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Operatiebevel voor "Fall Weserübung". 

 

1. De ontwikkeling van de toestand in Scandinavië vereist dat er voorbereidingen worden 

getroffen om met delen van de Wehrmacht Denemarken en Noorwegen te bezetten. ("Fall 

Weserübung"). Hierdoor zullen Engelse overvallen op Scandinavië en de Oostzee worden 

voorkomen, zal onze ertsbasis in Zweden veiliggesteld worden en zal de uitgangspositie van 

de Kriegsmarine en de Luftwaffe tegen Engeland worden uitgebreid. 

Kriegsmarine en Luftwaffe hebben binnen de gegeven mogelijkheden tot taak de operatie te 

beschermen tegen ingrijpen van Engelse lucht- en zeestrijdkrachten. 

De voor "Fall Weserübung" in te zetten troepen moeten met het oog op onze militair-politieke 

sterkte tegenover de Noordse staten zo zwak mogelijk worden gehouden. Hun getalsmatige 

zwakte moet door dapper optreden en verrassende uitvoering worden goedgemaakt. In 

principe moet er naar worden gestreefd, de operatie het karakter van een vreedzame bezetting 

te geven die een gewapende bescherming van de neutraliteit van de Noordse staten ten doel 

heeft. Passende eisen dienen bij het begin van de bezetting aan de regeringen te worden 

medegedeeld. Op vloot- en luchtdemonstraties zal in voorkomende gevallen de nodige nadruk 

worden gelegd. Wordt desondanks toch tegenstand geboden, zo dient deze met inzet van alle 

militaire middelen te worden gebroken. 

De voorbereiding op en de leiding van de operatie tegen Denemarken en Noorwegen draag ik 

op aan de bevelvoerend generaal van het XXIII Legerkorps, General der Infanterie Von 

Falkenhorst (Bevelhebber van "Gruppe XXI"). 

Deze is in alle bevelskwesties direct aan mij verantwoording schuldig. De staf moet worden 

samengesteld uit alle drie de Wehrmacht onderdelen. 

De voor "Fall Weserübung" ter beschikking te stellen troepen zullen hun bevelen afzonderlijk 

ontvangen. Voor inzet in andere oorlogsgebieden mag niet over hen worden beschikt. 

Eenheden van de Luftwaffe worden voor de uitvoering van "Weserübung" onder tactisch 

bevel van Gruppe XXI geplaatst. Na voltooiing van hun opdracht worden ze weer onder bevel 

van de O.d.L. (Oberbefehlshaber der Luftwaffe) geplaatst. Inzet van eenheden onder direct 

bevel van de Kriegsmarine of de Luftwaffe dient in nauw overleg met de bevelhebber van 

Gruppe XXI te geschieden. 



Bevoorrading van de aan Gruppe XXI toegevoegde eenheden dient volgens aanwijzingen van 

de bevelhebber door Wehrmacht onderdelen gewaarborgd te worden. 

3. Grensoverschrijding in Denemarken en landing in Noorwegen dienen gelijktijdig plaats te 

vinden. De operaties dienen met de grootste nadruk zo snel mogelijk voorbereid te worden. 

Indien de vijand het initiatief tegen Noorwegen neemt, moeten eigen tegenmaatregelen direct 

genomen kunnen worden. 

Het is van het grootste belang dat onze maatregelen zowel de Noordse staten als de 

tegenstander in het westen volkomen verrassen. Bij alle voorbereidingen, in het bijzonder de 

wijze van ter beschikking stelling van laadruimte en troepen, bij hun indeling en inscheping 

dient daarmee rekening te worden gehouden. 

Kunnen voorbereidingen voor de verscheping niet meer geheim gehouden worden, zo dienen 

leiders en troepen andere doelen voorgespiegeld te krijgen. De werkelijke doelen mogen pas 

na vertrek aan de troepen bekend gemaakt worden. 

4. Bezetting van Denemarken: ("Weserübung Süd"). 

Opdracht van Gruppe XXI: Het met verrassing bezetten van Jutland en Fünen, aansluitend 

bezetting van Seeland. 

Hiertoe dient na het veiligstellen van de belangrijkste punten zo snel mogelijk naar Skagen en 

tot de oostkust van Fünen opgerukt te worden. In Seeland moeten als uitgangsposities voor de 

latere bezetting vroegtijdig steunpunten in bezit genomen worden. 

De Kriegsmarine stelt eenheden ter beschikking voor het veiligstellen van de verbinding 

Nyborg-Korsoer en voor de snelle verovering van de brug over de Kleine Belt, zonodig ook 

voor de landing van troepen. Verder bereidt zij de kustverdediging voor. 

De Luftwaffe moet in eerste instantie voor vliegers voor demonstratiedoeleinden en het 

afwerpen van strooibiljetten zorgen. Het kunnen benutten van zowel de Deense 

grondorganisatie als de luchtverdediging moet worden veilig gesteld. 

 

5. Bezetting van Noorwegen: ("Weserübung Nord"). 

Opdracht van Gruppe XXI: Het met verrassing bezetten van de belangrijkste kustplaatsen 

vanuit zee en met luchtlandingsoperaties. 

De Kriegsmarine neemt de voorbereiding en de uitvoering van het transport over zee van de 

landingstroepen en van de later naar Oslo te vervoeren troepen op zich. 

Zij stelt de bevoorrading daar naar toe over zee veilig. Het versneld uitbouwen van de 

kustverdediging in Noorwegen dient te worden voorbereid. 

De Luftwaffe dient na de geslaagde bezetting zowel de luchtverdediging als het gebruik van 

Noorse bases voor de luchtoorlog tegen Engeland veilig te stellen. 



6. Gruppe XXI meldt aan het OKW (Opperbevel van de Wehrmacht) doorlopend de stand van 

de voorbereidingen en legt een chronologisch overzicht van de vordering van de 

voorbereidingen over. Daarbij dient de minimale periode, die tussen het uitgeven van het 

bevel "Weserübung" en de uitvoering moet liggen te worden aangegeven. De beoogde 

commandopost dient te worden gemeld. 

Codenamen: 

Wesertag: de dag van de operatie 

Weserzeit = Tijdstip van de operatie 

 

was getekend 

Adolf Hitler 

Bronnen 
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