1

Rostock myten.
En sandhed med modifikationer.
Udgivet i maj 2016

Tak til
Glostrup bibliotek
Gentofte bibliotek
for hjælp til yderligere oplysninger.

Forlag: WWW.webBØGER.dk
Mail: webboger@gmail.com
Tryk: www.lasertryk.dk
Foto: Martin Tidsvilde
Layout: Martin Tidsvilde
Oplag: 400 stk. første oplag.
2

Under arbejdet med bogen om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej,
blev jeg opmærksom på flere ting omkring krigen, som jeg ikke mente
ville være rigtigt placeret i bogen, fordi det ville optage alt for meget
plads i forhold til selve mordsagen, derfor måtte jeg skrive denne bog,
noget at indholdet er så, for at man får en god forståelse, medtaget i
begge bøger.
Lige som at dobbeltmordet på Peter Bangs Vej er en speget affære, har
det vist sig at der under krigen var flere ting som blev aftalt på de
bonede gulve, starten af krigen var derfor aftalt spil, og hvor meget
der så blev aftalt i slutningen af krigen er også lidt diffust, man har
fjernet dem som kunne fortælle sandheden, og sløret en masse
oplysninger.
Bogen vil forsøge at få redet trådene ud, finde de steder hvor der
stadig er nogle oplysninger der viser, at det er et problem med den
historie som vi kender, og den historie som virkelig skete, historie er
jo ikke noget man kan fortolke, historie skulle jo gerne bygge på fakta,
men når disse fakta fjernes, vil der mange gange kun være spredte
oplysninger, som kan fortælle os hvad der så skete.
For også at kunne belyse betydningen at et eventuelt møde i Rostock,
men henblik på en mindre fjendtlig overtagelse af Danmark, hvor
vores regering kunne fortsætte som om ingen ting var sket, vil jeg
også gennemgå den udenrigspolitiske situation før krigen, for flere
faktorer kan jo spille ind på det forløb der kom.
Jeg er allerede i startfasen af denne bog, løbet ind i problemer med at
der omtales dokumenter, som er blevet destrueret, også det at man har
destrueret dokumenter, kan vise at der var noget i hele forløbet man
gerne ville skjule, men måske er antallet af indicier så stort, at det taler
for sig selv, det må man selv afgøre.
Når jeg har lagt vægt på at beskrive både før og efter tiden, er det
fordi, at forskelligt materiale faldt i hænderne på forskellige lande, og
deres udbytte af dette materiale også siger lidt om værdien, samtidig
kan nogle episoder noget før besættelsen, jo være medvirken til de
beslutninger der tages.
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Tit er det der gør det svært at overskue, at alle de beslutninger der
tages hele tiden, foregår via. Kongen, for når historikere skal gengive
episoderne, prøver man så at forklarer det med politik, og politik er
også kongen, at dette er tilfældet kan man se flere steder, for alle de
beslutninger der tages, har været behandlet ved statsrådet, og der
sidder kongen som bekendt og er den bestemmende faktor.
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Jeg har brugt meget af det materiale der var i kommissionsrapporten
som er på godt 1000 sider, og i den forbindelse skal man være
opmærksom på, alle de ting som kommissionen ikke undersøgte.
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H. M. Lunding's indberetninger.
Man kan altså i Peter R. Munch's erindringer se, at Danmark var
varslet den 4 april fra efterretninger i Tyskland, men der var mange
flere indberetninger, end dem der fremlægges i Peter Munch's
dagbøger, jeg har samlet både dem fra H.M.Lunding's erindringer, og
dem der var fra øvrige kilder, og bringer dem samlet her:
Indberetninger:
Allerede i begyndelsen af marts forelå melding om, at en division
placeret i og omkring Bremen, var i et vist alarmberedskab,
tilsyneladende med hurtig afmarch for øje. Denne division blev holdt
under observation måneden igennem.
Den 12. marts blev de ældre årgange indkaldt i Bredsted i Sydslesvig,
og i de følgende dage meldtes om indkaldelse af årgangene 1905-07 i
en række byer i Slesvig-Holsten . Meldingerne om skibssamlingerne i
østersø-havnene blev gentaget i løbet af marts. Der var tegn på troppeforskydninger i Hamborg-området, og der meldtes flere gange om
koncentration af et antal divisioner i havnebyerne ved Østersøen fra
Konigsberg til Lubeck. Først blev der talt om 9-12 divisioner, mod
månedens slutning om 12- 14 divisioner.
Midt i marts blev der indført kontrol i kupeerne, når tog kørte over
højbroen ved Rensborg. Vinduerne blev dækket til, og bagagen måtte
ikke røres. Sidst i marts blev der anlagt bunkers med ·200 meters
mellemrum ved Stedesand mellem Læk og Bredsted.
Den 18. marts meddeltes, at den 30. infanteridivision var kommet til
Bremen fra vestfronten, og den 22. marts at der mellem Kasselog
Frankfurt var iagttaget store troppetransporter i østvest- gående
retning. Samtidig rapporteredes stærk trafik gennem Kiel- kanalen.
Fra den 25. marts var jeg stationeret i grænseområdet og sendte
stadig meldinger til efterretningssektionen i København. Det foregik
normalt telefonisk fra Kruså eller Padborg. Hvad der i det følgende
fremtræder som direkte meldinger fra grænselandet svarer til mine
rapporter i disse afgørende døgn.
Den 28. marts: "Ved Hollands og Belgiens grænser ligger nogle
bataljoner med infanteri udrustning, men camoufleret i tolduniformer.
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- Forpost skibe fra Flensborg og torpedobåde fra Mørvig har været til
søs for at rette kompas."
I slutningen af marts blev der i nazi-kredse i Flensborg talt om
forestående store luftangreb mod England. Der ventes omgående
modangreb fra englænderne, og det tyske luftvåben er forberedt på, at
luftkampe også vil kunne komme til at foregå over dansk område.
Evakueringsplanerne for Flensborgs befolkning forceres, og der
udleveres gasmasker til alle. De skal betales med fem mark stykket,
men familier med fire børn eller flere får dem dog for to mark. årgang
192 I indkaldes i Flensborg. Det oplyses, at rekrutter med otte ugers
uddannelse den 15. april skal afgå til fronttjeneste fra Flensborg.
Uddannelsen har været dårlig på grund af mangel på befalingsmænd.
Maskingevær-afdelingerne er uddannet med Czekiske maskingeværer.
1. april: "Flyvepladsen ved Flensborg er ved at være færdig efter
udvidelse. - Flyvepladsen ved Tamp i Sydslesvig er taget i brug. Anlæg af flyveplads ved Vestre i Sydslesvig er begyndt."
1. april: En meddele kommer direkte til den danske regering, denne
bliver destrueret den 9. april, så den direkte besked har man ikke i dag,
men den omtales som en ALARM meddelelse, og er sandsynligvis
med både dato og klokkeslæt, siden at den skal destrueres, det kunne
være at Herluf Zahle, der var afsenderen havde fået direkte besked fra
Carnaris. (yderligere advarsel kommer via Holland d.4. april.)
Den 3. april satte den motoriserede division og den mekaniserede
brigade sig i bevægelse nordpå gennem Holsten. Grænsen var stadig
åben, og vi kunne følge styrkerne helt nøje gennem Holsten og
Sydslesvig - i de sidste døgn før grænseoverskridelsen time for time.
Den 4. april passerede generalkonsul Yde fra Hamborg uanmeldt
grænsen med chauffør og sekretær, men uden sin familie.
Generalkonsulen rejste sydpå igen samme eftermiddag og var
antagelig rejst ind i Danmark for at kunne afgive telefonisk
indberetning til udenrigsministeriet. Gennem generalstaben søgte Esektionen hos ministeriet oplysning om indholdet af generalkonsulens
indberetning, men sektionen fik ingen oplysninger .
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Den 4. april fik den danske gesandt i Berlin, kammerherre Zahle, og
militærattacheen, kommandør Kjølsen, gennem den svenske
militærattache underretning om, at der i Swinemunde og Stettin er
samlet en transportflåde på cirka 125.000 tons. Gesandten følte sig så
foruroliget, at han sendte sin sekretær, Schøn, til København for at
aflægge rapport. Det skete den 4. april om aftenen.
Udenrigsministeriet underrettede generalstab en, og
efterretningssektionen kunne meddele ministeriet, at skibene i
Swinemunde og Stettin indlader krigsmateriel om natten. Store Kraft
durch Freude-skibe indlader halm, hvilket tyder på troppetransport
over længere strækninger.
Samme dag, 4. april, meddeltes efter hollandsk kilde – militærattache
Sass i Berlin - at en tysk aktion mod Skandinavien synes umiddelbart
forestående. En direkte aktion måtte ifølge denne advarsel forudses,
og der måtte regnes med besættelse af dele af Skandinavien.
Meldingen stammede fra generalmajor Hans Oster, der var
afdelingschef i staben hos admiral Canaris og en fremtrædende
skikkelse i den tyske modstandsbevægelse. Oster var ven med Sass,
og det var underforstået fra Osters side, at meddelelsen skulle gå
videre. Kommandør Kjølsen fik den.
Om eftermiddagen den 4. april mødtes på flyvepladsen i Berlin
Landbrugsrådets generalsekretær, Høgsbro Holm, og
legationssekretær Schøn. De skulle begge til København.
Schøn havde til opgave at overbringe udenrigsminister dr. P. Munch
de foruroligende oplysninger om de tyske koncentrationer langs
0stersø-kysten og op imod den dansk-tyske landegrænse, altså de
forberedende koncentrationer omkring Hamborg m. v.
Inden maskinens afgang ankom legationsråd Steensen-Leth, der
henvendte sig til Høgsbro Holm og sagde, at man i det danske
gesandtskab i Berlin ikke kunne forstå, at der ikke af den danske
regering allerede var truffet militære foranstaltninger til sikring af
Danmarks uafhængighed.
Fra Berlin var der, sagde Steensen- Leth, tilgået udenrigsministeriet en
række foruroligende meddelelser, som med sikkerhed pegede imod en
7

trussel om en snarlig besættelse af Danmark. Høgsbro Holm havde det
indtryk, at Steensen-Leth kom fra
kammerherre Zahle for i Høgsbro Holm at skaffe et vidne på, at
gesandtskabet i Berlin havde advaret udenrigsministeriet i tide.
Ligeledes den 4. april modtog jeg om eftermiddagen en melding om,
at der i Hamborg blev udskrevet civile biler, som skulle afleveres på
kasernerne. En af efterretningssektionens forbindelser i Hamborg
afleverede selv sin bil og hørte på kasernen en tysk officer sige til
chefen for udskrivningskommissionen:
- Der kann in Norwegen gehen!
Meldingen gik straks til København, hvor den af oberstløjtnant
Nordentoft blev telefoneret til Oslo.
5. april: "Troppetransporter syd om Hamborg fra vest mod øst og
nordøst, antagelig mod Lubeck, Schwerin og Rostock."
6. april: "Nogle af skibene er afsejlet fra Swinemunde og Stettin
natten mellem den 4. og 5. april mod et bestemmelsessted, der skal
nås den 11. april. - I Warnemunde ligger der nu tre store
transportdampere.
- Færgen "Schwerin", som har været taget ud af færgeoverfarten
Gedser-Warnemunde, er tilbage i Warnemunde indrettet til
troppetransport. - Skibssamlinger ved Lubeck og Kiel."
6. april: Prins Aksel tager til Berlin for at forhandle.
7. april: "I Hamborg er der tegn, der tyder på forestående ankomst af
tropper."
Den 8. april modtog grænsegendarmeriet et telegram fra
finansministeriet, som korpset sorterede under, hvori det hed, at
gendarmerne ved grænseoverskridelse ikke måtte gøre brug af deres
våben. Ordet "ikke" var understreget. Samme dag rettede den engelske
gesandt i København S. Howard Smith en henvendelse til
udenrigsminister Munch og spurgte, om den danske regering var
uvidende om, hvad der foregik syd for grænsen.
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8. april kl. 7-45: "Vejene fra Rensborg til den danske grænse er fyldt
med motoriserede tropper. Kolonnen er cirka 60 kilometer lang."
8. april kl. 8.30. "Tidligere melding kan bekræftes. Kolonnen på
cirka 60 kilometers længde er under fremrykning mod nord."
8. april kl. 10.45: "Kolonnens tete er nu cirka halvanden kilometer
syd for grænsen og har gjort holdt. Antal motorkøretøjer i kolonnen
anslås til cirka 2400." På dette tidspunkt kunne vi uden vanskeligheder
fra den danske side af Flensborg fjord i kikkert se divisionens
forposter opstillet ved Wassersleben. Dagen igennem strømmede det
ind med meldinger sydfra om, hvad divisionens enheder foretog sig i
Flensborgområdet og længere sydpå. Fra Rensborg forelå en melding
om, at grænsen skulle overskrides klokken fire, men det var uklart, om
der mentes eftermiddag eller nat. Meldingen byggede på et
replikskifte opsnappet på et autoværksted, hvor en tysk chauffør
rykkede for en reparation.
8. april kl. 13.00: "Kolonnen er stadig i ro med en mindre,
motoriseret styrke nord for Flensborg. Hovedstyrken står syd for byen.
I kolonnen er der heste og hestetransportkøretøjer. I teten af kolonnen
ses panserafværgeskyts. Der ses panser- og kampvogne, men meget
lidt artilleri. - De vestslesvigske byer synes tomme.” Da
eftermiddagen forløb uden særlige begivenheder, var vi klar over, at
grænseoverskridelsen ville ske på det klassiske tidspunkt klokken fire
om morgenen. De konstaterede skibsbevægelser i vore farvande, de
sidste døgns opmarch syd for grænsen - alt bekræftede de alarmerende
diplomatiske meldinger fra Berlin og de fremragende korrespondentberetninger fra journalisterne Jakob Kronika og Helge Knudsen. Efter
alt det foreliggende følte vi, at den danske regering var velunderrettet
og måtte være ganske på det rene med, at aktioner mod Danmark var
umiddelbart forestående.
8. april kl. 16.30: "Kolonnen står stadig på vejen, men der foretages
opslutning bagfra. Tyngdepunktet synes at være omkring Slesvig. En
del fodfolk synes at være ved at indrette sig til ophold på stedet bl. a. i
barakker ved Inningstedt sydvest for Slesvig, hvor de er blevet
middagsforplejet. - På de vestlige veje stadig intet særligt at
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bemærke." Sidst på eftermiddagen lader den kommanderende general,
generalløjtnant Prior, foretage flyverrekognoscering langs grænsen. På
grund af dis kunne intet særligt iagttages.
8. april kl. 21.00: "Kolonnens sikringsled nord for Flensborg synes at
være ved at gå i kvarter i de nærmeste lokaliteter. Fremskudte poster
på vejene omkring en kilometer syd for grænsen. Resten af kolonnen
synes at gå i nødtørftige kvarterer omkring marchvejen.
- I Flensborg by går livet tilsyneladende ret normalt. - Det bekræftes,
at kolonnen nærmest må karakteriseres som en infanteridivision på
motorvogne. - Det forlyder rygtevis, at der i løbet af natten ventes 28
troppetog til Flensborg, og at der er bestilt kvarter til 9ooo mand i
byen. - Grænsen er stadig åben, trafikken normal.
- Et antal civile motorkøretøjer i Flensborg er beslaglagt og skal
afleveres næste morgen. - Omkring Frederiksstad er der iagttaget
tropper, og det bekræftes senere, at det drejer sig om den tidligere
omtalte mekaniserede brigade."
9. april kl. 0.30: "Divisionen mellem Rensborg og grænsen synes for
størstedelen at være gået i kvarter for natten langs marchvejen.
Tyngdepunktet stadig ved Slesvig, teten af hovedstyrken umiddelbart
syd for Flensborg, et mindre sikringsled nord for Flensborg med
poster få hundrede meter syd for grænsen. - Ved havnen i Flensborg
holdt klokken 2 i to lastbiler med soldater, der blev middagsforplejet. Divisionen gør indtryk af at være en linjedivision. Cirka 70 procent af
mandskabet er helt unge soldater. Divisionen omfatter tilsyneladende
kun et artilleriregiment og synes at være en typisk infanteri division på
motorvogne, idet vognmateriellet er uensartet og for en stor del
udskrevet. - Det tyske postvæsens omnibusser i Flensborg holder parat
med ordre om at skulle køre med tropper fra banegården. Der nævnes
22 eller 28 ventede troppetog. - Grænsen ved Pebersmark er blevet
forstærket med mandskab fra Danzig."
9. april kl. 3.30: "Stærk motorlarm langs hele grænsen fra Rends
til Aventoft. Der høres kommandoråb. Indtrykket er, at der er kommet
motoriserede tropper frem ad de fleste veje i området. Langs den østlige vej ingen forandringer."

10

9. april kl. 4.20: Tyske tropper har overskredet grænsen ved Kruså
klokken 4.15.
9. april kl. 4-50: "Tyske tropper har overskredet grænsen i hele
dens udstrækning. Søgård garnison er i kamp."
9. april kl. 5-40: "Styrken ved Søgård kæmper stadig. - Haderslevregimentet indtager stilling i den sydlige del af byen, batteriet
nord for byen."
Der er altså rigeligt med indberetninger, og det betyder også at der er
et forklarings problem, med alt denne viden, kan der jo kun være en
politisk grund til ikke at indrette sig på et forsvar af Danmark.
Det er selvfølgelig også derfor man nedsætter kommissionen til at se
på alle faktorer, der kan være grunden til det ringe forsvar.
Der er i kommissionsrapporten omkring den 9 april, et afsnit om
tyskernes anmodning om dansk hjælp til at bekæmpe englænderne, da
vi først er besat, og den del af krigen virker det, som om man ikke
bruger så meget energi på, men det er jo også en vigtig ting. For har
danske tropper været brugt mod englænderne?
Generelt er der i kommissions rapporten mange ting der ikke bliver
undersøgt, men hvorfor nedsætte en kommission når man ikke ønsker
at sagen skal opklares, jo det gør man for at lukke munden på
oppositionen, det var det samme man kunne se omkring den
kommission der blev nedsat i sagen om Peter Bangs Vej mordet, som
jo er grunden til, at jeg måtte sætte mig ind i handlingerne omkring
krigen.
Indberetningerne fra både Zahle og Kjølsen stammede fra Wilhelm
Canaris som jeg hellere må bruge nogle ord på, da han jo satte sit liv
på spil for at advare Danmark.
Bogen betød at jeg opdagede at historien om Påskekrisen i 1920 ikke er
rigtigt fortalt, så det er sø den næste bog i denne række.
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Andre bøger af Martin Tidsvilde:
Magtens Paragraffer, viser alle ændringer i grundloven fra 1855, 1863,
1866, 1915, 1920, 1939 og 1953.
Den forsvundne grundlov, viser hvad der skete i statsrådet da man
vedtog ændringerne i 1855, 1863 og 1866, der var her at kongemagten
kom tilbage.
Magt, afmagt og kongemagt, gennemgår folkemøderne, politikerne
både dem der kæmpede for grundloven, og dem der i dag kæmper med
grundloven.
Da pøblen rejste sig, bogen er en gennemgang af den kamp der var for at
vi kunne få en grundlov, det var nemlig et bondeoprør, og de to der var
mest markante i kampen var Rasmus Sørensen og Peder Hansen.
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, er en samling af alle oplysninger
om mordet fra andre bøger, og giver også en forklaring på hvorfor at
mordet aldrig er officielt opklaret.
Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9 april
1940, der er noget om alle de aftaler der blev indgået med tyskerne både
før, under og efter krigen.
Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede op
ved arbejdet med Rostock myten, da det viser sig at der ikke var det
slesvigske spørgsmål som udløste den, og da kongen prøvede at undgå
fyringen af Zahle.
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