
Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til 
referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt 
referat.  I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine 
rettelser og tilføjelser, som her gengives i tekstboks med 
grå baggrund ligesom denne.
Referatet af mødets hovedpunkt - forhandlingerne om et 
skandinavisk forsvarsforbund - begynder på side 5. midtfor.









Her begynder 
drøftelsen i nævnet 
af spørgsmålet om 
forsvarsalliancen

og forklare de nordiske landes stilling og 
den betydning man i de nordiske lande 
må tillægge det, at et nordisk 
forsvarsforbund kan komme i stand.



i de pågældende 
lande

...nærmere orientering om, hvad 
Atlantpagten nærmere vil gå ud 
på og hvilke vilkår der for  
Norges vedkommende ville 
kunne blive tale om. Taleren 
anså det for bydende 
nødvendigt, at...



undlod at søge orientering, ...

...forhandlinger, hvis Norge søgte sådan 
orientering.

...kom i en vanskelig stilling, hvis vi ikke...; dette var 
ikke ensbetydende med, at vi indlod os...

Statsministeren havde tidligere sagt, at hvis Danmark 
følger samme linie som Norge, måtte det vel være 
tilstrækkeligt. Taleren kunne vanskeligt forestille sig 
vor situation, hvis vi indtog en særstilling. Vor stilling 
er meget ømfindtlig.

Skulle Danmark fremkalde det indtryk i USA, at 
vi - modsat Norge - bøjer os for russisk tryk?



..ikke nu ville besvare spørgsmålet 
om det var rede til...

Bomholt erindrede om, at man ikke kan både blæse og 
have mel i munden. Danmark skulle koncentrere sig om 
at virke for nordisk  sammenhold og ikke slippe tråden. 
Regeringen burde få nævnets tilslutning til at søge 
udvirket det bedst mulige resultat i samarbejde med 
Norge og Sverige.

hvad der var grundlaget for den 
danske regerings politik, og...

Taleren måtte påny 
indtrængende 
anmode...

Bomholt sagde, at han så måtte præcisere sit standpunkt 
nærmere: Hvad det kom an på i den givne situation 
var,...med alle til rådighed stående materialer 



Kraft: Hvad vi spurgte om, var om det ikke var 
Norges hensigt samtidig med fælleshenvendelsen i 
Washington at orientere sig om Atlantpagten. Fra 
dansk side burde noget tilsvarende finde sted.
Det konservative parti måtte anse det for 
afgørende nødvendigt, at instruktionen til 
Kauffmann omfatter også dette punkt.

...samme linier og nogenlunde samtidig, hvilket 
tilstræbes.

ville være ikke alene i USA´s, men i hele 
den demokratiske verdens interesse.

...at den norske statsminister selv mente, at det 
var selvsagt, at ambassadøren  i sine samtaler i 
Washington naturligt måtte komme ind på 
Atlantpagten og herunder erholde en vis 
orientering og havde udtalt, at tanken...



, at denne instruktion var i 
hovedsagen i 
overensstemmelse med,...

Men Kraft måtte ønske oplysning om, 
hvad der var Danmarks stilling, om den 
danske ambassadør...

var ikke tilfreds med udenrigsministerens udtalelse om, at 
ambassadøren ville kunne tale om et skandinavisk 
forbund uden at komme ind på Atlant-unionen. Det var 
ikke klart. Kunne regeringen ikke give et bestemt tilsagn 
om, at ambassadør Kauffmann...eventuelt i en særskilt 
henvendelse...

Statsministeren appellerede til Kraft om ikke 
at gøre sagen mere kompliceret end den 
allerede var. Han kunne oplyse, ...



..tilsagn om, at Danmark eventuelt vil følge 
Norge ind i en Atlantpagt. Og regeringen 
kunne ikke instruere ambassadør Kauffmann 
om at foretage skridt som den norske 
ambassadør ikke er instrueret om. 
Samtalerne i Washington ville jo iøvrigt 
ganske af sig selv medføre visse drøftelser 
om Atlantpagten.

Dette var også den norske 
regeringsopfattelse, men i verdenspressen 
var det et brud. Det ville derfor have 
været meget ønskeligt,  om der havde 
kunnet gøres en fælles henvendelse i 
Washington. Derved kunne man bedst 
klargøre, at der ikke var sket et brud,...
Kauffmann skulle imidlertid nu den 7. 
februar have...

...måtte blive udsat...



Kauffmann ville herunder søge at 
klargøre...at der endnu består et håb om 
nordisk enighed. Sålænge Norge ikke siger: 
- Nu ønsker vi en indbydelse -, skulle 
arbejdet kunne foregå parallelt. Men hvis 
Norges standpunkt ændres, er det vigtigt 
for Danmark at få besked herom i god tid. 
Kauffmann mente dog ikke, at sagen lå helt 
så vanskeligt, som nogle af nævnets 
medlemmer formodede.

dersom

Statsministeren svarede, at den sidste 
besked man havde om den norske 
regerings hensigter var, at den ville bede 
USA holde indbydelsen tilbage og 
forklare den amerikanske regering 
fordelene ved et nordisk forbund og 
betænkelighederne ved tiltrædelse af en 
Atlantpagt. Statsministeren kunne love, 
at hvis den norske regering...



Selvfølgelig var Kauffmann bemyndiget til at 
orientere sig, hvis samtalerne gav anledning 
dertil.



under forudsætning af 
fornøden forståelse fra 
vest.

En første betingelse var, 
at de tre lande var 
enige.

Derfor var der ikke for 
øjeblikket grund til at 
tage stilling til 
Atlantpagten.



...Danmarks vegne på tilfredsstillende grundlag, 
og hvis det var tilfældet, var der ingen grund til 
at arbejde sig dybere ind i en diskussion.

Det kunne ikke nytte at henvende sig 
til amerikanerne og sige, at vi ville 
foretrække en nordisk pagt, men for 
det tilfælde, at denne ikke kunne 
gennemføres, samtidig spørge om,...





Men hans parti standpunkt måtte nu være 
dette: Når Oslo-mødet er endt som det er, 
må vi indtil videre gå ud fra, at der næppe 
er mulighed tilstede for et skandinavisk 
forbund, at Danmark og Norge er i en 
særskilt stilling indbudt til forhandlinger om 
Atlantpagten, at Danmark derfor må følges 
med Norge, og ud fra denne betragtning 
havde man fremsat det ønske, at Danmark...



og så se, hvad der ville ske.

, at der var meningsforskel tilstede. 
Det konservative Folkeparti havde...

for at opnå nordisk enighed.

...at der dog var enighed om foretagelse af 
en samtidig henvendelse i Washington og 
om formålet derfor. Man burde ikke 
spænde ben for denne fælles grundtone.



Kauffmann, der i løbet af en time 
skulle flyve tilbage til Washington 
og derfor nu måtte forlade 
mødet, udtalte...

...et eller to lande tiltrådte 
Atlantpagten, men i hvert fald 
ikke Sverige.

... fælles erklæring...

...var enige om ikke at gå ind i et 
videre regionalt samarbejde, men 
at de med øjeblikkelig virkning 
ville...

Udenrigsministeren meddelte 
som svar på en af Thorkil 
Kristensen...

...tre ambassadører 
kunne have mødt op 
sammen.





...hvad han agtede at sige og partiernes holdning dertil 
indordnes under hensyntagen til ønsket om ikke at skade 
forhandlingerne i Washington.


