Brev den 5. december 1979 fra den amerikanske forsvarsminister Harold Brown til den danske
forsvarsminister Poul Søgaard
indeholdt i nedenstående telegram fra ambassadør Otto Borch, Washington, til Udenrigsministeriet:
Ambassaden i Washington, amtel 1287 af 5. december 1979 kl. 22.59
prioritet
rammefortroligt
TNF-moderniseringen
amtel 1274 af 3.12.1979
amb. j.nr. 105.a.2.f.
um j.nr. 105.I.40.a.e/3
Assistant Secretary of Defense David E. McGiffert har den 5. december 1979 overrakt mig nedenstående
brev fra den amerikanske forsvarsminister til forsvarsministeren vedrørende ovenciterede sag.
I tilslutning til overrækkelsen understregede mr. McGiffert alvoren i de bekymringer, som forsvarsminister
Brown havde givet udtryk for i sit brev.
Det kan tilføjes, at man på amerikansk embedsplan har haft under overvejelse at søge en samtale
arrangeret mellem udenrigsministeren og forsvarsminister Brown. I betragtning af udenrigsministerens tætte
program og af, at de amerikanske synspunkter vedrørende TNF ville blive fremført over for
udenrigsministeren såvel af dr. Brzezinski som af udenrigsminister Vance, har jeg imidlertid ikke opmuntret
hertil. Da sagen ikke blev rejst under mødet med mr. McGiffert i dag, ville jeg skønne, at den er opgivet.
Brevet til forsvarsministeren lyder som følger:
Kære Poul,
Jeg blev dybt bekymret, da jeg blev bekendt med din regerings forslag om at udsætte beslutningen
om at modernisere de langtrækkende kontinentale atomraketter. Jeg er fast overbevist om, at dette
program må gennemføres. Det er militært helt afgørende at sørge for den nødvendige afskrækkelse
stillet over for den sovjetiske opstilling af SS-20 raketterne og Backfire-flyene. Det er også en
afgørende forudsætning for reelle våbenkontrol-forhandlinger. Sagen er jo, at eftersom Sovjet nu har
langt flere og mere moderne langtrækkende kontinentale atomvåben end NATO, har de ikke nogen
tilskyndelse til at gå ind i seriøse forhandlinger, hvis vi undlader at handle.
Våbenkontrolforhandlinger vil selvfølgelig åbne for en mulig nedadgående justering af de 572
sprænghoveder, der er planlagt, men i mine øjne vil en sådan justering ikke være mulig, medmindre
vi lægger grunden til sådanne forhandlinger ved at tage beslutning om at opstille raketterne. At
Danmark på dette tidspunkt tager en stilling, der truer med at ødelægge alliancens enighed i denne
sag, er virkelig pinligt. Jeg håber sandelig, at din regering vil have ændret sin indstilling, når
ministermødet finder sted i næste uge. Hvis Danmark ikke gør det, samtidig som Danmark skærer i
sit forsvarsbudget (en beslutning, jeg også dybt beklager), vil det skabe alvorlige vanskeligheder for
mig med at opretholde vort fælles forsvar.
med venlig hilsen
Harold
Kopi af nærværende telegram er sendt urgent til FN-missionen til videregivelse til udenrigsministeren.
Det kan tilføjes, at brevet ikke bærer nogen amerikansk klassifikation.
Intet følger slut slut.
Borch 1287
________________
Kilde: Rigsarkivet. Udenrigsministeriets arkiv, sagsnr. 105.I.40.e/3.
Anmærkning:
LRTNF: Long Range Theater Nuclear Forces, er her oversat til: Langtrækkende kontinentale atomraketter.
Senere benævnt: INF: Intermediate Nuclear Forces: Mellemdistanceraketter.
Brevet fra Brown til Søgaard er affattet på engelsk og gengives i en her foretaget dansk oversættelse.

