spændte situationer ville have 
behov for at gå på listefødder. Begivenhederne i de første aprildage 1940 
viste med al tydelighed, at her havde generalkommandoen set rigtigt. Skulle 
der oprustes og skulle beredskabet styrkes, så skulle det ske, mens der var 
fred og ingen fare. Så kunne ingen blive provokeret.  

General With pegede på, hvad han mente, at der skulle til for, at Danmark 
kunne matche truslerne ude i horisonten. Han beskrev, at Danmarks behov 
var cirka fem divisioner. Tre divisioner i Jylland og to på Sjælland. Han un-
derbyggede sin anbefaling ved at beskrive de interesser, andre magter kun-
ne have i dansk territorium.  
En engelsk besættelse af Danmark ville ikke forekomme i starten af en kon-
flikt, da det ville kræve store forberedelser af englænderne. Længere inde i 
en konflikt kunne de dog have interesser på dansk grund, hvis konflikten 
var engelsk-tysk. Den danske general påpegede, at det ikke var selve vores 
land, som England ville besidde. Danmark var derimod interessant som 
støttepunkt for engelske sø- og luftoperationer. For eksempel jyske baser 
som afsæt for luftoperationer ind over det østlige Tyskland og Berlin. Der-
næst ville en besættelse af Sjælland åbne for engelsk sømagt i Østersøen. 
Det ville også åbne den hurtigste forbindelse til Sovjetunionen, som øjen-
synligt ville blive allieret med England. 

Umiddelbart kan vi i dag synes, at det var underligt at skitsere engelske 
motiver for angreb på Danmark, men det var måske knapt så underligt i 
trediverne. Havde England for eksempel besluttet sig for at deltage militært 
i krigen i Polen, så var engelske interesser på dansk territorium åbenlyse.  

Efter gennemgangen af de engelske interesser, gennemgik generalen Tysk-
lands interesser i Danmark.  

Tyskerne havde interesse i et Danmark, der kunne fremvise vilje og tro-
værdigt forsvar mod engelske landsætninger. Danmark skulle have kræfter 
til at slide på en engelsk landgang i så lang tid, at Tyskland kunne nå at sen-
de tropper frem, som kunne tage over og sikre Tysklands interesser. Dette 
ville, alt andet lige, være mere attraktivt for Tyskland end en ressourcekræ-
vende tysk besættelse af Danmark, - mente den danske general. 
Den danske generals gennemgang var ikke baseret på løse gæt krydret med 
lidt strategisk fantasi. Det var en fremstilling, som afslørede, at den danske 
generalstab havde et solidt kendskab til strategiske overvejelser i den tyske 
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hær. With så tydelige paralleller til Tysklands defensive behov under første 
verdenskrig, og han kendte til den tyske generalstabs prioriteringer den-
gang. Det stod derfor tydeligt for den danske hærchef, at Tyskland havde et 
problem, hvis Danmark ikke havde et troværdigt neutralitetsforsvar. 

Generalen fortsatte.  
Offensivt havde Tyskland interesse i at udvide sin operationsbase mod Eng-
land ved hjælp af Jylland, og med omtalen af tyske interesser i luftbaser på 
den jyske halvø demonstrerede han endnu engang for eftertiden, at han 
vidste, hvad han talte om. Den danske general konstaterede, at jo stærkere 
Danmark stod i..- 
…Jylland, des større udsigt til at Tyskland finder sin fordel ved at afstå fra 
opnåelsen af luftbaser i Nordjylland. 

Målet for et dansk forsvar var altså ikke at have styrke til at kaste hverken 
tyske eller engelske angreb ud af landet. Det er vigtigt at holde fast i, når 
man i dag prøver at vurdere, om det gav mening med et dansk forsvar.  
Målet for et dansk forsvar var deri mod, at gøre et angreb på Danmark så 
dyrt, at en potentiel angriber i stedet ville søge andre muligheder. Skulle 
angrebet komme alligevel, så kunne dansk forsvar have som mål at holde 
skansen, til hjælp kom udefra. Derfor var, og er, den estimerede levetid for 
et dansk forsvar yderst interessant. Som sagerne stod sidst i trediverne, 
vurderede With, at Tyskland kunne tage Jylland med små tab inden for 48 
timer. 

Withs overvejelser var et godt eksempel på, at regeringen havde grundige 
og indsigtsfulde faglige perspektiver til rådighed. Flåden og hæren havde 
hver deres perspektiv på opgaven, men nødråbene til regeringen om faren 
ved Danmark som militært tomrum, -dem var værnene enige om.  Det kneb 
blot med at blive hørt. Samarbejdsklimaet mellem det militærfaglige og det 
politiske niveau var ikke godt. En episode omkring orlogskaptajn C.A.S. 
Westermann kan fortælle lidt om det.  

C. A. S. Westermann  var flådeofficer og konservativ politiker. Mest kendt er 
han måske for sin rolle som chef på artilleriskibet Niels Juel, da det i 1943 
forsøgte at rende til Sverige. Et udbrudsforsøg som desværre måtte indstil-
les efter tyske flyangreb i Isefjorden.  
Westermann havde i 1930’erne påpeget, at den danske flåde efter nedskæ-
ringerne ikke længere havde evnen til at forsvare de danske stræder. Den 
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udtalelse affødte, at krigsministeren forbød, at flådens officerer udtalte sig 
offentligt om militære sager.27 Heldigvis foregik det i Danmark, så man 
kunne nøjes med en mundkurv. Russiske officerer, der kom til at synes no-
get forkert, gik det meget værre.  
Det må have været et hårdt slag for flådens officerer. Kunne det læses som 
andet end et mistillidsvotum?  
Enkelte sager kan have karakter, så de af forskellige årsager ikke egner sig 
til offentliggørelse, men var det tilfældet her? Eller var sagen blot, at nogle 
officerer anskuede Danmarks situation anderledes end ministeren? Sagen 
udstillede i hvert fald, at det knirkede i demokratiet.  De almindelige dan-
skeres politiske samtale mistede mulighed for indsigt, og den politiske sam-
tale lukkede sig om sig selv på Christiansborgs gange. Måske oplevede man 
sig som selvtilstrækkelige?  

Selv om samtalen mellem det politiske og det militærfaglige havde sine 
flaskehalse, så gjorde udviklingen i Europa dog sit til, at nogle politikere 
begyndte at blive urolige for det slunkne forsvar.  De totalitære regimer 
affødte uro helt ind i rækkerne blandt socialdemokrater. Ikke alle partifæl-
ler var enige i den førte forsvarspolitik, og i 1937 kom en ny forsvarsord-
ning, som i et vist omfang tilførte nye midler til forsvaret. Der kom også lidt 
ekstra bevillinger i tiden op til 1940, men alt i alt rakte disse sidste hånds-
rækninger ikke langt.  Regeringen fandt i stedet et svar til sikkerhedsudfor-
dringen, som ikke baserede sig på militært forsvar.  

Tyskland foreslog Danmark, at man skulle aftale ikke at gå i krig med hin-
anden. Sådan en aftale var ikke en ny tanke for Stauning. Han havde selv 
fostret ideen to år tidligere, da han så Danmark stod alene over for Tysk-
land. Den 31. maj 1939 skrev de to lande under på, at man ville være gode 
venner, og midt på sommeren trådte ” Ikke angrebspagten” mellem Dan-
mark og Tyskland i kraft. 28 

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den ty-

ske Rigskansler der er fast besluttede paa under al-

le Omstændigheder at opretholde Freden mellem Dan-

mark og Tyskland, er kommet overens om at bekræfte 

denne Beslutning ved en Traktat og har til deres Be-

fuldmægtigede udnævnt:  

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island: Hr. Kam-

merherre Herluf Zahle, overordentlig Gesandt og Be-

fuldmægtiget minister i Berlin. 
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Den tyske Rigskansler: Rigsudenrigsminister Hr. Joa-

chim von Ribbentrop, som efter Udveksling af deres 

Fuldmagter, der er befundet i god og i behørig Form, 

er blevet enige om følgende Bestemmelser: 

Artikel 1. Kongeriget Danmark og det tyske Rige vil 

i intet Tilfælde skride til Krig eller nogen anden 

Art af Magtanvendelse mod hinanden. I Tilfælde af, 

at det fra en tredje Magts Side skulde komme til en 

Aktion af den i Stk. 1 betegnede Karakter mod en af 

de kontraherende Parter, vil den anden kontraherende 

Part ikke paa nogen Maade yde en saadan Aktion sin 

Støtte. Artikel 2. Denne Traktat vil være at ratifi-

cere, og Ratifikationsdokumenterne vil snarest mu-

ligt være at udveksle i Berlin. Traktaten træder i 

Kraft med Udvekslingen af Ratifikationsdokumenterne 

og gælder fra da af for et Tidsrum af 10 Aar. I Til-

fælde af, at traktaten ikke senest et Aar før Udlø-

bet af denne Frist er opsagt af en af de kontrahe-

rende Parter, forlænges dens Gyldighed med yderlige-

re 10 Aar. Det samme gælder for de følgende Tidspe-

rioder. Til Bekræftelse heraf har de respektive Be-

fuldmægtigede underskrevet denne traktat. Udfærdiget 

i to Originaler i det danske og i det tyske Sprog i 

Berlin, den 31. Maj 1939. 

Herluf Zahle/ Joachim v. Ribbentrop   

Pagten bestod i, at begge parter lovede ikke at angribe hinanden under no-
gen omstændigheder. Dernæst, at begge parter afstod fra at hjælpe andre i 
deres angreb på den anden part.  
Det var nok mest Danmark, som havde behov for at blive betrygget i, at den 
anden ikke ville angribe. 

I dag kan pagten se ud som et tiltag uden realpolitisk troværdighed. Måske 
tæt på naiv, men i sin egen tid gav aftalen måske mening og betryggelse. 
Den havde i hvert fald opbakning, for kunne man afslå et tilbud om en ikke 
angrebspagt? Bag kulissen anede flere dog, at Danmarks skæbne ikke hvile-
de trygt i sådan et dokument. Venstres Oluf Krag udtrykte sig således om 
traktaten: 29 

Traktaten vil tjene til at betrygge Danmarks fred i en svær tid, hvis en sådan 
måtte komme, og derved også betrygge Nordens fred…..og den vil tjene til at 
sikre under krigerisk forvikling vor vareomsætning og vor transithandel så 
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vidt og så langt traktaten gælder og respekteres – det er naturligvis altid det 
forbehold, man må tage.  

Freden, vareomsætning og transithandel skulle sikres, men Oluf Krags sid-
ste sætninger røbede, at ikke alle politikere var helt overbevist om den 
fredsbevarende kraft i aftalen. 

Truslerne mod Danmark var under forandring. Alene behovet for en ikke-
angrebstraktat fortalte om dette, og i slutningen af 30'erne fornemmede 
mange, at et langt dansk sikkerhedspolitisk frikvarter var ved at rinde ud. 
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Mellem de to verdenskrige måtte Danmark fortsætte den balancegang mel-
lem stormagter, som var indledt efter 1864. Truslerne mod Danmark blev 
stadig mere synlige, men samtidig blev den væbnede neutralitet stadig me-
re afvæbnet. Den politiske vilje til militært forsvar havde mistet fodfæste. 
Efter murens fald har Danmark gennem to-tre årtier tæret på materiel og 
kapaciteter fra den kolde krig uden at geninvestere i samme omfang, som 
der er blevet forbrugt og nedslidt. Resultatet af den prioritering er, at Dan-
mark må acceptere, at landets militære forsvar er nedslidt, geninvestere 
kraftigt, eller begynde at reformulere forsvarets opgave sådan, at opgaver-
ne kommer i balance med den reducerede kapacitet og forsvarsevne.  
Alt andet lige var det samme udfordring og samme buket af løsninger, som 
politikerne måtte forholde sig til op gennem 30'erne.   
Som vi i dag er vokset ud af den kolde krig, var man i 30'ere vokset ud af 
første verdenskrig.  

Ved første verdenskrigs afslutning var der en generel krigslede blandt be-
folkningerne over hele Europa. Den industrialiserede verdens muligheder 
for at sprede død og ødelæggelse var kommet bag på mange. Millioner lå 
dræbt i skyttegravenes mudder, og endnu flere kom hjem til deres familier 
med lemlæstelser for livet. Dele af kroppen bortsprængt eller bortskudt. 
Lunger og syn ødelagt af giftgas. Nerver som var revet i laser. Krigen havde 
budt på mange og en del nye variationer på død og ødelæggelse. Selv om 
Danmark ikke havde været med i krigen, så ramte krigsleden også Dan-
mark.12 

Danmark lå stadig i tysk interessesfære, men afslutningen af første ver-
denskrig gav et sikkerhedspolitisk pusterum, og sammen med krigsleden i 
                                                                 
12 Mange sønderjyske mænd havde faktisk deltaget i første. verdenskrig på tysk side, uan-
set om de kunne lide det eller ej. Fra min egen barndom husker jeg de ældre tale om den-
gang, da tyskerne kom til en landsby på Viborgegnen i 1940. Her krævede de indkvartering. 
Den lokale smed, som var sønderjyde, bad en tysk løjtnant om at gå med sig, og i privaten 
blev chatollet slået op. Her hang et bortgemt jernkors fra første. verdenskrig. Derefter 
anmodede smeden soldaterne om at forlade hans by, og så kørte tyskerne videre. Jernkor-
set aftvang respekt. Historien fortæller om en af de mange sønderjyder, som efterfølgende 
ikke skiltede særligt med deres krigsdeltagelse, men de var der, og der var mange. Her var 
der en, som blev synlig for en kort stund.     
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befolkningen gav det vind i sejlene for en mere pacifistisk forsvarspolitik. 
Hvorfor skulle man købe geværer, når de samme penge kunne bruges til 
direkte velfærd?  
I bagklogskabens klare lys er det nemt at kritisere datidens prioriteringer, 
men de virkede fornuftige for mange danskere i mellemkrigsårene. Med det 
sikkerhedspolitiske pusterum efter 1989 vil mange danskere i dagens 
Danmark sikkert kunne nikke genkendende til prioriteringen. Midlerne 
sendes efter vedligehold og udvikling af velfærdssamfundet, og i mindre 
grad efter den militære beskyttelse af samme. 
Dansk forsvar blev udhulet op gennem 1920´erne og 1930´erne, og det for-
satte til den dag, da nedprioriteringen af forsvaret pludselig blev overhalet 
af begivenheder, som Danmark ikke havde forudset klart og tydeligt. Indtil 
da virkede nedprioriteringen af dansk forsvar formentlig som et helt rigtigt 
valg for mange danskere. Det tyder datidens valgresultater i hvert fald på.   

For at forstå de politiske prioriteringer, må man forsøge at sætte sig lidt ind 
i det politiske landskab og dets udvikling gennem 20'erne og 30'ernes 
Danmark. Det vil sige først i den trusselsfri periode og senere mens trusler-
ne blev stadig mere synlige. De afgørende politiske partier i denne periode 
var partierne Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokraterne. Det 
var blandt disse fire partier, at den afgørende sikkerhedspolitiske samtale 
udspandt sig, og de centrale spørgsmål kredsede om det grundlæggende 
formål med et militært forsvar.   

Skulle Danmark overhovedet have et forsvar? Nyttede det noget?  
Og, hvis Danmark skulle have et forsvar, hvorfor så det?  
Skulle dansk forsvar have styrke til at kæmpe for landets eksistens, eller 
skulle det være et forsvar, som blot havde styrke til afvise mindre brud på 
neutraliteten og markere landets modvilje ved et regulært angreb? 

Venstre og de konservative bekendte sig til et militært forsvar. Et militært 
forsvar, som havde styrke til at byde en angriber trods. Venstre og Konser-
vative var dog med til at gennemføre væsentlige besparelser på forsvaret, 
da der også var andre prioriteringer end forsvarssagen.   
I de to partier var man klar over, at enhver stormagt kunne indtage Dan-
mark. Men, som tidligere gennemgået, kunne et stærkt dansk forsvar skabe 
det rum i tid, som gjorde det muligt for andre at blande sig, og hertil kom 
den helt centrale opfattelse, at et tysk angreb på Danmark under en stor-
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konflikt kun ville have marginale tyske styrker at trække på. Tyskland ville 
ikke have sin fulde magt at sætte ind mod Danmark. Tysklands hovedstyrke 
ville i stedet være bundet på andre fronter af de afgørende opgør med an-
dre stormagter. Derfor kunne en stor dansk hær være netop det, som kunne 
afskrække et angreb. Derfor skulle Danmark have et forsvar med styrke til 
at kæmpe for landets eksistens.  

De radikale stod for det modsatte synspunkt. Et stærkt forsvar risikerede at 
provokere stormagterne. Særligt Tyskland. Et dansk militært forsvar kunne 
alligevel ikke blive stærkt nok til at afskrække. Derfor skulle der ikke bru-
ges mange penge på den sag. Jo stærkere forsvar Danmark stillede på bene-
ne, jo stærkere et angreb ville landet blive mødt med. Mente man. Derfor 
skulle Danmark kun have et forsvar, som kunne afvise mindre neutralitets-
overskridelser, samt i øvrigt markere uviljen mod et regulært angreb sådan, 
som det for eksempel kendes fra 9. april 1940.  
Den radikale ide om forsvar var ikke helt ny. Den kunne spores langt tilbage. 
I de radikales partiprogram fra 1905 fremgik det bl.a.: 

Danmark erklærer sig vedvarende neutralt. Danmark 

støtter og fremmer de hjemlige og internationale Be-

stræbelser for Fred og Ret, særlig ved Indgåelsen af 

Voldgiftstraktater. Hærens og Flådens Hovedopgave er 

som Grænse- og Søpoliti at varetage landets neutra-

litetspligter. Militærudgifterne nedbringes til, 

hvad dette Formaal nødvendigt kræver. Kjøbenhavn er-

klæres for aaben By. Den bestaaende Fæstning nedlæg-

ges. 

Anderledes nuanceret forholdt det sig med Socialdemokratiet. Det store 
projekt for dette parti var kampen for velfærdsstaten. Det var en kamp, som 
krævede skarpe økonomiske prioriteringer i landets husholdning. Det over-
lod ikke meget at rutte med for en krigsminister. Partiet fulgte i vid ud-
strækning den radikale kurs på forsvarsområdet, men i bund og grund afvi-
ste partiet ikke tanken om et militært forsvar af Danmark. Det blev stadig 
mere tydeligt op gennem 30'erne, hvor socialdemokraternes skæbne i 
Tyskland og den voksende trussel fra nazismen påvirkede ledende danske 
socialdemokrater. Regeringssamarbejdet med de radikale låste dog partiets 
handlemuligheder. 
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Ovenstående skitse for de fire partiers standpunkter, overbevisninger og 
interesser er dog ikke nuanceret nok til at afspejle hele virkeligheden. Lad 
os derfor vende os mod det, som faktisk foregik i perioden.  

Under den første verdenskrig havde Danmark indkaldt sikringstyrken, som 
skulle afskrække krigens parter fra at forsøge fodfæste på dansk jord. I ef-
teråret 1915 stod 58.000 mand under våben. Derefter mindskedes styrken. 
I august 1917 var den således reduceret til ca. 23.000 mand. Ved flåden 
havde man fire kystforsvarsskibe, to krydsere, 42 torpedo- og patruljeskibe, 
12 ubåde, 3 mineskibe samt diverse støttefartøjer i søen. Samtidig blev der 
under krigen investeret i materiel og fæstningsbyggeri. 30 
Alt i alt var det en dyr fornøjelse. 

Efter krigen måtte der skæres. Pengene kunne bruges andet steds i samfun-
det.  
I 1920 kom de radikale med et nyt udspil til en ordning af flåden. Forslaget 
indebar, at mobiliseringsstyrken blev skåret ned med 75 %, og samtidig 
fjernede forslaget alle større skibe i den danske flåde.31   
Samtalen om forsvaret resulterede til sidst i, at der i 1922 blev vedtaget en 
ny lov om forsvaret, som reducerede udgifterne. Der blev sparet på befa-
lingsmænd, tjenestetiden blev nedsat og i alt 16 af 52 bataljoner i hæren 
blev nedlagt. Samtidig oprettede man en såkaldt Landstorm. Det vil sige 
styrker som blandt andet på grund af kortere uddannelse var billigere end 
regulære hærenheder.  Hertil kom reduktion af flåden. Loven var ikke alene 
udtryk for tilpasning til det lavere trusselsniveau efter krigen. Det var også 
et forsøg på tilpasning til den almindelige udvikling. Det ses ved, at hæren 
blev omorganiseret under en fælles kommando, og at der blev oprettet et 
flyverkorps. 32 

Loven af 1922 var vedtaget uden socialdemokratiske og radikale stemmer. 
Loven havde måske ikke været vidtrækkende nok for de to partier, for alle-
rede i 1924 lagde de to partier et lovforslag frem, som gik på at nedlægge 
såvel hær som flåde.  I stedet skulle der oprettes et vagtværn i land og et 
søpoliti på havet. Alt i alt 7.000 mand. Forslaget blev faktisk vedtaget i Fol-
ketinget, men det faldt i Landstinget.33 
Særligt lovforslaget af 1924 fortæller på sin egen vis om, hvilke kår det mili-
tære forsvar havde i tiden efter verdenskrigen.  
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I en lov af 1932 gennemførte den socialdemokratisk-radikalt ledede rege-
ring sammen med Venstre en række nye besparelser. Det militære forsvar 
var godt nok ikke nedlagt og afløst af vagtværn og søpoliti, men forsvaret 
var trængt. 1932-ordningen reducerede hæren fra 35 til 24 bataljoner. 
Hær og flåde kæmpede for ikke at miste ressourcer, og i forbindelse med 
loven af 1932 meldte flådens øverste ledelse klart ud. -Nu kunne der ikke 
skæres mere. Man var ved at reducere flåden til et absurdium.34   
Det var hårde ord, og de fik følgeskab fra hæren. Hærens chef, generalløjt-
nant E. With, påpegede, at hæren ikke længere var stor nok til at løse sine 
opgaver. Hærens chef påpegede, at han ikke kunne forsvare nedskæringen.  
Han kunne kun påtage sig at implementere den rent teknisk.35  
Flådens chef, viceadmiral H. Wenck, tog sin afsked. 

Wencks stol blev i stedet besat af direktøren for Marineministeriet. Det var 
viceadmiral Rechnitzer. Rechnitzer afgav ikke sin titel som direktør af mini-
steriet, men tog blot en kasket mere på.  Nu var han både ministeriets direk-
tør og flådens øverstkommanderende. Rechnitzer kom på denne måde til at 
have en særdeles stærk position.  
Som flådens øverstkommanderende sad han centralt i den militære tople-
delse, og som direktør i ministeriet sad han tæt på regeringen.36  Rechnitzer 
var ikke enig i regeringens nedskæringer i flåden, men han påtog sig at im-
plementere dem samtidig med, at han op gennem trediverne gentog beho-
vet for at styrke flåden og give forsvaret troværdighed. Troværdighed kræ-
vede styrke. 

Samtalen mellem den politiske overbevisning og den militære sagkundskab 
knirkede dog noget. Den militære sagkundskab slog på, at Danmark burde 
have et eksistensforsvar, som kunne afskrække en angriber, og i det andet 
ringhjørne stod den radikale overbevisning om, at Danmark ikke kunne 
stille en styrke på benene, som ville kunne udgøre et reelt eksistensforsvar. 
De radikale mente, at enhver stormagt med interesser på dansk grund, blot 
ville justere sin styrke efter en dansk styrke. 37 
Disse to synspunkter var så langt fra hinanden, at samtalen ikke havde me-
get at mødes omkring. Danmark nærmede sig dermed verdenskrigen, mens 
den nationale samtale mellem politisk ideologiske og militære fagfaglige 
synspunkter ikke fungerede mellem de afgørende personer.  
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De Radikale håbede på, at man kunne liste sig frem uden at gøre noget, som 
kunne vække tysk vrede. Det gjaldt hele vejen rundt. Ikke kun forsvarspoli-
tikken. Et eksempel på dette er fra et pressemøde 2. marts 1933.  
Her tog den radikale udenrigsminister Munch fat i pressen og opfordrede til, 
at pressen viste mådehold i sin behandling af tyske forhold, og henviste til 
karikaturtegninger, overskrifter og interviews med politiske flygtninge. 
Dagen efter tog ministeren faktisk også sagen op i udenrigspolitisk nævn, 
hvor han fandt bred støtte. Oppositionspartierne pegede dog på, at i forhold 
til pressen, så var det faktisk avisen Socialdemokraten, som var sværest at 
tøjle. Det var selvfølgelig et irritationsmoment for de radikale som netop 
sad i regering med socialdemokraterne. 38 
Det tydeliggjorde, at det socialdemokratiske bagland ikke altid lå på linje 
med den radikale udenrigsminister.  

Alle socialdemokrater var ikke helt enige i afrustningspolitikken op gennem 
30'erne. Det stod klart i oktober 1933, da statsminister Stauning på et ho-
vedbestyrelsesmøde i partiet udtalte, at der ikke ville blive genfremsat ned-
rustningsforslag. 39 

Måske blev Stauning præget af general With? Noget kan tyde på, at samta-
len mellem regering og forsvarstop havde bedre kår mellem With-Stauning 
end With-Munch. I hvert fald så With og Stauning hinanden selskabeligt. 13 

40 
Der var ikke grund til at forvente, at officerer kunne dreje de radikale for 
militærets sag. Socialdemokratiet var mere modtageligt for militærets til-
kendegivelser. Socialdemokratiet var nøglen for de, som ønskede nye for-
hold for landets forsvar.41 

Forholdet mellem Stauning-With udledes særligt tydeligt i en brevveksling 
mellem generalen og statsministeren. Brevvekslingen var foranlediget af en 
artikel i Socialdemokraten d. 24. marts 1935. I artiklen blev Danmarks for-
pligtigelse til at have et militært forsvar påpeget. Ikke mindst under hensyn 
til udviklingen i Tyskland.  Stauning skrev til general With:42 

                                                                 
13 Under 1. verdenskrig havde Munch været krigsminister i Danmark. Samtidig havde 
general With været kaptajn i hæren, hvor han havde arbejdet med etablering af en dansk 
efterretningstjeneste. Allerede dengang havde Munch og With i følge H. M. Lunding svært 
ved at finde hinanden 
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Jeg henleder Deres opmærksomhed på Socialdemokratens spidsartikel i dag. 
Den er, som De vil se, vigtig for det, der har Deres interesse og for den situati-
on vi nu er ude i. ...Jeg er sikker på, at vi kan udrette noget fornuftigt, hvis vi 
kan undgå de 'uansvarlige' og få ro til at handle, som ansvaret byder det.  

Generalen svarede:43 

...Jeg kender jo ministerens gode hensigter og nationale sindelag, men mini-
steren er jo i virkeligheden en politisk ufri mand, indspunden i radikal doktri-
narisme, der stempler enhver forstærkning af det nationale forsvar som 
landsskadelig, fordi det på uheldig måde henleder opmærksomheden på os 
hos vor sydlige nabo.   

Hverken artikler, foredrag, breve eller andet formåede at flytte afgørende 
på de radikales syn på forsvarssagen, og det låste de socialdemokratiske 
muligheder for afgørende skift i forsvarspolitikken. 

Det betød dog ikke, at Stauning ikke søgte nye veje. Staunings ageren i for-
svarssagen op gennem 30'erne peger faktisk mod et billede af en politiker i 
bevægelse. Det var blot de farvande, han forsøgte at navigere i, som låste 
ham fast.  

Landsfaderen Stauning var nemlig ikke notorisk pacifist og modstander af 
militært forsvar. Han troede blot ikke meget på sagen under de omstændig-
heder, Danmark stod i op gennem 1930érne. Det var nemlig Staunings op-
levelse, at Danmark stod alene mod eventuelle tyske trusler.   

I bogen ”Guld og Bedrag” af journalisten Henrik Denta, afdækkes historien 
om, hvorledes Stauning og Nationalbankens direktør, -Bramsnæs, arrange-
rede at Danmarks guldreserver blev flyttet til New York. Her var guldet 
uden for tyskernes rækkevidde. Begge mænd tilhørte den socialdemokrati-
ske elite. I al hemmelighed var det deres værk, at alle Nationalbankens 
guldbarrer blev lastet i nattens mulm og mørke og kørt til Stockholm sidst i 
april 1938. Kort efter skete det samme med alle bankens guldmønter. De 
blev dog ført til Oslo. Fra disse destinationer gik rejsen videre over Atlanten, 
og guldet returnerede først tilbage efter krigen. Det kan tilføjes, at det ikke 
lå lang tid i Danmark. Den kolde krig sendte igen guldet på rejse. Nu til kæl-
deren under Bank of England, hvor det stadig ligger den dag i dag. Guldets 
hemmelige afrejse væk fra Danmark i 1938, fortæller på sin egen konkrete 
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måde, at Stauning oplevede truslen mod Danmark som meget reel, og at han 
forsøgte at finde veje til at imødegå den. 

Allerede i starten af 1930´erne havde Stauning luftet tanken om et fælles 
nordisk sikkerhedssamarbejde. Den konkrete årsag til dette initiativ var 
formentlig røster i det sønderjyske, som forsøgte at genåbne grænse-
spørgsmålet. Her stillede nationalsocialistiske kræfter spørgsmålstegn ved, 
om Danmarks grænse ikke lå bedre, hvor den var trukket ved fredsslutnin-
gen i 1864.  Tyskland var i fuld gang med at rejse sig som fugl Fønix, og 
denne fremgang genoplivede tysksindede forhåbninger om ny grænsedrag-
ning. Alle mærkede tydeligt, at Tyskland ikke stillede sig fremmed over for 
tanken om landnam i andre sammenhænge, så hvorfor ikke også i spørgs-
målet om den danske grænse? Det var helt naturligt, at som tingene udvik-
lede sig, så måtte grænsespørgsmålet blive rejst igen.   
Dette tryk krævede modtryk, og den danske regering søgte at markere, at 
Danmark ville stå vagt om grænsen, som den var.  
I den forbindelse udtalte statsminister Stauning bl.a.: 44 

- ……..den Landegrænse vi har, den ønsker alle Danske, bortset fra Kommuni-
ster og Nazister, bevaret og sikret. Her staar vi altsaa ikke alene og Landet 
heller ikke alene. En betydningsfuld Opinion staar ganske sikkert sammen 
med os, thi Landegrænsen imod Syd, den er, som det saa ofte er sagt, Nordens 
Grænse, og et Overgreb her vil være Nordens, hele Nordens Sag. 

Ordene signalerede tydeligt en opfordring til nordisk forsvarssamarbejde.  

Tanken om et nordisk samarbejde vandt dog ikke tilstrækkelig politisk ge-
hør blandt de nordiske broderlande, og derfor opstod der aldrig noget nor-
disk forsvarsforbund.  Stauning mente ligefrem, at svenskerne i den sag 
opførte sig hyklerisk, da svenskere senere op gennem 1936 og 1937 mødte 
danskerne med kritik af forfaldet og beskæringerne i dansk forsvar. Denne 
kritik mødte Stauning i sin såkaldte Lænkehunds-tale, hvor han udtalte: 45 

-… jeg har set den Begrundelse anført, at Norge, Sverrig og Finland vil føle sig 
utrygge, hvis Danmark ikke indretter et Værn ved den danske Sydgrænse, som 
Sverrig kan godkende. Er det ikke en farlig Betragtning? Jeg tænker heller 
ikke, at nogen ansvarlig Mand gaar ind for den. Har Danmark faaet overdra-
get Opgaven som Lænkehund eller anden Vagtopgave paa Nordens Vegne?...  
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Kort sagt, - hvis broderlandende efterlod Danmark i stikken, så Danmark 
stod alene med truslen fra syd, -når broderfolkene ikke ville stå skulder ved 
skulder, så mente Stauning på ingen måde, at de bagefter skulle komme og 
kritisere. Forsvaret var ikke en opgave, Danmark realistisk kunne påtage sig 
alene.   

Da det stod klart for Stauning, at Danmark ikke kunne forvente nogen form 
for skandinavisk alliance eller samarbejde, begyndte han at søge nye veje 
som kunne sikre Danmark mod tyske trusler. Som det havde været tilfældet 
flere gange før i historien, så var Danmarks overlevelse ikke alene betinget 
af, at Danmark forsvarede sig selv. Afgørende var det også, at andre og stør-
re magter udviste interesse, og udøvede tryk for, at Danmark bestod. Det 
var en mekanisme, som Stauning helt sikkert ikke var ukendt med, men for 
at den virkede, var der nødt til at være magter, som tydeligt signalede 
commitment til Danmarks sag. England lå i den sammenhæng lige for.  
Engelske interesser, og engelsk tryk, havde været afgørende for Danmarks 
overlevelse som nation i 1864. I England havde Danmark en fælle, som også 
anså det nye Tysklands rejsning som en trussel. Derfor tog Stauning i for-
året 1937 på besøg hos den engelske udenrigsminister Anthony Eden. Her 
forsøgte han at få klarhed for, hvordan England ville stille sig ved et tysk 
angreb på Danmark. Resultatet var nedslående.  
Eden lagde ikke skjul på, at hvad Danmarks skæbne angik, så måtte landet 
særligt støtte sig til guds hånd, for engelsk hjælp skulle Danmark ikke for-
vente. 
Om Stauning tog tråden op og søgte himmelsk alliance vides ikke, men kon-
klusionen for Stauning må alligevel have været, at Danmark stod relativt 
alene.   

Dansk enegang i et militært forsvar troede Stauning ikke på, men enegang 
blev netop Danmarks situation. Derfor søgte Stauning andre og nye veje. 
I sommeren 1937 gik han til den tyske gesandt i København, Renthe Fink, 
og foreslog en ikke-angrebspagt. Dette blev dog afslået af Renthe-Fink. 
Hvorfor skulle Tyskland lave en aftale med Danmark, når man fra tysk side 
ikke mente, at det tyske mindretal i Sønderjylland blev behandlet ordent-
ligt?... Danmark stod alene, og Danmark stod med trusler fra syd. Det var ud 
fra det billede, Stauning måtte finde en sikkerhedspolitisk vej frem for 
Danmark. Bevidstheden om dansk enegang var sikkert ikke en uvæsentlig 
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ingrediens i statsministerens vurdering af mulighederne for et militært 
forsvar.  

På baggrund af ovenstående vil det være forkert at sige, at regeringen ikke 
havde vilje til militært forsvar. Det vil nok være mere rigtigt at sige, at rege-
ringens radikale part ikke havde tiltro til militærets mulighed, og at den 
socialdemokratiske side af regeringen ikke formåede at bringe forsvaret i 
niveau med udfordringen, før det var for sent.  

Da varslerne kom i foråret 1940 var løbet kørt. Det var for sent at gøre an-
det end at køre Munchs linje ud. Måske finder vi her årsagen til, at Munch 
fylder meget i aprildagenes krisestyring. I en stund, hvor det er normalt, at 
statsministeren er den, som stiller sig i begivenhedernes og beslutningernes 
centrum. 
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Fra gammel tid har Danmark haft forsvarsværker mod syd. Det var her, en 
fjende skulle stoppes. Vikingerne byggede palisader og volde, der stod som 
uovervindelige mure. Så var kongeriget sikret mod syd.  
Senere blev Danmarks forsvar gennem flere hundrede år baseret på, at 
Sjælland skulle være den faste bastion, hvorimod Jylland kunne opgives. 46 

Jylland var svær at forsvare. I hvert fald for dyr at forsvare.   
Et forsvar af Jylland krævede en hær, og det var overvejende noget, man 
førhen skulle ud og leje. Lejesoldater krævede sold, og de var bøvlede at 
have med at gøre, når de ikke var beskæftigede med krigshåndværket. Sjæl-
land kunne i stor udstrækning forsvares af flåden, og sådan en havde man i 
forvejen, da kongemagtens ambition om regional magt i østersøområdet 
ikke var mulig uden, at der var investeret i en orlogsflåde.  
Hvis Danmark blev angrebet, kunne Jylland overlades til fjenden, mens for-
svaret trak sig tilbage til Sjælland. Så kunne man samle kræfter eller afvente, 
at uvejret drev over. I denne strategi var flåden vagthunden, som sikrede, at 
fjenden ikke kom i land på Sjælland. 

Måske har man ikke været udelt begejstret for den type forsvar i Jylland, da 
den svenske hær i 1600-tallet drog op gennem den jyske halvø. Fjendens 
soldater var ofte lejetropper. Sådan nogle skulle betales sold. Det kunne 
foregå på flere måder. En måde var, at soldaterne fik et antal dage til at rane 
lokale fristelser. Det tog presset af feltherrens kontante lønudgifter og be-
tød udplyndringer, drab, ildspåsættelser og voldtægter, hvor lejetropperne 
kom frem.  
De løbende udgifter til forsyning og underhold kunne også gøre et grimt 
indhug i en feltherrers skatkister, men det var der også råd for. Man kunne 
pålægge den lokale befolkning at sørge for hærens indkvartering og under-
hold.  
Disse forhold betød, at når fjendens lejesoldater kom, så var befolkningen 
simpelthen i fare for at blive udsuget for alt. Både på sjæl og på gods. Mange 
jyske kirkebøger fra den tid vidner om et bredt spor af blod efter svenske 
tropper og polske lejesoldater. Når de drog videre, var det ikke usædvanligt, 
at områder bag dem var blevet ganske mennesketomme. 47 
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Taktikken med at trække forsvaret tilbage til øerne var ikke ufejlbarlig.  I 
1658 gik det galt. Isen var stærk det år, og den svenske konge var en vove-
hals. Da Danmark erklærede krig mod Sverige, stod den svenske konge med 
en hær på det europæiske fastland. Ved krigserklæringen førte den svenske 
konge sin hær op i Jylland og over isen ved Lillebælt. Snart efter var han 
over isen mellem Langeland og Lolland. Det var yderst dristige og heldigt 
gennemførte operationer, og med udsigt til svenske tropper på trappen til 
hovedstaden udbrød der panik. Derefter var Sjællands skæbne hurtigt be-
seglet. Resultatet var Roskildefreden. Her kom Danmarks eksistens på spil. 
Danmark klarede dog skærene og bestod, men den danske konge mistede 
Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, samt Bohus og Trondhjem len. Året 
efter fik danskerne revanche, men den historie hører ikke til her. 

I 1807 gik det galt igen. Flåden kunne ikke holde fjenden fra Sjælland. Hver 
vinter blev store dele af flåden lagt op. Det vil sige, at master, tovværk og 
meget andet blev afmonteret på Holmen. Derefter kunne skibene ikke sejle, 
og alt godset blev bragt i magasin for vinteren. Tøjhuset i København er 
sådan et magasin. Når foråret kom, besluttede kongen hvor mange skibe, 
der skulle udrustes og bemandes. Skibene blev derefter gjort klar og stak i 
søen efter mange forberedelser. Systemet havde den fordel, at kongen ikke 
havde store udgifter i vinterperioden, og i fredelige år kunne han nøjes med 
at udruste en mindre del af flåden.   
I 1807 var der sparet en del på udgifterne, og kun en lille del af flåden var 
under sejl. Ikke ulig af samme årsager som her 200 år senere, hvor der også 
er eksempler på, at Danmark sejler nybygninger direkte fra værftet til møl-
posen. Så spares der på mandskab, drift, slid og udrustning med dyre missi-
ler o.a... Det er der god økonomisk ræson bag, så længe trusler mod landet 
præsenterer sig villigt og i god tid. Hurdlen i 1807 var blot, at problemet 
kom anstigende med en hast, som oversteg de danske muligheder for at 
reagere. Kort sagt, -beredskabet var for lavt. Beredskab er og var dyrt i drift 
uanset om der skrives 1807 eller 2016.  

I 1807 var Danmarks flåde godt nok Europas femte største, men det hjalp 
ikke meget, når skibene lå aftaklet på Holmen og uden evne til at bevæge sig 
for egen kraft. Udrustning af flåden var alt for tidskrævende til, at man kun-
ne nå at reagere på pludselige trusler, og da englænderne kom, klappede 
fælden. Danmark lærte på den hårde måde, at et forsvar ikke kun består af 
styrke. Beredskab er lige så vigtigt.  
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Flåden kunne ikke holde fjenden væk fra Sjællands kyster. Englænderne 
landsatte en større styrke med artilleri ved Vedbæk, og så gik det mod Kø-
benhavn. Kort tid efter var de engelske soldater i gang med at bombardere 
byen. Det blev hurtigt en dyr affære. 

Bombardementet af byens civile var uhørt, men englænderne kløede på. Nu 
var de kommet i land, og nu ville de have deres vilje sat igennem. De havde 
ikke råd til, at danskerne eventuelt kunne finde på at indsætte flåden på 
Napoleons side, og derfor iværksatte de denne forebyggende operation, 
hvor England kort og godt krævede, at danskerne udleverede hele orlogs-
flåden inklusive indholdet af magasiner m.m. Englænderne fik det, som de 
ville have det. Danmark overlevede som nation, men landet har siden da 
været færdigt som nordeuropæisk magtfaktor.  

Sjælland vedblev at være det primære forsvarsobjekt for danskerne. Under 
verdenskrigen var sikringsstyrken i februar 1917 på ca. 30.000 mand. 
24.500 på Sjælland og 5.500 Fyn-Jylland. Det fortæller noget om priorite-
ringen. 48  

I 30'erne begyndte der at opstå tvivl om den traditionelle prioritering mel-
lem Jylland og Sjælland. Var denne prioritering fortsat rigtig? Årsagen til 
dette kan findes i flere forhold. For det første blev der stillet spørgsmåls-
tegn ved, om en angriber altid ville gå efter at besidde landet, eller om en 
angriber måske bare ville bruge landets geografi til krigshandlinger rettet 
mod en helt tredje part. For det andet blev der fra politisk side stillet 
spørgsmål ved, om et forsvar overhovedet skulle forsvare landets eksistens. 
Den radikale tanke var jo, at forsvaret blot skulle bevogte og markere. I så 
fald måtte styrkerne ud i landet, hvor neutralitetsoverskridelserne kunne 
forventes. Alt i alt opstod spørgsmålet omkring, hvor danske soldater skulle 
placeres. Kaptajnløjtnant E. W. Gøtke-Hansen var en af dem, som satte sig 
for at undersøge dette spørgsmål. 49 

I 1936 fremlagde kaptajnløjtnanten et studie over Danmarks forsvar. Det 
havde fokus på dansk territoriums betydning i en krig mellem England og 
Tyskland. Han ville undersøge, hvordan danske styrker blev anvendt bedst. 

Gøtke-Hansen slog fra start fast, at Danmarks stilling var, at landet i 1936 lå 
klart inde i tysk magtområde. Årsagen var det tyske luftvåben, og de nye 
flytypers rækkevidde samt kapacitet til at påvirke en kamps udfald. Alene af 
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den årsag var de tyske militære interesser på dansk territorium forandret i 
forhold til første verdenskrig. De nye luftvåbens muligheder gjorde, at 
Danmark var blevet Tysklands luftnordfront. Gøtke-Hansen beskrev meget 
malerisk, at: 

Som et moderskib for flyvemaskiner skyder den jyske 

halvø sig frem mellem Nordsø og Kattegat. 

Kort sagt, Tyskland ville havde godt gavn af fremskudte baser i offensive 
operationer, ligesom forsvaret af tysk luftrum ville have gavn af en buffer 
mod nord. Antallet af luftwaffebaser i Jylland fra krigens tid fortæller tyde-
ligt, at Gøtke-Hansen havde fat i noget rigtigt.  

Gøtke-Hansen pegede også på den tyske flådes erfaring fra sidste krig. Kej-
serflåden havde ladet sig låse fast nede i Østersøen. Man kunne ikke forven-
te, at det ville ske igen. Wegeners tanker om tysk søkrigsstrategi var tilsyne-
ladende kendt stof i Danmark. Gøtke-Hansen mente, at man skulle forvente, 
at Tyskland ville skaffe sig bedre udgangsposition for offensive sø-
operationer. Derfor ville tyskerne ikke kræve spærring af sund og bælter, 
men i stedet rykke sin flåde frem i Kattegat/Skagerrak og afledt heraf få 
behov for et nordjysk støttepunkt.  I den forbindelse nævnte Gøtke-Hansen 
Læsø som et muligt støttepunkt for luftværnsstillinger, der kunne sikre den 
tyske flåde.  

Konklusionen var, at det primært var de tyske luft- og sømilitære interesser, 
som ville afgøre dansk territoriums betydning, og Gøtke-Hansen tilføjede, at 
selv den mest velvillige neutralitet ikke kunne opveje de fordele, som ty-
skerne kunne opnå med baser på den jyske halvø.  

Gøtke-Hansen lagde hertil, at England sikkert ikke i starten af en krig, men 
senere, ville imødegå, at tyskerne fik fordelene af baser på dansk territori-
um. Gøtke-Hansen mente, at tyskerne ville være klar over dette, og konse-
kvensen ville være, at Tyskland hurtigt ville sikre sine interesser i Danmark. 
Ved hurtig etablering af tyske baser i Jylland, var de tyske interesser sikret 
fra krigens start, og de værdifulde angrebstropper kunne dermed trækkes 
væk igen til stormagtskrig og erstattes af mere undværlige besættelses-
tropper.  
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Det særlige ved Gøtke-Hansens rapport var, at han stort set ikke omtalte 
Sjælland med nogen strategisk betydning. Han skrev lige ud, at det var be-
siddelsen af landområderne vest for Storebælt, som havde Tysklands inte-
resse, og derfor behøvede Tyskland ikke underlægge sig den danske stat. 
Hans konklusion var da også, at Angrebsobjektet bliver derfor Jylland-Fyn. 
Havde Gøtke-Hansen ret i dette, så stod de danske styrker helt forkert. 
Dansk forsvar var primært placeret med det mål at forsvare landets eksi-
stens ved indædt at holde hovedstaden.  

Gøtke-Hansen fortsatte herefter sin analyse med overvejelser omkring, 
hvor tyngden i dansk forsvar burde lægges. Lagde man tyngden mod vest, 
så stillede Danmark sig i vejen for de tyske interesser. Samtidig ville en så-
dan placering markere, at Danmark søgte at modsætte sig andre staters 
udnyttelse af dansk territorium. Det ville derfor være den 'mest neutrale 
løsning,' skrev han. Lagde man forsvaret i øst, så fik Tyskland nemmere ved 
at forfølge sine interesser, men samtidig var der større chance for, at Dan-
mark bestod som stat.  

Nærlæses de tyske planer for 9. april 1940 fremgår det, at opstod der pro-
blemer med at komme frem til København fra vest, så skulle man holde sig 
afventende, og blev overgangen over Storstrømmen forhindret, så skulle en 
del af tropperne til det sydsjællandske brohoved i stedet overføres til ope-
rationen i Jylland. Planerne for angrebet på Danmark understøtter, at Gøt-
ke-Hansen så rigtigt med hensyn til de tyske prioriteter. Sjælland var på den 
tyske ønskeliste, men Jylland var det primære militære mål. 

Gøtke-Hansens studie kan ses som et udtryk for en begyndende ændring i, 
hvordan de militære kredse opfattede potentielle trusler mod Danmark. 
Traditionelt havde man anset Sjælland for den lækkerbisken, som en angri-
ber ville gå efter. Her lå den danske hovedstad og dermed nøglen til kontrol 
over resten af landet. Forsvaret var organiseret ud fra denne tanke.  Nu fik 
man øjne for, at Jylland kunne være det primære angrebsobjekt, og det af-
fødte nye perspektiver for, hvorledes et dansk forsvar skulle opstilles.  
Tanken medførte ligeledes, at forsvaret af Danmark klart ville ligge på hæ-
rens skuldre. Det var sikkert ikke uvelkomment for hæren i en tid, hvor hær 
og flåde var nødt til at kappes om ressourcer.  

Gøtke-Hansen fik helt ret i sine afsluttende vurderinger. Var dansk forsvar i 
april 1940 centreret om Jylland, så havde Danmark placeret sine styrker ret 
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foran de tyske angrebsmål. Men, sådan gik det ikke. I stedet var der stort set 
fri bane hele vejen op gennem Vestjylland. Resultatet var, som Gøtke-
Hansen havde beskrevet, at Tyskland nemmes i at forfølge dets interesser, 
men samtidig er der større chance for, at Danmark består som stat.  
I dag ved man, at regeringen på ingen måde blev taget på sengen af det ty-
ske angreb, men måske var regeringen ærligt overrasket. Overraskelsen 
bestod måske blot i, at tyskerne ikke lod sig nøjes med baserne i Jylland-Fyn?  

Dilemmaet, som regering og forsvar stod med i de første aprildage 1940, 
var ikke helt nyt og uprøvet.  
I forbindelse med udbruddet af første verdenskrig, havde der været en situ-
ation med paralleller. Her havde Munch været krigsminister, da tyskerne 
overleverede et krav om minespærringer af danske bælter og stræder. 
Spærringer, som kunne hindre en engelsk flåde i at komme ned i Østersøen. 
Tyskerne havde forlangt svar inden for få timer. Fik man ikke svar, eller var 
den danske regering uvillig, så ville Tyskland selv udlægge minerne. En 
sådan handling ville tvinge Danmark til at forsvare sit territorium, og der-
med risikere krig med Tyskland. I modsat fald ville det være svært at anse 
Danmark som andet end værende på tysk side. Derfor udlagde Danmark 
selv minerne og holdt derved krigen fra døren.  
Dilemmaet var altså, -ret ind eller risiker en krig. Før afgørelsen var truffet, 
havde regeringen blandt andet søgt råd i et partiformandsmøde. Herunder 
udtalte Munch: 50 

Udlægger vi ikke minerne, kan det ventes, at tyskerne selv gør det. Sker det, er 
det sandsynligt, at de også landsætter tropper på Sprogø og et par punkter på 
Sjælland og Fyn for at kunne beskytte minerne med artilleri. Det afgørende er 
da, hvordan Danmark skal reagere på dette. Hvis der er fuld enighed om, at vi 
kan nøjes med at protestere og ikke forsøge at tage kampen op mod tyskerne, 
vil jeg gerne følge den vej, men hvis der ikke er fuld enighed om den frem-
gangsmåde - og det tror jeg ikke, at der er - må jeg bestemt nægte at være 
med til den og fastholde nødvendigheden af mineudlægningen.   

I ovenstående citat ligger implicit en tænkning, som tager udgangspunkt i, 
at - de får lov og vi får ro...  Det er et interessant citat, da Munchs udspil til 
en løsning på dilemmaet om mineudlægningen ikke er ulig den løsning, 
regeringen fandt i april 1940. Det vil sige give plads til brud på neutraliteten, 
mod forventet overlevelse som ’selvstændig’ nation. 
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Holder man fast i, at angrebet på Danmark ingenlunde kom overraskende 
for regeringen, så tegner sig et billede af, at overgivelsen 9. april om morge-
nen måske ikke var resultat af en hovedkulds beslutning, men snarere 
punktum i en strategi regeringen havde ført konsekvent igennem aprilda-
gene, da den ikke så andre muligheder efter, at være varslet om, hvor det 
bar hen for Danmark.  
Anlægges det perspektiv så forandrer billedet af krisehåndteringen i april-
dagene sig fra at fremstå som tøvende og handlingslammet mod mere strin-
gent og strategisk ført. 14 

Uanset dette. -Det, som står fast, er, at op gennem 30'erne begyndte man at 
stille spørgsmålstegn ved, hvordan et dansk forsvar skulle opstilles.  
Der var ikke midler til både eksistens- og neutralitetsforsvar, og som dette 
blev mere og mere åbenbart, måtte der prioriteres politisk og militært. 

Traditionelt var der fokus på eksistensforsvaret og dermed Sjælland. Et 
forsvar med tyngde her havde gode muligheder for at forsvare landets eksi-
stens. Det ville dog samtidig være et forsvar, som stod dårligt, hvis de for-
ventelige neutralitetsbrud skulle bekæmpes andet end symbolsk. Neutrali-
tetsbrudene kunne, som beskrevet ved Gøtke-Hansen, netop forventes i 
landets vestlige del samt i de danske farvande.   
Ved beskyttelsen af neutraliteten stod forsvaret derfor bedst placeret med 
vægten i Jylland, men samtidig bragte den strategi landets eksistens i fare.  

Problemstillingen blev mindre klar i datiden af en række andre forhold. 
Værnene havde forskellige roller og dermed forskellig betydning i de to 
opstillinger, og Tyskland havde grundlæggende strategisk interesse i, at 
Danmark selv opstillede et troværdigt forsvar af Jylland osv. Der var mange 
parametre at forholde sig til, og ikke alt kunne opfyldes, når pengene var 
små.  
Spørgsmålet skulle dog finde et svar. Hvorledes man skulle sætte de få kort, 
man dog besad, i den tid Danmark bevægede sig ind i? Hvad skulle forsva-
res? Sjælland eller Jylland. -Eksistens eller neutralitet? 

                                                                 
14 Dette ville rime bedre på en regering, hvor de centrale kræfter på ingen måde bestod af 
novicer. Dog må det siges, at tanken om, at regeringen forfulgte en klar strategi, blot er 
spekulation. Det var ikke sådan, regeringen selv fremstillede forløbet, og mødereferater 
m.v. giver heller ikke belæg for denne tanke. Det er dog et perspektiv, som alligevel her er 
vurderet som tilstrækkelig interessant og centralt til, at det bør nævnes som mulighed. 
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I næsten to årtier med fred havde det militære forsvars væsentligste mod-
standere siddet på Christiansborg. Stadig færre bevillinger havde skubbet 
hær og flåde i defensiven, og når krybben er tom, så bides hestene. Hær og 
flåde kunne ikke finde bred enighed om, hvordan et forsvar skulle føres. 
Skulle vægten ligge ved hæren eller flåden?  

Uenigheden var ikke kun en kamp om bevillinger til sikring af eget levebrød. 
Kampen dækkede over to grundlæggende forskellige forsvarssyn.  
Hæren så forsvarsopgaven løst primært med landstyrker, og flåden så for-
svarsopgaven løst på havet. Den fordeling af synspunkter overraskede nok 
ikke mange, men hvad betød det egentlig? 

Søværnet slog på, at Danmark skulle have evnen til at stoppe krænkelse af 
dansk territorium, endnu før fjenden kunne sætte foden på dansk jord.51 
Det gav god mening i forhold til den strategi, hvor Sjælland repræsenterede 
det vigtigste forsvarsobjekt. Den strategi som havde rod i den gamle tanke 
om at trække forsvaret sammen om Sjælland. Sådan lidt som i forsvaret af 
en borg, hvor landområder kan opgives, mens den inderste borggård altid 
skal holdes.  
Viceadmiral Rechnitzer, som var flådens øverstkommanderende, mente helt 
klart, at flåden var det troværdige værn til løsningen af dansk forsvar.52   

Hærens officerer var ikke helt enige. De nærede ikke stor tillid til flådens 
forsvarskapacitet og prioriterede landforsvaret højt.53 Striden kunne koges 
ned til spørgsmålet, om en angriber bedst kunne bekæmpes på havet eller 
på stranden. Det var en debat, som havde svært ved at finde en ende, selv 
om tyskerne gjorde deres til at lukke dagsordenen i 1940, men selv efter 9. 
april fortsatte debatten. 

Flådeofficeren Halfdan Barfoed slog på, at Sjælland kunne have været for-
svaret 9. april. Det havde blot krævet en ordentlig flåde.54 Han fastholdt, at 
opgivenhed i forhold til dansk forsvar var helt misforstået, og pegede på, at 
når Danmark bestod som nation gennem tusind år, så var årsagen, at landet 
var yderst nemt at forsvare. Det havde historien flere eksempler på. Og, i en 
moderne tid som 1940 havde mineteknologien kun gjort det endnu nem-
mere. Han underbyggede sit syn med påstanden om, at hvis de danske mi-
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nespærringer havde været effektive, tændte og lagt rigtigt, så kunne de 
tyske styrker slet ikke være kommet i land på Sjælland i april 1940.55  
Hans tanker gav grund til eftertanke, for måske var han ikke aldeles galt på 
den? Særligt mineteknologien kunne afstive flådens forsvar af Sjælland. De 
tyske hærstyrker var yderst sårbare, så længe de sad på færger og trans-
portskibe ude på et frysende hav. Hvad ville resultatet af et effektivt mine-
forsvar have været?  

Hær og flåde var dog ikke uenige i alle forhold. Ved begyndelsen af tredi-
verne stod man rimeligt sammen om den prioritering, at forsvaret af Sjæl-
land var den essentielle opgave.  
Det ændrede sig senere, hvilket Gøtke-Hansens rapport var et udtryk for, 
men i 1931 delte hær og flåde stadig samme syn på vægtningen mellem 
Sjælland-Jylland. Det fremgik blandt andet af hærens anbefalinger til rege-
ringen, som de kan læses af en henvendelse fra 1931.56  Her blev skitseret, 
hvad et troværdigt forsvar af Danmark fordrede, og herunder blev tre krite-
rier for Sjællands forsvar ridset op. 

Første kriterium var, at Danmark skulle have evne til at afværge et luftan-
greb mod København. Et luftangreb kunne tvinge regeringen til eftergiven-
hed. Det var så profetisk, at man næsten skulle tro, at den tyske overkom-
mando i 1940 havde læst med. Det, den danske hær pegede på, viste sig at 
blive et bærende element i den tyske plan ni år senere.  
Fra politisk side havde der været røster fremme om at gøre København til 
åben by. Det ville dog være forkert, mente hæren. Status som åben by ville 
medføre, at flåden mistede sin basis. Det ville skabe et hul i kystforsvaret, 
og herved kunne Danmark ikke længere opfylde sin neutralitetsgaranti.15  
Hæren anbefalede i stedet, at København burde bygge beskyttelsesbunkere, 
og der skulle oprettes et afviserberedskab gennem jagerfly. Sluttelig skulle 
der etableres et stærkt luftværnsartilleri i og omkring hovedstaden. 

Andet kriterium var, at Danmark skulle kunne afværge et skibsbombarde-
ment af København. Søforter kunne bekæmpe små og ældre fartøjer, men 
store moderne enheder kunne ligge og beskyde København uden for søfor-
ternes rækkevidde. Derfor skulle Danmark forsvare sig mod disse enheder 
ved mineudlægning og med ubåde. 

                                                                 
15 Neutralitetsgaranti betød, at Danmark havde erklæret at ville forsvare sin neutralitet 
mod enhver angriber. 
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Tredje kriterium var at kunne imødegå landgangsoperationer på Sjælland. 
Da ”..vores svage flådestyrker under sammenstød med overlegne flådestyrker 
næsten med sikkerhed vil blive besejret,” skrev Generalkommandoen, var det 
afgørende, at hæren havde styrke til at afvise landgangsforsøg. Bemærk her 
den elegante retoriske manøvre, hvor hæren i en enkelt bemærkning un-
derminerede tilliden til flåden. 

I slutningen af 30'erne opfordrede Generalkommandoen general Gørtz om 
at give et overblik over Danmarks militærpolitiske situation.  Gørtz's arbej-
de blev fremsendt til ministeren 22. februar 1938. Det var her, at General-
kommandoen påpegede, at et engelsk angreb ikke ville være overhængende 
ved en konflikts begyndelse, hvorimod faren for et angreb fra Tyskland var 
stor. Herunder fremhævede man, at truslen fra Tyskland ville stå i forhold 
til dansk militærs styrke. Var der ringe styrke, så kunne man forvente, at 
Tyskland ville rykke ind militært og blandt andet med det mål at varetage 
det militære forsvar af jyske halvø på egen hånd. 57  
De sidste bemærkninger kan kun tolkes, som at hæren anså tyngden i for-
svaret forskubbet mod Jylland-Fyn.  Det hang fint sammen med de tanker, 
som Gøtke-Hansen havde eksponeret i sin rapport, da han beskrev, hvordan 
et neutralitetsforsvar bedst kunne placeres. En sådan forskydning ville dog 
også forskyde balancen mellem hær og flåde på en sådan måde, at hærens 
rolle blev forholdsvis mere betydningsfuld. Det traditionelle eksistensfor-
svar med Sjælland som forsvarsobjekt gav en tydelig og vigtig rolle til begge 
værn. Et forsvar, hvor tyngden var forskudt mod Jylland-Fyn, drænede der-
imod flåden for opgaver.  

Generalkommandoen opfordrede flåden til at lave en lignende gennemgang. 
Hvordan anså flåden trusler, og hvordan anså flåden, at man kunne imøde-
gå dem? Hvis man fik sådan en gennemgang, så kunne regeringen og den 
militære topledelse mødes til drøftelser.  
Rechnitzer fulgte op og afleverede sidst på sommeren et indspil fra flåden. 
58 

Han skrev blandt andet:59 

..Tyskland vil følge den fra verdenskrigen kendte 

linje med hovedsagelig anvendelse af undervandsbåde 

til handelskrig og lejlighedsvis udsendelse af blo-

kadebrydere, eller om man fra tysk side vil foretage 
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et alvorligt forsøg på at åbne vejen til Atlanterha-

vet. En sådan tanke har været fremme i tyske strate-

giske overvejelser siden verdenskrigen. Den herfor 

grundlæggende strategiske tanke er, at den tyske sø-

magts opgave må være at bryde den engelske blokades 

kvælertag ved effektivt at åbne vejen til Atlanter-

havet, og som mulig fremgangsmåde har der været pe-

get på erhvervelse af flådebasis i Vestnorge... 

 

Rechnitzer overvejelser afslørede udmærket kendskab til de strategiske 
overvejelser i den tyske søkrigsledelse og indsigt i den tyske flådeledelses 
behov for flådebaser i Norge. Hans vurdering af det sidste var dog, at etab-
lering af tyske baser i Norge ikke var særligt realistisk. Det var ikke naivt af 
ham. Det var såmænd kun en afspejling af, hvad mange tyske officerer selv 
mente. Rechnitzers vurdering var derfor, at i en engelsk-tysk krig ville den 
tyske flåde blive hjemme og beskytte de hjemlige farvande. De offensive 
operationer på Atlanten ville blive overladt til ubådsstyrken. 60 
Vurderingen af, at krigen ville blive ført af ubådene, var heller ikke nogen 
naiv vurdering. Det afspejlede faktisk ret godt, hvordan den tyske søkrig 
endte med at blive ført. De tyske overfladeskibe, som fik base i Norge, var 
ikke meget på havet, og deres væsentligste funktion blev måske at binde 
væsentlig engelsk flådestyrke i kraft af den trussel, som deres blotte tilste-
deværelse udgjorde.  
De mange år bag skrivebord havde tilsyneladende ikke slidt Rechnitzers 
indsigt i søkrig og strategi helt væk.  

Efter ovenstående gennemgang med mere rundede Rechnitzer af med sit 
syn på, hvad den danske flåde havde af muligheder for at forsvare landet 
efter to årtiers besparelser og nedslidninger.  

De to muligheder, der foreligger, er enten en ratio-

nel og hurtig udbedring, først og fremmest af søvær-

nets fundamentale mangler, eller en opgivelse af et 

rationelt dansk forsvar. En tredje gives ikke. 

Denne sidste bemærkning er interessant. Hvis ikke flåden hurtigt og ratio-
nelt blev udbedret, så den øverstkommanderende ikke anderes muligheder 
end opgivelse af forsvaret. Det vil ikke være urimeligt at spørge til, om det 
var en holdning, som han bar helt frem til aprildagene i 1940? I hvert fald 
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kan man konstatere, at Rechnitzers beslutninger 8. og 9. april havde samme 
effekt, som flådens opgivelse af rationelt forsvar.   

Kriegsmarinens ambitioner og strategi i en ny krig ville blive afgørende for 
Danmark, og et troværdigt forsvar krævede oprustning. Så meget kunne 
man enes om mellem hær og flåde, og heri fik de begge ret. Udover dette var 
der åbenbart ikke meget, som forenede hær og flåde i deres syn på trusler 
og forsvarsstrategi.  
Det er i hvert fald det indtryk man får fra det møde, hvor forsvarstoppen og 
regeringen satte sig sammen om de to rapporter. På mødet deltog Stauning, 
Alsing, Munch, With, Rechnitzer og Gørtz. Mødet efterlod ikke et indtryk, 
som kunne skubbe Munch i retning af større tiltro til militært forsvar. 61 

Det stærkeste indtryk vi andre modtog, var indtryk-

ket af den dybe uenighed mellem Hær og Flåde.  

Et resultat af splittelsen mellem hær og flåde blev, at forsvarsledelsens råd-
givning af det politiske niveau mistede klarhed og styrke. Det gjaldt for råd-
givningen omkring langsigtede strategiske forhold, og det gik igen i krise-
håndteringen gennem dagene op til 9. april. 
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Et centralt forsvarsspørgsmål blev født i 1920. Her kom Sønderjylland til-
bage til Danmark, og alene af den grund måtte forsvarsplanerne tænkes 
forfra. Siden 1864 havde de danske forsvarsplaner haft afsæt i et Danmark, 
der sluttede lige syd for Kolding. Nu var det en anden opgave, der skulle 
løses, men der var ikke helt enighed om, hvordan et forsvar på den jyske 
halvø burde føres.   

Nogle var tilhængere af et fast forsvar i Jylland. Et forsvar baseret på tre 
fæstningslinjer på tværs af Jylland.  Første linje ved grænsen, og dernæst to 
linjer med god dybde imellem.  Andre talte for et bevægeligt forsvar. Et 
forsvar som langsomt trak sig kæmpende bagud, mens det sled på de fjendt-
lige styrker. Først når fjendens forsyningslinjer var blevet længere, og der-
med sårbare og mere træge, skulle forsvaret forsøge at stå fast. 

En svaghed ved det bevægelige forsvar var, at Danmark ikke ligesom Rus-
land kunne give uendelige afstande bort. Danskerne skulle kun trække sig 
tilbage en dags tid, før halvdelen af Jylland var væk. Landets udstrækning 
satte meget snævre grænser for strategien med bevægeligt forsvar. 

Svagheden ved den faste opstilling var, at en tysk styrke kunne finde på at 
landsætte stærke enheder bag de danske stillinger. Det kunne ske, hvis den 
danske flåde ikke var stærk nok til at forhindre det, eller hvis frosten, som i 
1864, gav modstanderen nye fremrykningsveje. Hvis de faste stillinger 
kunne omgås, ville forsvaret få knækket ryggen. 

Det bevægelige forsvar endte med at blive det princip, som kom til at præge 
planerne for Jyllands forsvar op til det tyske angreb. Der skulle ydes mod-
stand allerede ved grænsen. Modstand, hvor man gradvis gik bagud under 
kamp. Fremmarchen skulle gøres besværlig og dyr for en indtrængende 
styrke. Mens dette bevægelige og henholdende forsvar vandt tid, skulle 
styrker sammendrages nordligere og skabe tyngde i udvalgte områder, 
hvor en fjende kunne stoppes.   

Danmarks begrænsede udstrækning stillede særlige krav til det bevægelige 
forsvar. Forsvaret måtte indledes langt mod syd. Det kunne ikke hjælpe, at 
man var timer om at komme i omdrejninger. Et forsvar ført med succes 
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stillede derfor lige så store krav til beredskab som til styrke. Betydningen af 
beredskabet blev helt tydelig, da angrebet kom. I Jylland havde man i nogen 
udstrækning øget beredskabet, mens der var forbud mod dette på Sjælland. 
Resultatet var, at i Jylland virkede forsvaret i nogen udstrækning, mens det 
ikke var tilfældet på Sjælland. Her nåede de tyske styrker at omgå hele gar-
nisoner, før disse overhovedet havde fået gjort sig klar til at rykke ud.  

Som et element i beredskabet ønskede hæren, at sprængladninger skulle 
ligge klar til at ødelægge vital infrastruktur i takt med, at forsvaret trak sig 
bagud. Det blev dog ikke rigtig til noget med forberedelserne. Det krævede 
nemlig tilladelse fra Krigsministeriet. Sådan en tilladelse fik hæren ikke. 
Eller rettere sagt: Efter hæren gennem mange måneder havde rykket 
krigsminister Alsing Andersen og hans embedsværk for en tilladelse, så 
kom den endelig. Det skete midt i april 1940. Altså efter de tyske soldater 
havde besat Danmark. Den sene tilladelse lettede tyskernes angreb på såvel 
Danmark som Norge. Infrastrukturen stod intakt og lige til at udnytte. Efter-
følgende påpegede tyskerne selv dette forhold som afgørende for deres 
operations succes. 

Den uberørte infrastruktur medvirkede til, at Tyskland fik indfriet sit pri-
mære militære mål. Dansk territorium og infrastruktur stod klar til at ud-
fylde sin rolle som tysk springbræt til Norge.  
Tyskerne fik det, som de ville have det, og Danmark fik 'fred'. 62 
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I gennemgangen af styrkerne 9. april 1940 i Danmark er der en del tal. Pas 
på med at lade disse stå alene som målestok for kampkraft og modstands-
evne. En række andre forhold må medtænkes.  
I flæng kan nævnes, om man har styrke det rigtige sted på det rigtige tids-
punkt, evnen til bevægelse, grad af kommunikation, kvalitet og omfang af 
efterretninger, graden af beredskab, graden af kompetence ved føringen, 
graden af klarhed i opgaver, graden af evne til hurtig omstilling, graden af 
vilje og motivation i organisationen og ved den enkelte, graden af grund-
læggende soldaterfærdigheder ved mandskabet, graden af evne til at betje-
ne materiel, graden af tidsvarende og vedligeholdt materiel, evnen til at 
holde sig forsynet, om inddeling i våbenarter matcher udfordringen, graden 
af teamwork mellem våbenarter og mellem værn... og sådan kunne man 
fortsætte.   
Undersøges styrkeforholdet i Danmark 9. april 1940 er det måske særligt 
disse mange forhold, man bør interessere sig for. Om kampen kunne 'betale' 
sig, har optaget mange lige siden den korte kamp, og nogle har søgt svar i 
tal vedrørende styrkeforholdet, men for at få svar, bør man interessere sig 
for meget mere end tal alene. 
Svaret på om kamp kunne betale sig afhang i første omgang af, hvilket mål 
man satte for kampen, og dernæst rigtig nok om der var styrke til at forfølge 
kampens formål. Målet kunne være at smide tyskerne på porten, men det 
kunne også være politisk signalgivning, eller det kunne have været at holde 
tyskerne hen, mens baglandet ødelagde det, som fjenden kom efter. Med 
disse forbehold mod hastige konklusioner, vender vi os mod styrker og 
planer, og vi graver os ned i fakta, så ingen kommer til at synes for meget og 
vide for lidt.
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Dansk forsvar bestod af to værn. Hæren og flåden. De to værn fungerede 
adskilt, og havde hver sin øverste militære kommando. Man havde sågar 
hvert sit ministerium. Krigsministeriet var hærens ministerium, og Mari-
neministeriet var flådens. De to ministerier blev ledt af hver sin direktør og 
var siden 1905 samlet under en fælles krigsminister. Ministeren var det 
øverste organisatoriske bindeled. Et flyvevåben havde man ikke. I stedet 
havde såvel hær som flåde deres egne fly.  
I dag har Danmark tre værn, en fælles øverste militær kommando og ét 
ministerium.  
Dansk forsvar anno 1940 var dermed en noget anderledes organisation, 
end den vi kender i dag. Strukturen afspejlede mulighederne og udfordrin-
gerne i den tid, som organisationerne var rundet af, mere end den tid, som 
man bevægede sig ind i.
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De konkrete planer for forsvaret af Danmark i 1940 ved et tysk angreb lig-
ger ingen steder som en fiks og færdig detaljeret totalplan. Meget kan dog 
stykkes sammen. 

I 1940 var den danske hær en værnepligtshær og ikke en professionel hær. 
Det gav mulighed for hurtigt at få en relativ stor hær i ufredstid, mens man 
kunne spare kræfter og udgifter i fredstid. Samtidig forankrede det hæren i 
befolkningen sådan, at hæren ikke blev en kaste med egen vilje. 

Den stående styrke var ikke stor i 1940, men man kunne mobilisere. Akku-
rat som man havde gjort i første verdenskrig og igen i september 1939, 
hvor sikringsstyrken var indkaldt. Sikringsstyrken bestod af de nyligst 
hjemsendte årgange af fuldt uddannede soldater. For flåden var der ikke 
tale om, at man kunne forøge sin kampkraft på samme vis, men der var dog 
mulighed for at indkalde hjemsendte til bemanding og udrustning af skibe 
og forter, som var lagt i mølpose. Ligeledes kunne ringe uddannede besæt-
ninger på nogle skibe erstattes med færdiguddannede besætninger. Svag-
heden ved mobilisering var, at det kunne være konfliktoptrappende i en tid, 
hvor Danmarks ønske typisk ville være konfliktnedtrapning, - og så kræver 
mobilisering tid. 
Tid til indkaldelse, tid til at soldaterne mødte op og blev samlet. Tid til 
iklædning og tildeling af udrustning. Tid til organisering og genopfriskning. 
Mobilisering var derfor ikke noget, som kunne gøres i sidste øjeblik.  

Ovenstående betød, at et tidligt skridt i Danmarks forsvar typisk ville være 
mobilisering. Dilemmaet var blot, at mobilisering var dyrt, skabte ængstelse 
og kunne eskalere en krise unødigt. Derfor ville man ofte søge at trække en 
mobilisering så lang tid som muligt, og dermed risikerede man at overskri-
de det tidspunkt, hvor en mobilisering stadig gav mening og var mulig. 

Ud over mobilisering af mandskab skulle forsvaret forberede stillinger, og 
styrkerne skulle sammendrages til strategisk vigtige områder. Det betød, at 
der skulle rekvireres tog og køretøjer. Infrastrukturens knudepunkter skul-
le, som tidligere gennemgået, stå klar til sprængning. Havneindløb skulle 
spærres, og udvalgte områder skulle oversvømmes. I søen skulle minefelter 
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udlægges, skibe udrustes, og såvel hærens som flådens fly skulle fordeles ud 
over landet og indlede rekognoscering. 

Med alt dette på plads var planen, at fly m.m. skulle varsle om fjendens 
troppekoncentrationer, fremføringsveje, styrkesammensætninger med 
videre. 
Angreb mod Sjælland skulle bekæmpes allerede på havet ved, at troppe-
transporter og støtteenheder ville løbe ind i minefelter og angreb fra torpe-
dobåde, ubåde, og fly. Landsætning direkte ind ved København skulle imø-
degås af søforterne og nedkæmpes ved tropper, som lå i garnison her. 
Tropper, som det lykkedes at få fodfæste ude på Sjælland, skulle bekæmpes 
af hæren. 

Jylland skulle forsvares umiddelbart ved grænsen, mens man langsomt trak 
sig nordpå. Imens skulle et egentligt forsvar etableres ved sammendragning 
af tropper nordligere. Det sønderjyske forsvar skulle holde det skarpeste 
beredskab.  

Forsvaret af grænseegnene skulle ledes af kommandanten i Sønderborg. 
Grænsegendarmeriet skulle opholde en tysk styrke så meget som muligt, 
mens styrker fra Søgård og Tønder etablerede spærringer på vejene i Søn-
derjylland. Når grænsegendarmeriet efter indledende modstand faldt tilba-
ge, var det planen, at de skulle optages i hærens styrker. Samtidig skulle 
styrken fra Sønderborg rykke over Alssund og ind i Jylland, hvor den skulle 
gå mod nord for at forenes med styrken fra Haderslev. Sammen med disse 
kunne Sønderborgstyrken give tyngde i kampen mod tyskerne i egnen om 
Åbenrå. Planen hed ”Beredskabsbefaling Nr. 1 af 22. februar til beredskabs-
styrken i Sønderjylland”, og her kunne man blandt andet læse, at: 63  

…Haderslevstyrken går ad hovedvej 10 til vejkryds 

ved Sdr. Hostrup. Her er styrken reserve for bered-

skabsstyrken. Sønderborgstyrken går til terræn om 

Sdr. Hostrup i grupper på halve kompagnier. Marchru-

te er Sønderborg-Ullerup-Bovrup-Felsted-Sdr. Hostrup. 

Tønderstyrken skal samle forsvaret om vejene over 

Sæd, Jernbanen fra Sæd og vejene ved Ubjerg og evt. 

ved Rudbøl. Søgårdstyrken skal samle forsvaret om 

vejene ved Tinglev-Rødebæk kro, Oksevejen, Hovedve-

jen Kruså-Åbenrå, Vejen Kruså-Rønshoved, Vejen Kru-

så-Kelstrupskov-Gråsten.. 
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& 

..Ved direkte angreb på dansk område skal styrkernes 

opgave og kampens hensigt i første række være en 

klar og utvetydig tilkendegivelse af vilje til for-

svar uanset styrkeforholdene – i anden række at ska-

be gunstige forhold for en senere kamp for nord fra 

tililende styrker. Angribes styrkerne i garnisonerne, 

yders kraftigst muligt modstand med den hensigt at 

tilføje fjenden størst mulige tab for at tilkendegi-

ve utvetydig vilje til forsvar uanset styrkeforhol-

dene.  

Det gik ikke helt sådan, da dagen kom, men sådan var planen.
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Hæren blev ført af Generalkommandoen, og var organiseret i Sjællandske -
og Jyske Division. Den danske hær optrænede årligt 6.600 værnepligtige, 
som blev hjemsendt med mulighed for genindkaldelse. Den 9. april var der 
reelt ca. 13.350 mand under våben. 

I et brev af 16. januar 1940 orienterede chefen for den danske general-
kommando sin krigsminister om, at mobilisering ville kræve tre dage. Hertil 
kom tiden til genopfriskning af kampånd og evne. 64 
Herefter ville Danmark kunne råde over en hær på mere end 50.000 mand.  

En helt anden model for mobilisering var også mulig. Det var en model fore-
slået tilbage i 1939, hvor generalstaben d. 4. november sendte en skrivelse 
til Krigsministeriet med forslag om at holde beredskabstyrken konstant på 
ca. 10.000 mand såvel i Jylland som på Sjælland.65  
Den styrke kunne opnås ved at udvide værnepligten til halvandet år. På den 
måde opnåede man, at der til enhver tid stod to færdiguddannede årgange i 
beredskab, mens en tredje var under uddannelse. Var disse modeller blevet 
fulgt, så ville Danmark have haft minimum 6.000 flere færdiguddannede 
soldater i beredskab. 
Modellen blev dog aldrig vedtaget. 

Det danske mobiliseringspotentiale var ikke udnyttet 9. april 1940. Måske 
fordi regeringen endte præcis i den situation, som general With havde ad-
varet om et par år tidligere. Da krisen tonede frem i aprildagene, så var 
begivenhederne allerede så langt fremskredne, at mobilisering ikke kunne 
foretages uden væsentlig risiko for konfliktoptrapning. Ifølge generalen 
skulle en styrkelse af forsvaret foretages i god tid før en krise spidsede til, 
men regeringen havde faktisk gjort det diametralt modsatte. Sikringsstyr-
ken havde nemlig været indkaldt i 1939, men resten af denne styrke var 
hjemsendt omkring januar 1940.  
Derfor stod der minimalt med danske soldater klar til forsvar, da angrebet 
kom, og op mod halvdelen var slet ikke færdiguddannede soldater. De var 
blot rekrutter.  



Danske styrker i overblik   -   Hærstyrker 
 

80 
 

Under selve angrebet var der dog på enkelte lokaliteter tiltag til mobilise-
ring, men da kampen var hurtigt overstået, nåede disse tiltag ikke at få no-
gen reel betydning.  

Styrken fordelte sig således på dagen: 66 

 cirka 11 mdr. 

uddannelse 

max. 6 mdr. 

uddannelse 
I alt Nonkombattanter 

Sjælland Cirka 3.300 Cirka 4.250 Cirka   7.550 Cirka 1.200 

Jylland-Fyn 

 

Cirka 3.300 Cirka 3.700 Cirka   7.000 Cirka     850 

I alt Cirka 6.600 Cirka 7.950 Cirka 14.550 Cirka 2.050 

Oversigt med opdeling efter 11 og max. 6 mdr. uddannelse. En del af denne styrke var til-
delt 8 dages orlov efter Krigsministeriets bestemmelse. Andre var sygemeldte. 
Korrigeret for orlov, sygemeldte m.v. fremkommer en total på ca. 13.350. Et mere retvisen-
de tal for dem styrke, som var til rådighed. 

Om morgenen den 9. april lå rekrutterne typisk i garnisonerne, mens det 
bedre uddannede mandskab var organiseret i enheder, som var forlagt til 
mobiliseringssteder. Ved Søgård i Sønderjylland lå en cyklistbataljon fra 
Odense sammen med et motoriseret afværgekompagni. Tyngden i de jyske 
fodfolksregimenter var trukket ned om Vejle sammen med dele af artilleriet. 
På Sjælland lå tyngden af tropper i området syd/sydvest for Køge og ned-
over. Her lå de i anledning af en større øvelse.   

Bortset fra enkelte frivillige, som havde deltaget i den finske vinterkrig eller 
den spanske borgerkrig, var danske officerer og menige soldater helt uden 
kamperfaring i 1940.  
Den personlige udrustning var af svingende karakter. Som standard var 
fodfolket udrustet med gevær model 1889, som fandtes i flere versioner. 
Officerer var typisk udrustet med 9mm pistolen M. 1910/21. De automati-
ske våben var dansk producerede som maskingevær M. 29 og rekylgevær M 
1924. Hertil kom den meget omtalte 20 mm Madsen maskinkanon model 
1938, som kom på arbejde ved de danske spærringer 9. april.  Disse var 
gode og tidssvarende våben. Maskinkanonen var et alsidigt våben, som 
kunne bruges mod såvel fly som panser. Det kunne opstilles i feltaffutage og 
monteret på en motorcykel. 
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Danske soldater på øvelse med 37 mm panserafværgekanon. 
FOTO: HISAM 

Panserværgeafdelingerne havde 37 mm Bofors-kanoner model 1937.  

Feltartilleriet modtog lige efter århundredeskiftet 128 stk. stålkanoner af 
Kruppfabrikat. Det drejede sig om 75 mm L/30 h.S.K. M. 190216. Disse blev 
fordelt på 8 feltbatterier. Halvdelen var motoriseret. Resten trukket ved 
heste. Hertil kom 8 Bofors felthaubitser 15 cm L/17. Halvdelen kaldet M17 
og halvdelen kaldet M23. Forskellen i betegnelse dækkede i det væsentlige 
kun over produktionsåret.  
Af tungt skyts var der 24 stk. 15 cm. L/22 felthaubits M. 1929 og 10 stk. 
10,5 cm. L/48 feltkanon M. 1930. Begge af fransk oprindelse, men dog med 
en del fremstillet på licens her i landet. Til det tunge skyts var indkøbt artil-
leritraktorer, da hæren havde vægtet rækkevidde og mobilitet ved indkø-
bet.67 Artilleriet i de 8 feltbatterier var ikke af nyeste dato, men i bo-
gen ”Artilleri i Danmark”17, fremhæves dog, at det tunge artilleri var noget 
af samtidens mest moderne og lagtrækkende skyts af sin art.  
I gennemgangen af det danske artilleri, skal luftværnsskytset også nævnes. 
Det var det eneste skyts, som kom i brug mod tyskerne. Luftværnet brugte 
                                                                 
16 h.S.K angav, at det var en hurtigskydende kanon 
17 se kildefortegnelsen under afsnit – Organisering af militære styrker. 
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20 mm. M 38 (Madsen) kanoner samt 75 mm kanoner. Nogle af disse 75 
mm kanoner var ældre modeller, men andre var af Vickers-fabrikat model 
1932. Særligt Vickers-kanonerne havde de tyske planlæggeres opmærk-
somhed. Tyskerne vidste, at en luftværnsafdeling stod i det sønderjyske. 
Med tanke på Luftwaffes mange fly, som tog turen op over Jylland, var der 
ikke noget at sige til, at netop dette skyts optog de tyske generaler.  

Den danske hær var ikke stor, og den savnede moderne panser, men ses 
bort fra dette, var hæren nogenlunde tidssvarende udrustet med våben. 
Sådan så det i hvert fald ud på overfladen, men prikkede man under over-
fladen, begyndte der at tegne sig et helt andet billede af den danske hær.  
Ved en mobilisering var der, som gennemgået herover, flere tusinde mand 
at trække på. Hvad, mange sikkert ikke vidste, var, at Danmark ikke havde 
tilstrækkeligt med våben, som man kunne udruste dem med. Håndvåben 
manglede ikke, men bortset fra det, så stod det sølle til. 
Et brev fra Generalkommandoen til Krigsministeriet af 16. marts 1940 for-
tæller om dette.  Her opsummeredes behovet for materiel til mobilisering 
og reserver. Her eksempler fra brevet: 68 

 Rekylgeværer. Der haves 848. Behovet er 2.158 

 Maskingeværer. Der haves 64 og behovet er 190 

 Morterer. Der haves 2 og behovet er 118 

 Maskinkanoner. Der haves 0. Behovet er 158 

 Fodfolkskanoner. Der haves 0. Behovet er 60 

Havde Danmark mobiliseret, skulle de ekstra mænd have stoppet de tyske 
styrker med håndvåben og maskingeværer. Det hang ikke sammen, når 
fjenden kom uden mangel på kampvogne, pansrede køretøjer, fly og artilleri. 
Det var dermed kun på overfladen, at den danske hær var relativt rimeligt 
udrustet. 

Den danske hær kunne på ingen måde nedkæmpe det tyske angreb i Jylland, 
som præmisserne var 9. april om morgenen. Er man stadig i tvivl om rigtig-
heden af dette, bør man studere bilagene tæt. Her opstilles den danske 
styrke i henhold til de tyske styrker på de forskellige marchruter. Når dette 
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bilag er læst, vil de fleste kunne se, at den danske hær var chanceløs. En sejr 
i traditionel forstand var udelukket for danskerne. 

Betød det at kamp var meningsløs? –Nej. Kamp kan have andre mål.   
Danmark kunne ikke forhindre tyskerne i at komme, men kamp kunne ska-
be tid til ødelæggelse af det, som tyskerne kom efter. Det var et krigs-mål, 
som lå ganske bekvemt inden for rammerne af Danmarks reelle muligheder.  
 
I stedet gjorde Danmark stort set det modsatte. Alt, hvad tyskerne kom 
efter, stod klart og uberørt.  
I bilaget og fortællingen kan man gå mere i dybden med den danske hærs 
placering, hvor tyngden lå på Sjælland og Østjylland, mens Vestjylland var 
relativt uforsvaret. De danske hærstyrker var dermed placeret således, at 
vejen op til det primære land-mål, Ålborg, lå åben.  
Placeringen af styrken tydede på, at hæren satte landets eksistens som mål 
for kampen, mens de politiske beslutninger tydede på, at regeringens mål 
hverken handlede om at føre militær eksistenskamp eller reelt neutralitets-
værn. Alt pegede mod, at regeringens mål med kampen var politisk signal-
givning. Hæren og regeringen kæmpede måske nok på samme bane, men de 
kæmpede ganske enkelt ikke den samme kamp.
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Den danske flåde var bygget op omkring enheder af begrænset størrelse. 
Mange fartøjer havde kendt bedre dage. Vurderet fra i dag, så det trist ud. 
Den flådestyrke, som tyskerne sendte mod Danmark, var dog heller ikke et 
flot syn, og det var der faktisk ikke noget specielt ved.  
I de europæiske flåder sejlede veteraner med både tre og fire årtier i køl-
vandet. Det var slet ikke noget særsyn. Når vi i dag tænker på krigens flåde-
fartøjer, går tankerne ofte til brede slagskibe, hangarskibe og slanke de-
stroyere, men bag navnene i operationen mod Danmark gemte sig alt muligt 
andet.  
Vejes den danske flåde mod krigsskibe som Bismarck, Gneisenau og Tirpitz 
fremkommer et forkert billede af situationen 9. april 1940. Vejer man i ste-
det den danske flåde mod de Kriegsmarinefartøjer, som opererede mod 
Danmark, så var parterne langt hen ad vejen lige moderne. 

Flåden inklusiv Kystdefensionen og Flyvevæsenet var bemandet med i alt 
cirka 3.700 mand, hvor knap fyrre procent af styrken blev udgjort af vær-
nepligtige.69   
Flådens skibe var stationeret ud over landet med tyngde ved København, 
Frederikshavn, Århus samt i bælterne.70  En del skibe henlå uden besætning 
og ej under kommando. På almindeligt dansk betød det, at skibene ikke var 
aktive, men nogle af disse skibe kunne aktiveres ved indkaldelse af besæt-
ning fra tidligere årgange samt en genudrustning. Dette ville dog kræve tid.  

Eskadren ved Frederikshavn demonstrerede Danmarks vilje til at forsvare 
sin neutralitet mod såvel vestmagters som tyske indbrud. Styrken i Århus lå 
passiv hen, mens man ventede på, at isforhold gjorde det muligt at anvende 
ubådene. På samme måde lå resten af ubådene inaktive på Holmen. Ude ved 
minefelterne lå vagt- og lodsfartøjer. Herunder torpedofartøjer i Storebælt. 
Samtidig var alle minefelter slukket, da isen ellers risikerede at detonere 
dem.  En nøjere gennemgang af flådens fartøjer findes i bilaget. 
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Danmark havde ikke et selvstændigt flyvevåben i 1940. I stedet var fly or-
ganiseret i marinens flyvevæsen og hærens flyvetropper.  Generelt var ud-
dannelsesgraden god, men maskinerne var med få undtagelser relativt for-
ældede. Der var derfor sendt en bestilling på moderne italienske fly.  

Flådens fly var hovedsageligt anvendt til rekognoscering, men der var ind-
ledt eksperimenter med torpedoangreb fra luften. 

Hæren havde rekognosceringsfly og jagerfly, og disse repræsenterede de 
mest moderne militærfly i Danmark. De var dog ikke mange, og de var ikke 
så moderne som majoriteten af tyskernes fly, men de udgjorde trods alt en 
kampkraft, som tyskerne måtte tage højde for i deres planlægning.  

Flådens fly hørte hjemme på Holmen og på Aunø, mens hærens fly havde 
flere flyvepladser at operere fra. Alle hærens fly stod dog i Værløse 9. april. 
På nær enkelte fly var alle danske fly derfor stationeret på Sjælland under 
angrebet. 

En nøjere beskrivelse af de danske flystyrker findes i bilaget.




