
noget 
('11 ga!,g fort:d O;: 

tiden, der plU-:15ellg er 
lno l nutidige 
ge sjæl..:~~1 med !"lS
konkluderede ail('rcac cft.er de [lI\"
ste dage i haynebyen Jeddai, \<ed 
Radeh;wet, ~ midde131deren, d('j" l-;:n
rCf J dollarg:.-mc< Sligt kunne de, der 
l'e)ste med \\'ells' .tidsmaskinc<, ikke 
oplcye, 

Bla~1dinger:.. 
.skyldes ikke 

bygger pa en anden og mere 
iremmedar:et indsUlll~g. E'f)d rna:) 
\:el moder i noget andet U-land i 
,t:"'fro-Asien, De fleste an::i!'e stedN 
pr~n'.eT stac.;g stp:-Te kredse at efteI
llgne Vesten - ikke blot i tekmk, 
men i klædedragt, livsvaner o:;?: op
forseL Trods alt, h\'ad Yl har arvet 
fra arabisk kultur. er det le-tiere for 
en europæ.er at fo::stå en afrikaner 
end en sauGier. Idealer og værdimå
lere er \'id: forskellige her. 

Den unge STh~ik og embe:3smand 
fra inforrr,-;1.tio: :;mirdstenet, Moham
me-a Mass Jud, der var bleyet atta
cheret os _ åen fØrste danske pres
sedel~gation, som har bespgt Saudi- \ 
Arable.l _ yar typisk for de saudier, I 

der er ko:r..met i nærmere kontakt \ 
end de fleste med omverdenen og 

Yar ))Studie Nord-, - forlobcren for planen om at bt"

sætte Danlllark-Norge - i \'irkeligh~dcn' et led i ad

l11iral Rarders 11lagtkamp med Goring om førcrstillin~ 
g"C'1l inden for elt'n tyske \'ærneulagt? Dette sporgsmål s{}

ges h~'~\'ar{'t af uni\'er~it('tsadjllnkt lb Damgaard Peter

~<-'n P~l grundlag af sel\'stændige undersogc1ser, stottet 

pi, n:d dokumentari:-,k materiale. 

l 
FORBE"';DELSE med Hitlers pla
nc-r om al udslettt- Czekoslo',;a

kiet med yabenmagt i foråret 1938 
udbrod en strid mellem ham---og 
hæren, der accer.tueredes ai Hit
lers samtidige forsog på at skabe 
en Q\'e:- de t:'e \'ænl sta ende .Ober
kommando der \Vehrmacht~, 
(OK\'n. der alene var afhængig 
af ham, og som sl:ulle overtage 
eneans\'an:. t for udformningen at 
de militærpolitiske og strategiske 
hovedlinier, I denne strid var en 
af Oberkommando der Wehr
mach ts offleerer , Alfred J odl. 
blandt de ivrigste talsmænd for 
enhedslede~s'2n oyer for hæren. 

l forbindelse med hærens forsog 
pa at ændre Hitlers udenrigspol1-
tik prpvede man at alliere sig med 
flådens ø\'erstkommanderende, ad
miral Raeder. I stedet for at med
drke hertil sa Raeder imidlertid 
sin fordel i at solidarisere sig med 
Hitler og OK\\r om enheds': 
sen og udenrigspolitikken, Enli ......... s
ledelsen passede ind i Raeders pla
ner om en operationsplan, fælles for 
de tre værn med flåden som det 

l
afgørende våben. Den udenrigspo
Etiske holdning, der bragte Tysk~ 
land i modsætning til England, be
gunstigede en udvidelse af mari
nen Set fra Raeders synspunkt 

sk lUe dette polhtske skaktræk t 
de:1 følgende tid \':se sig i ho] grad 
re færdiggjort. l en længere p<:>
ricde, hvor Hitlers strategi lagde 
Cld på kontinent2.le modstandere, 
og hvor forholdet til England r("
f,':llcredes af den t~ sk-engelske flå
du)\"erenskomst, \'CIr Hitler uimod
i,q:elig for Raeder::; pnsker om ei 
s',,)r.stilet udbygni~l! af flåden og 
01 s::llingen af er. < operationspl,m 
n,€t: Håden som dtt afgorende \"2..
Ot::n. Fra begyndelen af 1939 ind-
1e.:1t('S imidlertid )pbygningen aL 
en ny ~tor nåde, dr ville sprænge 
n mmerne for de tysk-engelske 
fl§.deaftale, og son tog sigte på et 
opgor med Englad fire til fem 
t' senere, når de tyske oprust
Ding v, 'der,d.t, ~t~=rned gav Hit-

1

1([ fl~Q~ _n ny b~'dningsfuld stil
lin~ i sin strategi0g accepterede 
dt!Tl maritime straigis konsekvens 
i form af erobringe af flådestotte
punkter ved Atlanhhavet i Norge 
elkr Nordfrankrig. 

Denne akse iroelem Oberkom
nanna der \Vehrrt:>.cht og Ober~ 
lommando der Kregsmarine ak-

Storadmira.l Erich Ra.cdcr 

tU3iiseredes p~, ny efter 
bruddet. De allif>r('ck 
ringer tvang HltlU til ~I, cpg:\'(~ 

den langsigtedc 
i stedet satse p{{ en hurtlg 
af hæren og luft\'abnet l en Eht?,
krieg mod vcsimagterne, Dette nl
le tilintetgore Raeders magtdrom -
me om neiden som bo\"edv~.b'!1et. 
Forgæves foreslog Ra?cLf'f et for
eefC.,t u_bådsbyggcprogrc.m med 
prioritet over åe to andre \'ærns 
oprustningsprogrammer. S8gen \'8.r 
imidlertid ikke afgjort med Hit
lers beslutning om at pabe
gynde cn \'c::'toffeDS1\', Hærf'n 

/ 

Gencra!feltlll3.rskal j[crmann 

Goring 

Raener \'81' (l(";} rIer ~~pdt pC1 i-L,kts 
rnodst:md, KL: ~('rs(~;.'te \1,m at ælidr\: 
S111 \ f('t-

\ 

ning c'. j L erklærceie 

hZln o\'er for S.OkfifZS1C.dC'lsen., ;lt rier 
var fare inr. at tysk besættcl:,:(' af 
Holl:mo \"lik fr]rc til cn engel-'k 
bC'sæHels(' 2: N0r~c Han ga\< her
efter ordrf' td llndcrsoccl~er, GC'f 
kunne Imr,(!C'~a denne c\'cn1uo.litct. 

I) E~ri:I~(~.KL~~~s~~s~~ 1 tl~~~l;-, 
ændrede lnerl et :.:l:H! scenen i 
Sk.Jncl1113\'lt;1 De,1 \"oldsCllnme ind
!"ats al ston t!'opp,:,styrkC'l lan~s 
en bred front lod formode, Clt dl' 
n!~sl~kC' 0"1;]\ Ikke \':lf bC!::l';:r;ns(',:c< 
Som en unri.prstrcgnlD~ bcrel.t 01'
tr<1dtl' ner: tlrjll'~\':' tl'wskt· kng:;
minist,::,r V;db:n Quislmg i Bcrlm 
i midten af dc,,.:en;bcr for at 
t',SK stOlte :>, en 

\'.~.,r d,,'iJl:.iSlISk in6:::t:,uet og .sa mpd \ i' NO.fi--..,e< S~:i::.lln.gs h::ydeise of. ~: ~!-;(';;~,s p:..t Tysklanos r:1Ullgheder der be:;ton er. IwmmclJg afLa~e n:('J-
i e:" n~-t stormagtsopgor, Som i 1938 lem No!'ge og England om cnge15~: 
\ \11,; EaH1er kunne \'ente sin chan- besæ!:telsc a: st0ttepunkter i N"r-
rI.:', nar hærens kompakte modstand ge l tllfælde ai, at Norge b1ev i!10-
fik Hi:l<2r til at \'ende sig mod viklet i en kng med en stormagl, 
mæ_1d, der \"ar mere \'illige til at (Rusland), slog hoy(-:riet pn som-
\"trkeliggore de natlOnalsocialistiske mel. Raeders undel'stregning af fa-
dro':1me. Et tys}:: kvælertag om rerne ved en engelsk besiddclse 
Englands forsyningslinier til sos af støttepur.kter i Norge forte til, 
VJr et bfu~e1igt alternativ til en at Hitler pa Raeders forslag g3\' 

offensi\" i vest, der havde al mu- OK\V ordre til at udarbejde p!Cl-
lig '.ldsigt til at lobe fast som i f6r- ner for en magtovertagelse med 
st\? \"erdenskrig. Raeder tabte imid- Quislings st otte eller med rent mi-
lertid forste runde, Generalerne litære midler, 
bOjede sig. Forinden havde Raeder Interessant i denne forbindelse SNO
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J 
t"" .... -'. ~_f'J,1l il\ke. . lo" 

, "I, 1;."\. -- ,,,.1'iStiansfeld. - dJl..l,".':'':;hn_1 
m'\'\' ,,~~'e var jo blot enlnu~ikaJsk 
n~;dvendighed - elle,rs kunne bør-: 
nene ikke se deres dirigent! ' 

Man fØlte, der lå noget nedvurde- " 
rende i omtalen at de opadvendte 
øjne. En insinuation om selvgodhed, 
og det er der intet at her. NavnJig 
ikke i forbindelse med bØrn. Respek-
ten for bØrn er stor I brØdremenig
heden. I dens kostskoier var enera-j 
tioner fØr noget andet sted det 
forbud mod krr:1rp '~afsira 

J ea el 
Nu her i ug . op.i jul s 

lille mellighed til fao 
næststørste sal i 
delvis virker som 
Salen er stor som s rke. 
men lige så enkelt in re e som den 
store sal: skellet melle præst og I 
menighed er bevidst udeladt. H0r 
som alle andre steder i brØdrenes 
bygninger er gulvet ai store, brede 
egeplanker, hvidskuret og bestrØct I 
med fint sand. 

mal( 

er det, at Raeder her lagde en si- ne tjene England som anledning 
tuation til rette for OKW, In'is til en besætteise at Norge. 
mest fremtrædende officer, Alfred Mere får vi ikke at vide om 
Jodl, tidligere havde vist sig posi- Jodls operationsskitse. Det er imid
ti,·t indstillet over for Haeders lertid nok til at give stof til ef-
Norges-planer, og i hvis interesse tertanke. Det fØrste argument kan 
dd var al demonstrere OKWs fores direkte tilbage til Quisling. 
/;nnrdillereTHle funktiol1er for- Det andet argument er imidlertid 
bindelse med kombinerede opera- ikke Quislings, men, som vi har set, 
tioner at den type, som en besæl- Raeders. Han, gav 25. 11. ordre til 
.ielse af Norge ville fordre. I lØbet at anstille undersØgelser for den-
tlf få dage havde Jodl udarbejdet ne eventualitet. Disse underspgel-
!11 skitse til militær besætteise at ser kender vi i et vist omfang. 
"orge. Denne forelagdes 12· Den svenske fil. dr. Carl-Axel 
'or lEner, der imidlertid av or=- Gewzell.har således fremdraget et 
Te-bf, at den mdtil videre s ti par Hucrier, der lå færdige i mid-
'TmI1fe o es. en ne or re VI er, ten af december, og som omhand-

Httier ~ske kort efter sin fØr- lede muligheden for at beskytte 
l ordre 14. 12. ændrede hold- sejladsen langs, Norges kyster til 
ng til projektet. Arsagen er lig~ Tyskland efter en præventiv tysk 
, Optaget som H'itler var at lyn- l besætteise at Norge. Mærkværdig-
~en mod vest, måtte planerne vis finder vi iki;:e nogen egentlig 
l en besætlelse af Norge gen- studie over selve denne besætteise. 
,m en præventiv aktion være Vi har imidlertid, set et argument 

uønskede. Igennem hele den efter- hentet fra Raeder"dukke op i Jodls 
fplgende planlægningsfase under- .Studie Nord., og hermed hØrer 
streger Hitler gang på gang delte forbindelsen ikke 'op. Selve beteg-
synspunkt. Umiddelbart efter 14, nelsen .Studie Nord. peger mod 
12. stabiliseredes situationen i marinen. De omtci,lte undersØgel-
Skandinavien i mærkbar grad. Fo- ser, der følger af \ ordren 25. 11.. 
restillingen om nær forestående ligger i en mappe <hnhandlende en 
norsk intervention ivinterkrigen t invasion i England, \:lenævnt Studie 
visk sig forhastet, og bade Norge Nord-West, og besk~ttelse af Nor-
og S\'('l'ige betonede deres neutra- ge efter en tysk r' esættelse, be-
'itet stærkL nævnt Studie-Nord. Kun mangler 

Jod .operationsskitse, der se- vi som sagt selve in asionsstudlen. 
ere l marinens dagbog tituleres ljiIet er bemærkelsesvjerdigt, at Jodl 

.Studie Nord.,' er aldri l bet aI tre tia e Kunne mend -
l'fl1d..,t. Vi ved f,f";I:;';-a'-c"'1-1-r-b~2IO.s""';r;;'lv;':. ;"'e"'s ... lS....Em e n 1'S e opera lO 

a den, der giv-es i marinens dag- l e område, er a ng havde væ-
bog, at den var en ovenjgt over ret tysk krigsskueplads, og med 
cl" tyske operationsmuJi;;hedcr i udgangspunkt i en taktik, der al-
ct"t norske rum, og at den ,'ar be- drig f,jr var blevet prøvet i krigs-
grunclet med, al England kunne historien, midt i en kogende akti-

en egentlig invasionsstudie, som 
marinen efter fiL dr. Gemzells un
dersØgelser havde gode forudsæt
ninger for at udarbejde, og Ht den
ne invasionsstudie blev stillet til 

%,rådighed for OKW, ser vi et fuld
endt spil fra Racders side under 

, udnyttelse af Jodls egen interesse 
i at fremme sagen. Raedel- var nu 
godt på vej til at få realiseret en 
præventiv aktion mod Norge fur 
eller i nær forbindelse med vest
offensiven, hvilket ville give ma
rinen en forbedret udgangsposition 
og være et skridt på vejen til at 
trække"Hitler ind i den maritime 
problematik igen. {' 

R AEDER VAR DOG ikke den 
mand, der lod det bli\',~ vecU 

halve forholdsregler i' en~:l vig
tig sag. Vi finder blandt marinens 
dokumenter en studie benævnt 
• Lagebetrachtung zur Studi 
Nord •. Den ligger som bilag til el 
skrivelse af 19. 1. 1940. en elv,,
tjge aweril),i,lpske histori~ Eat 
Ziemke har dateret aktsty,,- et u 
ft'a fØlgeskrivelsen og betragtet det 
som en viderebearbejdelse af Stllj' 
dIe Nord, der den 13. 1. ifplg 
sokrigsledelsens dagbog indgik fl" 
OKW. Her~od taler dog den' 
store grun~ghed, der g~ de 
usandsynligt, at den er blevet ti~ 
med få dages varsel. På den ande:~ 
side viser benævnelsen, at de~ 
star i direkte sammenhæng mt: 
Studie Nord. Rent indhold"mæ:;- \ 
sigt forudsætter Lagebetrac:-:tung! 
en helhedsplanlægning svarend9: 
til den, vi rna formode fr,ndtcs ! 
Studie Nord. Endelig indch()J(~("\! 

udnytte den Øgcde lyskfjendtlige vitet, der gjaldt vestoffensiven. Fo-
stemning. (kr var udlost af den restiller \i os imidlertid, at der al-
finsk-rwisiske vint.erkrig, til at lerede omkring midten af decem-

aktstykket oplYSmng , om bcstC'lll,tl\ 
luft- og troppeenhedcr, der ",:1' 
(jremærket for operationen, llogd 
der lå tiden for marinens eg"'ll 
kompetence. sætte sig fast l Norge. D"r pcgcdes ber forelå ikke alene de omtalte 

endvidere pil, at eler bestod en fare undersØgelser over beskyttelse at 
for. al en to sk offensiv I "'esl kun- kyst~;ejladsen i Norge, men også 

Meget tyder saledes i rel!ling ,,1 \ 
en udarbejdelse i tidsnJ-"tltne1. LI. 

JJ,~.~'~l 
: ~ '-- fFtt1 

SNO
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t i Christi~ll1sfcld. Der L gudstje
ste "llerede klokken lla:votte om 
rgenen i SsJstrchuset, og her tæn

s lyspne for fØrste gang. 
:n aftenen holdes gudstjenesten i 

n store sal k!. 19,30. DetJ::unne sy
sakavet for mange enrr alm! e
e j ulemåltid,vaner. Ikk· 'to 
ndre komrner der år mel-

1200 500 t gudstje-
IS ' som alle a dre brØd-
~nenighedsgl dst]enester aldrig_ 
Ilæn'~~ en t ne. Præ 

~
' g~, nsl-e kort. . 
~. f.:21 ssnng', r. <lng 

~
ctr(,Jn heden. 
(' 

,-ø r 

al kalde os en frikirke. Vi har gan
ske vist vorr egen biskop. men ude
lukkende for at ordinere. Biskop 
Elmo Knudsen er også missionssek
retær i Bqidremenighedens vidtfor
grenede missionsvirksomhed ude ! 
verden. 

Pastor Daniel Dirksen blev for 30 
år siden selv ordineret af Brø!i
menighedens biskop. Dirksens s. -
ne er usædvanlig. Han va tom re
mesler og entreprenør 
(derai det hollandske 
forlod det hele for 
kone at missionere 
år. Han gennemgik 
t.eologisk og medicinsk 
Holland og England. Hans 
sig uddanne til jordernoder. 

foruden hollandsk og 
afrikanske sprog, 

113 SeOTeH WHISKY 
113 DR~MBUIE 
1/3 TOR SHERRY 

en rigtig 
HERRE-DRINK 
med 

~ne hruges 

~:en~e~~:~_~~~~~~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~_~~~~_~_~~ ___ ~_~ __ ~ __ ~ __ ~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~ 
~ januar. Denne (~ "ke militær~alternativ. prævcnliv aklion. wird Bcfchl 
imidlertid falde. nilr vi underka- OK~erlod km fore tilbage til Raede FUhrers zurUckgezogen und nicht 
sier aklstykket en npjere analyse. udenrigsministeriet og Hose "fg~)rende for Studie Nords durch die Wehrmaehlteile bear-
Ved hjælp af påtegninger kan vi at tumle med. Vi har kUO,eSLe(]ell·. oplagelse på baggrund beitet. 27. l. bekendlgjordes det. at 
konslatere. at denne studie a11e- der viser. at begge a s:.mdsynlighed for allieret Studie Nord herefter ville bli"e 

; n'de Ic, faerdig 10. januar, altså ( havde ringe aktualitet for ben i Norge. bearbejdet direkte under Hiner. 
I <,,,dill! fØr marinen officielt havd~ begyndelsen af januar. l marinens dagbog for 13. Keitel overtog ansvaret fe 1""-

L,c( tilsendl Studie Nord fra OKW .. ~ nuar blev Studie Nord fores det. at studien skulle lægningen. og en særlig st~,,' 01'-

\

j!Crmed tvinges vi til den anta-'" genoptaget, og det besluttedes bejdes ai en særstab med en rettedes inden for OKW. hvortil 
l'dse. at Raeder har han Studie' nedsætte en stab under OKW "affe-general i spidsen og de tre værn skulle stille opera-
Nord l hænde længe fØr 13, Januar. , bearbejdelse af den. præsenlanler for hær og flilde tionsofficerer. Studie Nord omdob-

Hvis det Cl' riVti.&!. ~om vi haE.. er, i hvilken anledning Studie henholdsvis operationsofficer tes til WeserUbung. 5. februar tr:"I-
~ at Jodriante en n1aru*ic- . på ny blev aktueL Ziernke har !:itabschcL Denne særstab var en te staben sanunen og fik sine 01"-
.~ l~ bil,IS ål denne ttlt"lt- gct på. at Hitler kan have fået dauneIse. el f()rs~jg på at lade drer af Keile!. Endn" pa ddt" 
'--debl'agte en operationsskitse, der lysninger om den engelske værnschcfcrsamarbejde om en tidspunkt sabotcrcdc Giiring [or,,-
, forelagdes Hitler den 19. decelll- ('he at 6. januar 1940 over jineret opgave. som OKW bgendet. Jodls dagbog rneddcl('r 

ber', ndi Jo S 5 l se n -1' n en Norg~vorr*IIJJtI tIUC~ rned lavde nwndskab til selv at lakonisk: »Vertreler der Lu[t\I..·affe 
være blevet tilsendt Haeder. som overtage kontrollen med bearbejde. Pa trods at Hitlers fehlt noch,< 
med dette udgangspunkt l,ar ladet territorialfarvand. Dette kunne gi- dre udelJlcv konstitueringen af 
udarbejde den meget grundlge La- vet opfattes som en trusel mod ben under Luftwaffes ledelse 
gcucirachtung i perioden op til 10. norsk neutralitet og ville i rigeligl lertid. Arsagen er her nærliggende, 
januar. Dette viser endnu en gang mal have begrundet en genopta- Luftwaffe ville have alle fordele 
den kraft. hvormed Raeder gik incl gelse. Vi kan imidlertid ikke kon- af den ventede vestoffensiv. Nor-
imo denne sag. hvoraf marinens statere. at Hitler havde kendsl<ab gesfeltloget ville være en afled-
hde fremtid maske ville komme til til dette initiativ fpr omkring 15. ngo som ikke ville bringe Luft-
~t aJhænge. januar. medens Vl på aen anden' waffl' nævneværdige fordele. Go-

Ved al l"ele Raedn fa sl<itscn siele kan konstatere. at man [ryg- ring m'ltle med relte se på pla-
ov<:",'!""c(\ Jodl faktisk sin komp"- tede for engelsk landgang i Nar\'ik nerne sum el forsag fra Raeders 
tcmT og broa Hitlers ordre af 19. omkring 10. januar. Denne trygt siele på at ænclre billedet til sin 
d,,,,,,,,,b,,r om ikke at lade opera- kan muligvis fØres tilb"ge til en fordel. Carl-Axel Gemzell har vist. 
lion,'sk,tsen cirkulere, Vi har en række udenlandske avismeddelel- hvorledes Raeder og Goring 
sva~ nntycining af, at hærens ge- ser om, at de allierede overvejcde ustandsciigt tørnede sammen over 
ner:,lstab også har hatt et eksem- at udvide krigen til Skandinavien. flere ar i en heftig magtkamp. som 
pb, i hænde, ligesoill luLvåbnels der figurerede i tyske siluatiolls- ! pjeblikket var afgjort til Gorings 
gpner"blabechef i hvert fald meldinger fra Canaris, fordel. ~iiring sabqlcre<.!o: simpelt 
ll1,mdl li,',t bl',v orienleret. Vi kan Disse avisrygtervar g,.mske \ ist eg- I,en sagen ved at u~dlade at op-
~lerl,'r ikke bygge for m'?get på nede til al øge frygten for el allieret stille staben. -,--~ 
dL'tl'C' ved en bedØrnrnelse af fOf- initiativ i Skandinu\'ien, luen de Dette gav Jod( Ih uventet chan-
J:ol<l'-,t. mcllem Raeder O,{ Jodl. indeholdt intet konkret. Den k0n- cc fur al realisere sine ambitioner 
nlPl) \'i kan konstatere, at veksel- krete anledning til SlUtne Nords om egt:lJtligl operativt stabsarb(~j-

\'id~nin~"~en irnellern de lo in:itan- \ genoptagelse er efter forfatterens tit' undt'r OKW. ~tillet over for 
~;'r olnkring dc:tte problI m ,ar lncning at soge i Studie Non!::; be- '\.-'-i,rrl{~nL':-:; rnanglende evne til at 

,I i.d'·::I; (": effektiv. grundclse. al en tysk ofknsi\' i sanlarbejdc: om en lypisk OK\V-
vest kan foranledige England til (jpgJ.\'C kl11!lle rllan pa t'(1 gang 

<:(>ll) 11 L elter 11. 12. }n 11!-\:Ct fik Llg af gunstIge veJrprognu~ '1 01-- ('~> __ 'lltllg (Jperativ planlægning ved 

Il'd( isel ne l bero. Det s,lmlTI,' gl<11di HlIar Hvis deH(' Ci' rigti~;t. \·il tid ()K\V O~~ san1tidlg u<ivide staben. 

dier af planlægningell ar den tyske 
illtervenlion i Skandinav-ien. Vi ha r 
endvidel',,-:,andsynlig;;:jorl et inter
essefællesSKalS llnellern meder (),~ 

odl. der val' bestemt af beg/'.c 1l:11-
ønske om at skaffe sig ogct 

Ise i en periode. da der 
bestod en kraftig rivalisering imcl
lem Raeder og i fprsle ræl<J<o Gil
ring og imellem OKW og ens 
overkolnmando. Denne ak,\... ·/ncl-
lenl Raeder og Jodl var for ~t'i, \'idt 
en succes. som OKW her for [prste 
gang opniiede kontrol med den ope
rative planlægning ar el1 aktio!"J 
(hvilket blev indledningen til ,'Il 

lang række s"kalrltc OKW-Krieg, 
::;chaupHitl,e) og H:Jedel' IH .. 'rig~:!1-

nCIn opnflcrle .3 t fpre tanken om Cl! 
besættelse af st0\tepunkter i l'"rgl' 
igenllC'n1. Pa tlttg S\~~t ly!<kedt' . 
det imidlertid ileke Raeder at gell
erobre fladen den h'dende ;-;tilllil~ 
den ha\'de haft i pel'iod(A;1 Sl'ptPI~!· 

ber lq:~8 til seplunber In:~!I, 
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~' ()111 (J.01TAL'l' ::,tabdl~(,l cd eS ~I- en bcs<ettelse af Norge Nell'!J 10. ,l l,ose sa, lilarbejdsproblcmerne og gi
.. J tl...l.lllon( n 1 Skandlnuvien umllj-i Januar fastsatte I-hller IJa gl und- : \'C OK\\' anledning til at forci<1ge 

lllll"r til for en tld at stllit fOlbe- fensIvens 19angsætlelse tIl n .iCl- ~. :tI (l\'vr,fpre (lP'.!8\'en direkte til 

~ {n \ l::' g. ad ffJl belede):';"l Jl~ itl sige, tlt en stl"at('gi~;k b<.""grllndcbe :~:~. 1. Ilt·deler det l Jodls dagbog: 
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