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YDERST HEMMMELIGT HASTER  Washington, den 5. april 1948 kl. 19 

 
204. Til Deres oplysning har vi diskuteret forespørgslen indeholdt i Deres telegram 229 af 12. marts1 med 

Krigsministeriet. Lignende problemer er opstået over en bred front efter Bruxelles-mødet. Vor brug af meget 
begrænsede forsyninger må planlægges under hensyntagen til de behov, som den generelle situation kræver 
opfyldt, og Krigsministeriet har uformelt antydet, at der ikke er disponible forsyninger nu til at imødekomme 
den danske anmodning. Vi antager, at danskerne vil undersøge alle tilgængelige våbenkilder. 

Det foreslås, at De oplyser udenrigsministeren om, at vi her på højeste niveau hastebehandler de 
europæiske sikkerhedsproblemer, og at vi nærer håb om, at vi vil finde løsninger, der vil tage ubegrænset 
hensyn til situationen i Danmark og mindske den danske bekymring væsentligt. Vi føler, at problemet bedst 
kan behandles samlet, og at en stykvis fremgangsmåde ikke vil give en tilfredsstillende løsning. 

Vær venlig at meddele udenrigsministeren vor dybe tilfredshed med de antydninger han har givet Dem af 
Danmarks faste beslutning om at ville forsvare sin selvstændighed. En sådan beslutsomhed er selvfølgelig en 
væsentlig forudsætning for vor regerings overvejelse af en hvilken som helst hjælpeforanstaltning. De bør 
understrege den vigtighed, som vi tillægger en tilfredsstillende løsning på problemet med Europas frie nationers 
sikkerhed. 

 
Kilde: Foreign Relations of the United States, 1948, bind III, s.-75.  
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1 Fodnote i teksten: Telegram 229 fra København – ikke trykt – indeholdt en anmodning om våben (859.24/3-1248). 


