KWATERA GŁÓWNA FÜHRERA
KOMENDANT

O.U., 24 sierpień 1944 r.

Do
Szefa W. F. St.
do rąk ppłk d.G.Waizenegger
Dotyczy ustnej rozmowy gen. Jodl – płk Streve w dn. 24 sierpnia 1944 r.
Temat: Planowanie i budowa nowej Kwatery Głównej Führera.
Dalsze decyzje podjął gen. Jodl i powinny być przekazane Führerowi do rozpatrzenia.

1.) Kwatera Główna Führera – pomieszczenia IG – Schlesien.
Wszystkie prace budowlane pozostające nad ziemią wstrzymać, całkowicie odzyskaną
moc roboczą przekierować do prac podziemnych i tak nią kierować, aby wszystkie
sztaby mogły tam wydajnie pracować i jednocześnie przebywać w warunkach
mieszkalnych. Resztę odzyskanych pracowników kierować do Berchtesgarden i
Zeppelin do planowanej budowy bunkrów w tym regionie.

2.) Berchtesgarden.
Według rozkazu Führera w terenie koszarów Strub postawić 3-piętrowy bunkier o
grubości ścian 7 metrów. W tym powinno znajdować się:
a. Centrala łączności.
b. Gabinety do pracy dla W.F.St.
c. Gabinety do pracy dla części OKH.
d. Zbiorowy schron przeciwlotniczy.
Według oceny stanu trwających prac budowlanych na dzień dzisiejszy nie będzie
możliwe ukończenie ich w wyznaczonym terminie, dlatego Führer powinien wydać
rozkaz do Reichsministera Speera, aby całe kierownictwo budowy i odzyskanych
pracowników od IG – Schlesien, z dodatkową częścią kierownictwa i pracowników OT,
skierować właśnie tam. Połączenie pracy tych pozyskanych osób z aktualnym
kierownictwem budowy Obersalzberg i z kierownictwem budowy prof. Giesler
München, nie doprowadzi do osiągnięcia celu tej budowy. Tutaj wskazane jest tylko
centralne, specjalne kierownictwo budowy, które rozwiąże skutecznie aktualne
problemy.

3.)

OKH – pomieszczenie Zeppelin.
Bunkier przeciwlotniczy o takim samym kształcie i gabarytach, jak w punkcie 2.),
planowany jest tam dla OKH. Dla tego obiektu odzyskani pracownicy z IG – Schlesien i
wolna moc robocza od kierownictwa budowy OT, powinna też być tam
przekierowana przez specjalne, centralne kierownictwo OT.

4.)

Dawna kwatera Führera Ziegenberg – Cranzberg.
W związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń przeciwlotniczych użytkowanie
obecnej kwatery Führera jest niemożliwe i pozostanie ona otwarta. Ziegenberg i
Cranzberg dostaną nowe przeznaczenia do użytkowania (sanatorium, szpital
wojskowy – do odwołania).

5.)

Nowa Główna Kwatera Führera na terenie środkowych Niemiec Turingia i Góry Harzu.
Wprowadzić nowy rozkaz Führera, w którym miejscu chce zlokalizować nową
kwaterę.

Pismo skierować do:
Adiutant Wermachtu u Führera
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