Telegram nr. 229 den 12. marts 1948 fra den amerikanske ambassadør i København, J. Marvel, til den
amerikanske udenrigsminister.
YDERST HEMMELIGT

København, den 12. marts 1948 – kl. 14.00.

229. Udenrigsministeren [Gustav Rasmussen] fortalte mig i går aftes, at [statsminister] Hedtoft havde
instrueret ham om at fremsætte en hasteanmodning om følgende våben, som den danske hær må have straks:
(A) 60.000 Garand rifler med tilbehør og 20.000.000 patroner; (B) 1.000 12.7 mm luftværns maskingeværer i
enkelt affutage og 150 i fireaffutage (kvadrupel) med 12.7 mm maskingeværer og nødvendigt tilbehør inkl.
rullende materiel til transport af fireaffutagerne, 12.000.000 patroner; (C) 120 pjecer 40 mm luftværnskanoner
med nødvendigt tilbehør og 240.000 patroner; (D) 90 pjecer 90 mm luftværnskanoner med ildledelsesradar,
fartøjsaggregater og motorkøretøjer (lastvogne til transport af kanoner og tilbehør); (E) 400 2 ½ lastvogne med
kort akselafstand 6 x 6.
Han mente, at emnerne A, B og C var deklareret i overskud og håbede, at emnerne under D og E kunne
deklareres i overskud.
Han påpegede, at Danmark havde en kredit på omtrent 8 millioner dollars ifølge aftaler om overskudslagre,
men håbede at denne [kredit] kunne øges, så den kunne dække prisen på alle ovennævnte emner. Han
understregede, at Danmark ingen dollars havde at købe dem for og sagde, at han håbede, at der kunne
arrangeres en kreditaftale. Han sagde, at situationen var særdeles truende, og at danskerne mente det alvorligt,
når de sagde, at de ville forsvare deres land i tilfælde af et russisk angreb. Han sagde, at tiden var knap, og han
håbede, at jeg ville have et svar til ham, når han vendte tilbage fra konferencen i Paris den 18. marts.
Jeg anbefaler en positiv hastebehandling af denne anmodning.
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