Telegram nr. 243 den 17. marts 1948 fra ambassadør Marvel i København til udenrigsminister Marshall i
Washington.
HEMMELIGT

København den 17. marts 1948 - kl. 13.00.

Statsminister Hedtoft spurgte mig i går aftes, om USA var misfornøjet over Danmarks mangel på initiativ til at
slutte sig til Vesteuropa sådan som ambassaderåd Povl Bang-Jensen har meddelt (har fået at vide at
sidstnævnte ankom her for to dage siden sendt af Kauffmann for at aflægge beretning om USA's holdning og
hensigter). Hedtoft påpegede, at Bevins Vestunions-tale hverken havde nævnt Skandinavien eller militære og
andre garantier. Jeg fik det indtryk, at det er militære garantier, der ligger ham mest på sinde, og at hans
tankebaner ligger op ad dem, som Rasmussen udtrykte, se mit telegram 230 af 12.marts. Hedtoft sagde, at der
er en mulighed for, at Danmark sammen med Norge vil slutte sig til Vesten, skønt Sverige står fast på renlivet
neutralitet.
Jeg kommenterede det ikke, men bemærkede, at eftersom hans socialistiske regering offentligt har opgivet den
traditionelle afrustningspolitik og nu går ind for en oprustning, er det berettiget at håbe, at socialisterne vil
skrotte den traditionelle neutralitetspolitik især set i lyset af begivenhederne i verden og Hedtofts erklæring for
nylig, hvori han atter gav udtryk for sine antikommunistiske synspunkter.
Hedtoft tager i dag til konference i Stockholm med de skandinaviske statsministre og bad mig om et møde ved
hans tilbagekomst den 22. marts, hvor han vil fortælle mig om resultatet af konferencen i Stockholm og i
detaljer diskutere Danmarks situation og hensigter.
Det ville være en hjælp for mig, hvis jeg inden mandag [den 22. marts] kunne få besked om afdelingens
holdning til de synspunkter, som Bang-Jensen har udtrykt over for Hedtoft.
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