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HEMMELIGT 
    
Den danske ambassadør sagde, at han var kommet for at høre vore reaktioner på begivenhederne for nylig i 
Czeckoslovakiet og Finland. Han spurgte for at få hjælp til at danne sig en mening og ikke med henblik på en 
indberetning. 
 
Mr. Hickerson diskuterede hele spørgsmålet og fremhævede, at den side af den czeckoslovakiske situation, der 
chockerede den amerikanske opinion, var den kendsgerning, at der ikke var gjort nogen modstand. I øvrigt var 
der ikke tale om nogen større omgruppering i denne region, eftersom vi længe havde anset dette land som en 
del af østblokken. Han omtalte vor store sympati for Finland og sagde, at en af vore retningslinier længe havde 
været hensynet til at afstå fra handlinger, der ville bringe dette land i knibe. Finnerne havde en god portion 
medfødt styrke og vilje til at forsvare sig alt hvad de kunne. 
 
I en omtale af muligheden af yderligere sovjetiske overgreb sagde han, at vor holdning hovedsagelig ville være 
bestemt af den holdning, som vedkommende land selv viste. Hvis et land viste vilje til modstand, ville det være 
en afgørende faktor for omfanget af den assistance, vi kunne yde. 
 
Hr. Kauffmann var glad for denne diskussion uden for referat. Han sagde, at Danmark også var blevet meget 
chockeret over disse begivenheder, som havde den virkning, at de formede opinionen imod yderligere 
kommunistisk fremtrængen. Han håbede, at der ikke ville komme nogen offentlig udtalelse udefra, der ville 
svække den danske vilje til at gøre modstand. I den forbindelse citerede han en udtalelse af Churchill i 1940 om 
at Storbitannien kunne yde Norge militær hjælp, men ikke Danmark.1 Denne udtalelse havde haft vidtrækkende 
følger, idet den havde svækket den danske vilje til at gøre modstand mod den tyske invasion. 
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1 Churchill skal i en uformel samtale med journalister i London have gjort en henkastet bemærkning om, at ”Danmark jo ikke har en grav, 
som de kan fodre tigeren henover” (i modsætning til Norge, der har Skagerrak og Nordsøen som maritimt forsvarsbælte). 


