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YDERST HEMMELIGT   København den 24. marts 1948 kl. 11. 

 
275. Udenrigsministeren sendte bud efter mig i går aftes og lagde ikke skjul på den danske regerings akutte 

nervøsitet. Han opregnede adskillige forebyggende forholdsregler, regeringen er i færd med at tage for at sikre 
sig imod anslag fra de hjemlige kommunister og for at være beredt til en eventuel sovjetisk invasion1 og 
understregede at Danmark er fast besluttet på at gøre modstand til det sidste mod en sovjetisk aggression. 

Han sagde, at chancen for at Danmark i umiddelbar fremtid bliver inviteret til at tilslutte sig Bruxelles-
pagten2 er lille og bemærkede, at ingen af de underskrivende stater har henvendt sig til Danmark, og at den 
nederlandske statsminister og udenrigsminister faktisk i forrige uge havde sagt ham, at Nederlandene ser 
sådan på det, at intet land bør inviteres, indtil de fem medlemslande har konsolideret deres stilling. Ydermere 
tvivlede han på, at tilslutning til Bruxelles-pagten ville give Danmark den militære bistand, som der måtte vise 
sig behov for. 

Han spurgte til anmodningen om våben.3 Jeg oplyste ham om, at jeg ikke havde modtaget noget svar og 
påpegede, at der er visse lovmæssige og politiske vanskeligheder. Han gjorde mig så bekendt med Norges 
anmodning til USA om militære garantier. Han sagde, at Bevin var bekendt med denne anmodning, idet Bevin 
havde spurgt ham herom i Paris. Han sagde, at han først havde fået kendskab til Norges anmodning, efter at 
den var fremsat. Han sagde så, at Danmark kunne blive tvunget til at fremsætte en lignende anmodning.4 Han 
syntes ikke om, at Danmark går sammen med Norge og dermed bryder solidariteten mellem de skandinaviske 
stater, men er sikker på, at Sverige vil fastholde sin neutrale indstilling, og Danmark må derfor selvstændigt 
fastlægge sin egen kurs. Han tilføjede, at kursen endnu ikke er vedtaget af regeringen, men at den vil blive 
drøftet i ministermøde og i udenrigspolitisk nævn i dag. Han spurgte, om vi kunne genoptage vore diskussioner 
efter at regeringens politik er blevet fastlagt, hvilket jeg tror vil ske inden for forholdsvis kort tid. 
 
Kilde: Foreign Relations of the United States, 1948, bind III, s. 67-68.  
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1 ambassadens telegram 270 af 23. marts. 
2 ambassadens telegram 265 af 22. marts. 
3 ambassadens telegram 229 af 12. marts. 
4 ambassadens telegram 230 af 12. marts. 


