Den amerikanske udenrigsminister Dean Achesons referat af en samtale med den danske
ambassadør i Washington, Henrik Kauffmann, den 9. februar 1949
Yderst Hemmeligt
Ambassadøren kom her på egen anmodning efter instruks fra sin regering for at oplyse mig om resultatet
af de skandinaviske forsvarsforhandlinger for nylig, som han havde overværet. Han mindede mig om, at vi
ved en middag i aftes havde været inde på en stor del af emnerne, herunder også vor interesse i Grønland.
Han sagde, at de tre lande følte, at den bedste løsning for dem, og muligvis også for de vestlige lande, var
en skandinavisk forsvarspagt. I alle tre lande ville man meget nødigt vige bort fra den traditionelle
skandinaviske enhed. I Washington befandt der sig nu en dansk marineofficer, som havde repræsenteret
Danmark i forhandlingerne, som er rede til at oplyse os om de skandinaviske militære drøftelser, når det
måtte passe os. Han havde lige hørt, at jeg i min pressekonference i dag var blevet spurgt om dette emne og
havde svaret, at vi ikke havde nogen forudfattet indstilling omkring det, og han håbede, at det var rigtigt.
Jeg bekræftede, at jeg havde sagt, at vi ikke havde en forudfattet mening om spørgsmålet og er rede til at
lytte opmærksomt til alt, hvad de tre lande vil fortælle os om det. Dog er det ikke sådan, at vi ikke har vore
synspunkter og vore tanker om emnet, men vi har ikke lagt os fast på en endelig bedømmelse. Med hensyn
til hans marineekspert ville jeg med glæde arrangere samtaler, så at han kan forklare situationen for os.
Jeg spurgte, om den skandinaviske pagt var betinget af, at alle dens medlemmer var neutrale. Han sagde,
at det var den, men han opfattede den med hældning imod vest. Hvert land påtog sig kun forpligtelser i
forhold til hvert lands hjemmeterritorium og havde ikke virkning for fjerntliggende områder som Grønland og
Spitsbergen.
Han spurgte om, hvad han kunne telegrafere hjem til sin regering om denne samtale. Vi var enige om, at
det ville være nok, hvis han sagde, at han havde diskuteret emnet med mig som instrueret og havde
konstateret, at vi med glæde vil se nærmere på, hvad den danske regering måtte ønske at forelægge os, og
han kunne spørge, om der var mere, man ønskede, at han skulle tilføje.
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