
• 	 Eli av danSkarnas sju p a Vrerl ösebasen 
be flnll lga Jaktplan . Fokker XX I. sedan 
Iys ke n fall korn pa d el. 

* * 
FL YGvapen-NYTT har genom vanligt tillmotes
gaende tran den danske artikelförfattaren J . Hel
me och Kongelig Dansk Aeroklub . Flyvehistorisk 
sektion . genom sektionens ordförande, Hans Ko 
foed, fatt til/stand att pa svenska aterge det va
sentligaste i Heimes intressanta och initierade 
artikel i Flyvehlstorisk TIdsskrift nr 2/1970. Den 
skildrar tyska Luftwaffes väsen tl igt avgörande 
Insatser i det strategiska överfallet pa Danmark 
den 9 april 1940. * En dag som med al/ rätt kal/ats 
Nordens ödesdag - en dag som ledde tilf mer an 
fem ar av tysk ockupation I Danmark och Norge . 
Överfallet pil Danmark följdes kort efteråt av ett 
liknande mol Norge . Känt är att även Sverige da 
I hogsta grad befann sig i farozonen Vart land 

Med Luftwaffe och kupp av fallskärm! 


M
an shev april 1940. 
Vintern dröjde länge 
med att släppa sitt 
grepp om Danmarks 
kuster. I Öresund 

och Bälten fanns ständigt drivis . 
På det andra världskrigets front 
i väster var det lugnt, om man 
bortser från isolerade smärre 
strider. Men bakom kulisserna 
utvecklades stark aktivitet. 

I mars 1940 hade Luftwaffe's X :e Flieger
korps upprätta t stabskvarter pa hOlel Es
planade j Hamburg . Där var man strängt 
sysselsatt med förberedelserna till Luft
waffes betydelsefulla. insatser i de förestå
ende operationerna. närmast den planerade 
ockupationen av Danmark och Norge. 

Den 6 apr il kallade generallöjtnant Geis
ter s ina underlydande chefer till sam
manträde i Hambw·g. Där blev de orien
terade om planerna för \Veser-uuung och 
fick operationsorder. På "\Vesen]ng" skulle 
överraskningen ske genom landsaUning- av 
fJyg- och sjöledes framförda, starka tyska 
stridskrafter. på strategiSkt viktiga punkter 
i Danmark oeh N orge. Parallellt härmed 
skulle motor iserade tyska markt rupper 
marschera in i och upp genom J yJland. 
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Utgaende från de erövrade stÖdjepunk
terna skulle man ockupera de två n ordiska 
lände rna och om nödvändigt sia ned allt 
mötande motstand med vapenm akt. Ope
rationernas genomför:1nde var i framsla 
rummet oel'oende pa LuflwaHes och de 
medverkande flottstyrkornas insa ts. 

HEKTISKA FÖRBEREDELSER 
M a ndag 8 april. P a alla de nordtyska 
ilygbaserna arbetades hekti s kt med de sista 
förberedelse rna till Weser-Dbung . "Wese r
dag", då anfallet skulle utföras . hade fast
stälIls till tisdage n den 9 april. 

Tidigt P~l morgone n slnlJl e operationerna 
börja. På flygba serna Hagenow. Stade. 
Schlesw ig. ulersen. Neurnun sler, Holle nau 
och FuhlsbLiltel (a lla i området Schleswig
Ho lstein, Hamburg- Bremen och Oldenburg) 
s tod e n flygarmada pa närmare 500 trans
portflygp lan star tberedd för att fly«a 
fram luft]andsiittnings trupper, armeföl'band, 
krig slnaleri e l, drivmedel och livsmedel m m 
till de utsedda anfallsm;lIen. 

Dessa var fräI1l !-; t ( som blivand e främre 
baser i den fortsatta offen siven I de t\ i, 
danska flygfälten i Nordjylland Rödslet 
och Rörda l (vid Alborg) och de nOI'ska 
fl ygfä lten Oslo/ Fornebu och Stavanger/ 
Sola (i Sydnorge) . 

Till närmaste chef fö r flygtransportope
rationen hade tillsa tts en fiygtransportehef, 
överste löjtnanten vid Luftwaffe K A von 
Gablenz (före kriget bl a känd lllftpion
jär och direktör för tyska Lllfthansa). Hans 
stora flygstyrka 1940 omfattade huvudsak
ligen tremotoriga Junkers Ju S2/ 3m-flyg
plan. , Men det fanns även en del fyr
motoriga junkers Ju 90 och Focke-Wuli 
Fw 200. Ett ändå större Junke rsplan , Ju 
G 	 38. fanns också med . 

FALLSKÄRMSTRUPP 
Föl'e lufllandsiittningarna sku lle fallskärms 
trupper ha satt sig i bes ittninj( av de ut
sedda malen, Därigenom skulle man säker
stä lla de omedelbart följande la ndningarna 

oeh urlastningarna från transportplanen . 

r Schleswig. Stade och Dtersen väntade 
darför l :a fallskännsjägarregementets l :a 
bataljon pa sta !'lorder för att utföra s in 
andel i uppgiften. 

Ats ki lliga hundra tyska f lygp lan. bomb 
plan av typerna Heinkel He 111, Dornier 
Do 17. Junkel's Ju 88 . stört bombplan typ 
Junkers Ju 87 samt jaktplan Bf (Me) 109 
och !lO stod ocksn i högs ta startberedsk ap 
pa nOI'dtyska flyg baser. De skulle stödja 
lufltl'ansportoperationen och hindra ev för
sök av västmakts- eller rys kt flyg att in
g ripa. 

Sadant var läget den april för 
Luflwaffes del. De tyska operationerna ti ll 
sjöss hade börjat nagot tidigare. Den J 

apr il hade ett flertal transpo rtfartyg las 
tade med trupp, krig smaterie l och provi
allt m m. under eskort avg~tt med de 
norska hamnarna Stavanger. Trondheim 
och Narvik so m des tination. Alla stora 
tankfartyg följde efter. 

Und er de närma,t följande dagarna tog 
talrika transportfartyg ombord trupp och 
materiel i de tYSka NOl'd- och ö s tersjö
hamnarna. De stack därefter till sjöss föl' 
a ll kunna n" fram till sina mal Weserda 
ge ll . Från den 7 april tidigt pa morgonen 
berann sig stora delar av den tyska "Hög
sjöflottan" pä gäng i Nordsjön med kurs 
n ordvart. 

LÄGET I DANMARK 
R edan den 4 april hade rykten natt Ko
penhamn om en förestaende tysk invasion 
i Danmark och Norge. Det var den svens 
ke marinattachen i Berlin , kommendör
kapten S A ForsJtel!, som fått reda på sa
ken från en vä n i tyska 111arinledningen. 

Han vidarebefordrade meddelandet till 
sin danske kollega i Berlin. r Danmark 
kunde man inte skaffa sig varken bekräf
telse eller dementi pa ryk tena. D essa or
sa kade natl.lrUgt nog stOl· oro i danska 
regeringskretsar . Den 8 april kom ocksa 
rapport om att en tysk flotteskader, skyd
dad av talrika flygplan , setts passera Stora 
Bä lt pa no rdgilende. Ca kl 09.00 hade den 
se lls frän Sprogö i höjd med Korsör på 
SjalIands västsida. 



undgick öde I alf dras in i kriget främst genom en 
omedelbart genomförd mobilisering (kallad "orga 
nisering" ) av alla Sveriges militära resurser. Ett 
20-tal tyska, I operationerna mot Skandinavien 
deltagande krigsflygplan, hamnade dock 1940 pa 
svensk mark efter felflygningar, bränslebrist, ned
skjutningar o sv . * En kommande artikel skall 
behandla det tyska flygvapnets avgörande insat
ser i överfallet pa Norge . Från tidigare artiklar i 
FL YGvapen-NYTT känner vara läsare bl a till att 
det tyska anfallet fick täcknamnet "WESER

OBUNG" . 	 * * "* 

Till svenska av NILS KINDBERG 

• 	 Vrer l llsebasen 9 april 1940. El! pa marken 
söndersklutat danskt spaningplan av typ 
Fokker eV·E. 

trupp togs Danmark på några få timmar 

Samma dag på e m kom från V""rlöse

flyget rapport från ett därifrån till Syd
jylland utsänt spaningsplan om att en 
mycket stor tYSk rnilitärkolonn med fle
ra tusen motorfordon hade marscherat upp 
omedelbart intill tysk-danska gränsen, sö
der om staden Krus1\. . 

Uppgifter om brittiska mineringar 
norska territorialvatten och nya rykten om 
tYSka trupprörelser i S ydschJeswig norrut 
bidrog till att ytterligare öka den danska 
oron. I konselj på förmiddagen hos kung 
Chritian X beslöts att beordra högsta alarm
beredskap vid Danmarks krigsmakt. 

DANMARKS FÖRSVAR 

I april 1940 hade Darunarks arme ("Hären") 
14 .600 man under vapen. Av dem hade 
dock endast 8.000 hunnit med utbildning, 
under mindre tid än ett halvår. Trupperna 
var ungefär lika fördelade, hälften öster 
och hälften väster om Stora Bält. 1 Kö
penhamn fanns blott 450 färdigutbildade 
solda ter. 

Det då ännu uppdelade danska flyget 
Armens (Härens) Flygtrupper och Mari
nens (Sjövärnets) Flygväsende - bestod 
till sina huvuddelar av spanings- och 
jaktflyg. 1 praktiken var det en mycket 
liten flygstyrka. Den kunde egentligen 
bara användas för bevakningsflygning. 

Av de flygplantyper som fanns i tjänst 
våren 1940 var endast en typ någorlunda 
modern: det ensitsiga jaktplanet Fokker 
D XXI. Hela tillgången på operationsklara 
sådana flygplan var sju. De tillhörde 2:a 
eskadriljen (flygdivisionen) på Vrerlöse. 
övriga flygplantyper, Som t ex Gloster 
Gaunnet, Fokker C V-E, Hawker Nimrod, 
Heinkel HE 8 och Hawker Dantorp. var 
alla hopplöst föråldrade. De luftvärnsbatte 
rier som fanns hade tämligen moderna 
vapen av 75 och 20 mm kaliber. 

"ATT SÄKERSTÄLLA FR EDEN" ... 
Den 9 april kl. 04.20 kom tyske envoyen 
i Danmark. von Renthe-Fink, till danske 
utrikesministern dr P Munch med en tysk 

nol. Däri meddelades rätt och slätt att 
Tysklands riksregering vidtagit förbere
delser till att besätta strategiskt viktiga 
platser i D arunar k redan samma dags mor 
gon. Detta skulle ske "för att säkerställa 
freden i Norden", uppgav noten. 

I ett samtidigt lämnat "memorandum" 
fordrades det att danskarna inte skulle 
göra något som helst motstånd mot de 
tyska styrkorna. Herr von Renthe-Fink 
fordrade snabbt svar och hotade med ome
delbart flyganfall mot Köpenhamn om inte 
kraven godtogs. 

BLIXTANFALLET BÖRJAR 
Kl 04.15 rullade tyska pansarförband och 
motoriserade truppstyrkor fram över den 
tysk-danska gränsen i S yd jylland vid 
Kruså och Tönder. Därmed hade "Weser 
Dbung" satts igång. På Själlands ostkust 
lyckade, två tYSka fartyg , isbrytaren "Stet
tin" och transportfartyget "Hansestad t 
Danzig", till följd aven del missförstånd 
på dansk sida, komma förbi Middelgrunds
fortet utanför hamninloppet och in i ham
nen. Där lade de s ig långsides med kajen 
på Langelinie och lastade ur sina trupper 
och krigsmateriel. 

Styrkan fortsatte snabbt fram till det 
nära belägna "Kastellet". där Danmarks 
Generalkommando (militära ledning) ha
de sina lokaler. Den danska platsvakten 
blev raskt övermannad och Kastellet be
mannades med tyskar. - Redan kl 03.15. 
d v s en hel timme före landstigningen i 
Köpenhamn hade andra tyska styrkor ock
sa gätt i land vid Middelfart (pa ön Fyns 
västra udde), Assens, Nyborg. Korsör och 
Gedser. 

Sedan följde hände lserna slag i s lag ... 

STYRKEDEMONSTRATION ... 
Samtidigt med de tyska truppernas ankomst 
till Köpenhamn flög två divisioner två
motoriga "tunga" jakt- och attackplan Bf 
110 (Messerschrn it) ur "Zerstörergesch
wader" l :s 1:a Gruppe (flottilj) in över 
Själland. De följdes kort efteråt av tunga 

bomb- (a ttack-) plan ur "Kampfgeschwa
der" 4:s med stridsbomber laddade Hein
kel He 111-förband. 

Dessa skulle dels "demonstrera" den 
tyska styrkan inför befolkningen, dels ock
så kasta ner flygblad t ill köpenhamnarna . 
Flygbladen innehöll det sedan så ökända 
"Uppropet". Det låg allvar bakom hotet -
Heinkelplanen hade även full last av 
str idsbomber ombord. 

Dessutom höll den tyska operationsled
ningen sina i Polenkriget sep tember 1939 
beprövade, enmotoriga "störtbombplan" 
Junkers Ju 87. i hög star tberedskap på det 
blott 50 km sydost gränsen belägna fl yg
fältet Kiel-Holtenau. De kunde rask t sättas 
in. om det skulle behövas ännu mera kraft 
i det utlovade bombanfallet mot Köpen
hamn eller annorstädes. 

ANFA LLET MOT VtERLÖSE 
Omedelbart före Heinkelförbandens an
komst i luften ovanför Köpenhamn skulle 
de framför flygande Bf 110 jakt- och at
tackplanen anfalla den ca 15 km nord väst 
om huvudstaden belägna danska flygbasen 
Vrerlöse och hindra dä r base rade flygplan 
att angripa. 

Kl 04.45 den 9 april 1940 drogs basens 
plan ut ur hangarerna och gj ordes ktara 
för insats. Ungefär samtidigt startade R-52, 
ett ensamt spaningsplan typ Fokker C V -E ~ 
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~ ur 5:e eskadriljen (flygdivisionen), för att 
utföra ett k vä llen innan planlagt spa
ningsuppdrag mot gränsen. 

TraIikledaren sände rutinenJigt in start 
meddelande till Generalstabens underrät
telseavdelning. Han fick då veta att tys
karna redan gått över gränsen, varför han 
försökte återkalla R-52. Förgäves: dess 
radio var tydligen ur funktion. Under tiden 
hade den flygande personalen ffi fl på 
Vrerlöse fått order att h å lla sig beredda 
för start. Flygplanen stod klara med mo
torerna i gå ng . Medan motorerna kördes 
varma väntade man på star torder till 
"mobiliseringsbaser" (krigsflygfält) . 

LÄGANFALL 
Just då kom tyskarnas blixtanfall. Ca kl 
05.30 ansatte en första division Bf no låg
anfall söderifrå n på lägsta höjd. Omedel
bart dessförinnan hade R-49, även det ett 
spaningsplan typ Fokker C V -E startat fö r 
spaning över Köpenhamn . Planet hann upp 
till ca 50 m höjd . Där blev det träffat av 
kulregnet från en Bf 110. Omvälvt av lågor 
störtade Fokkerplanet till marken. Bada 
de ombordvarande omkom 

De övriga tyska Bf-planen hade genast 
börjat beskjuta de danska planen på upp
ställningsplatsen. Samtidigt öppnade ba
sens luftvärnSkulsprutor eld mot de anfal
lande. De tyska planen gjorde sex-sju 
angrepp vardera med fem-tio minuters 
mellanrum. Atskilliga danska plan blev to
talförstörda eller svårt skadade (se bilder). 
Bomber, som just hängts upp på en Fokker 
C V-E, briserade med villdsamma knallar. 

I en paus mellan attackerna kom R-52 
tillbaka från sin span ingsfärd till södra 
J y llandsgränsen. Landningsfö rsöket avbröts 
dock nä r besättningen sllg hur läget var på 
Vaorlö se. Planet nådde sedan osett Rln g 
sted (ca 55 km sydväst Köpenharrm), där 
det landade. I V",rlöse sag man från mar
ken att ett tyskt plan blivit trä ffat av 
försvarets eld under en av de första at
tackerna. Den ena motorn stannade, planet 
avbröt striden och flög söderut (jfr ne
dan). 

• 	 Tya dlvlslonar Mess erschmlll BI 110 
startkl ara för anfallet mot Va:utöseba
sen den 9 apri l 1940. 

Luftvärnskulsp r utorna sköt slut på all 
ammunition. Därmed upphörde motstån
det. Kl 07 .00 kom order från Krigs- (För
svars -J ministeriet att inge t av de danska 
planen på V",rlöse fick starta frän fältet, 
och att vidare motst1lnd mot tysk trupp 
skulle inställas. småningom kunde man 
börja röja upp bland spillrorna. I V",rlöse 
förlorade danskarna tva man i stupade 
samt nio flygplan totalförstörda och sexton 
plan skadade. 

FÖRBANDSCHEF BERÄTTAR 
Bf 110-flottiljens chef, dåv kap tenen , seder
mera översten Wolfgang Falck ledde det 
tyska BI-anfallet mot Vrerlöse. 

Före k r iget h ade han varit jaktflygare 
i tyskarnas den 14 mars 1935 officiellt åter
upprättade LuftwaIfe, i dess traditionsför
band Jagdgeschwader Richthofen. Under 
Polenkriget 1939 var han kapten och divi
sionschef tör 2:a divisionen av ZG 76 
(tungt jaktlörband). I februari 1940 blev 
Falck chef för Flottilj I av ZG 1, d v s det 
fö rband, so m den 9 apr il utförde anfallet 
pa V",rlöse. Om detta har han berättat 
fÖljande: 

"Enligt operationsorder skulle v i den 8 
april 1940 ombasera fr'ån Schleswig till 
Barth (vid östersjökusten i nordvästra 
Pommern , ca 45 km väst Stralsu nd). Var 
uppgift var' att tryg'ga KG 4:s (Hein
kelbombplanens) "demonstra tionsflygn ing" 
Över Köpenhamn. Men dessförinnan skulle 
v i ha rensat luften från danskt flyg eller 
hindrat det att starta." 

Jag hade tva divisioner BI 110 att ope
rera med . Min tredje divi sion hade blivit 
underställd chefen för ZG 76 :s I:a flot
tilj . Denna skulle trygga flygtransporterna 
över Skagerack (till Norge), något som 
också vi skulle hjälpa till med senare på 
dagen." 

ÖVERRASKNINGSANFALL 
" Kl 05.00 startade vi från Barth och flög 
norrut över östersjön pa låg höjd. Vi var 
noga med alt inte gå nära n ågra far tyg, 
som kunde rapportera vart förehavande. 
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pl~ts val' vagcn banad - de darpa fo Ij 1111
de oVJ'iga tyska lrö1l1~pu .. tJJlnnen rned truPll 
() l'h krlg,smalc.:riel III rn kunue obelllndrnl 
land.. \-Iu A Iborg. D",,, vlkIiRa.tf' 'Y$ka 
stodjeplInklcn lor lurl.salla ny~openllltJn r 
mot Org var i tYlIk hand. 

Dl! Ju 52 :01' . "<lm Hvdelats til l f"retaget 
mot Stor,lrömsh.-nn, flog direkt dll. Kl 
ilS. IS gil\' k iIlpallieh 'ren, kapten Wllltel 
~ricke sig-nal lill uthopp Attio fn.llsktir 
mnr dalade n(-o lIloT M:'l.sncdo , Gericke 
sj~ll\~ h::unnmic.' :o-otH Pil av de forst.a wtt 
invid l!nr1\':tHl'1l !'()IT1 h'rid, IIPP 1111 brun . 

Danmarks 

snabba slut 

något för 

Sverige 

att ta 

lärdom av ... 

Han fick raskt fram sina soldaters kul
sprutor i eldställnlng. 

OBLODIG ERÖVRING 
Men man behövde inte lossa ett skott' De 
framstormande tyskarna lyckades över
rumpla Måsnedö-fortets fi!taliga besättning, 
den stod snart med armarna i vädret! 
Danskarna i fortet hade bokstavligen bli 
vit t agna " på sängen". 

Kapten Gericke hade lyckats genomföra 
historiens första och oblodigaste fallskärms
företag, 

Till fallskärmssoldaternas förundran kom 
så en tysk stöttrupp ur överste Bucks III:e 
bataljon av Infanteriregemente 305 fram
marscherande på bron. Bataljonen hade 
kommit över m ed ordinarie färjan War
nemunde-Gedser! 

De närmaste timm a rna flög tyska plan 
i tidigare aldrig skadat antal fram över 
danskt land . I hundratal dånade de fram 
över landskapet pil väg till de främre ba
Serna vid Alborg eller direkt till Norge, 

STRIDER I SYDJYLLAND 
Under den tid det ovan skildrade pågick 
försökte de danska s tyrkorna i Sydjyl
land stoppa tyskarnas frammarsch. Man 
stred vid Sölsted. Bredevad, Hokkerup. 
Lundtoftberg och andra platser. Båda stri 
dande sidor led förluster, De danska sol
dater, som fick direkt känning med fien
den, kämpade en kort men tapper för
svarsstrid. 

Stödda av enmotoriga Bf 109 ur l1 :a flot
tiljen av Jaktes kader 77 och tvåmotoriga 
Bf 110 ur ZG 76, som opererade frän ba
sen Westeriand p å den tyska ön Sylt, 
ryckte tyska armens Infanterifördelning 
170 och Skyttebrigad 11 fram norrut i 
Jylland. De svaga, re tirerande danska 
mark trupperna drevs raskt undan. Dessa 
hade ju en vida överlägsen motstånda re 
att kämpa mot. Utgå ngen var därför pa 
förhand (så gott som) given' 

LUFTVÄRNET I AKTION 
Det danska luftvärnet i Sydjylland trädde 

• 	 Alborg den 9 april 1940. Tyska trans 
portflygplan av typ Junkers Ju 5213-m 
har tagit dans ka mark· och luflrum
mat 1 besittning. TrafIkledartornei I 
bakgrunden ,evs !ör breddning av 
bana n. 

i aktion. Likaså det längre norrut. Kl 05 .00 
sköt 14:e danska artilleridivisionens 3:e 
batteri ett tyskt plan i brand med en av 
sina 75 mm pjäser. Det skedde vid Four
feld nära staden Esbjerg. Planet sågs för
svinna i diset och sades ha stortat i Ho
bukten , ca 10 km nordväst om staden. Kl 
05,30 gav chefen för den danska jylländska 
armefördelningen balteriet order att bryta 
upp norrut. 

Unde r pjäse rnas uppbröslning anföll en 
tYSk jaktdivision (tolv flygplan Bf 109) 
batteriet, Dettas 20 mm närförsvarslufl 
värn besvarade elden, Ett av de anfal
lande tyska planen träffades och drog sig 
ur striden. 

Kl 05.20 besköt ett batteri vid Skov by på 
1.800 m håll med 20 mm eld ett tyskt 
bombplan, Också detta plan träffades, Det 
uppgavs ha nödlandat vid Skrerbrek , 

ELD UPPHÖR I PROTEST 
Kl 05,30 sändes i Köpenhanm ut kallelse 
till konselj omedelbar t på Amalienborgs 
slott. Det gällde att snabbt ta ställnlng till 
ett tyskt memorandum (tidigare nänmt) , 
Kung Christian själv, drottningen, kron
prins Frederik, tre ministrar och de två 
försvarsgrenscheferna deltog, Efter en 
halvtimmes överläggning måste man fatta 
det tW1ga beslutet att - i protest - böja 
sig inför den ty ska övermakten, 

Ca kl 06.00 gavs order att ins tälla mot
"tändet, Under hela tiden (före. under och 
efter konseljen) dundrade tys karnas bomb
plan Heinkel He 111 pa läg höjd fram över 
den danska huvudstaden, Efter ytterligare 
en t imme - ca kl 07,00 - ebbade striderna 
ut. 

el il Tyskarnas ockupation av D a nmark 
var ett f aktum,., Nordens odesdag hade 
filtt sin tragiska fullbordan, Måtte vi 
svenskar ta lärdom' - ytterligare ett litet, 
fritt land hade filtt plikta för sin försum
melse att inte skaffa sig ett effektivt för
svar till farans avvärjande i allvarsti
der, - Också nu och här gäller det att va ra 
beredd till kamp mot "aggression", om 
man vill leva i fred. Ingen vet när ett sker. 
bart utrikeslugn kan förändras till direkt 
anfallshol. (Anm: N Kbg .) • 
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