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Herr~ ~nisteri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää r aporttini 

1 :o~ l, joka käs ittelee valtiopäiväin ava j a isia ja hallituksen 

esityksiä.. 

Vastaan ottakaa , Herr a in1steri, suurimman kunnioitukseni 

vakuutus. 

HERRA PROFESSORI B. N. S E T ÄLÄ, 

ULKOASI INllINISTERI, 

y.m. y.m. y.m. 
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N:o 1. 
1. . 

Olisihan tuntunut luonnolliselta, että kuningas 

valtaistuinpuheessaan, missä tavallisesti luodaan silmäys 

kuluneen vuoden Ruotsia lähimmin koskeviin ulkopoliittisiin 

tapauksiin, olisi edes muutamin sanoin viitannut kesä.n vie-. 

railuihin, joista hän täällä. syksyn ~uluessa on yhtä mit

taa kaikille ihmisille puhunut, sillä aiheuttaen, että kaik

ki muutkin ovat niistä puhuneet kuten jostakin merkki ta

pauksesta ainakin. Tämä laiminlyönti herätti huomiota. Sven

ska Dagbladet riensi sitä merkitsemään sekä sille anta

maan oman selityksensä. Lehti lausuu: "Voi tuntua omitui

selta, että kuninkaan valtaistuinpuheelsa ei rivilläkään 

mainita Ruotsin ja Suomen valtionpäämiesten molenwinpuolis

ten vierailijen onnellisesta kulusta. Nämä tapahtumat oli

vat kuitenkin viime vuoden t ä rkeimmät ulkopolitiikan alal

la, vaikka niiden merkitystä onkin he1konnettu senkautta, 

että Ruotsin valtiopäivät ovat vähentä.neet maan puolustus

voimaa. Ehkäpä vaiteliaisuudesta tässä suhteessa on se hyvå 

seuraus, ettei Suomessa saada yhä enempää aihetta tulkita 

RuotIiin sydämmellistä suhtautumista uuteen Suomen valtioon 

sillä tavoin, kuin eräs näinä päivinä erittäin hyökkääväk

si oloittautunut luomenkielisen enemmistön suunta ilmeises-
1 

ti haluaa käsittää tämä.n suhtautumisen laadun". - Stock-

holms Tidningen on ilman kommentarioita painattanut tämän 

jotakuinkin epäselvästi laaditun loppuletkauksen; Nya Dag

l1it Allehanda moittii yksinkertaisesti, ettei vierailuista 

mitään mainita; muisl& lehdissä en ole tästä asiasta huo

mannu t puhu t tavan • 

Käännyin heti ulkodepartementtiin saadakseni tietää 

mitä perää Svenska Dagbladetin apri koimisessa mahdolliselti 

l)Helsingin Sanomain sähkösanoma 14/1 väärä, antaen t äs tä kohdasta ivan päinvas 
t a isen tulkinnan, 
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oli. Asiasta ot ettiin selko; lehden viittaus leimattiin ker-

rassaan perättömäksi ja vakuutettiin ettei sentapa ista kos

kaan olisi aj a t el tu. Puhe oli alunpi täen suunnattu käsit te

lemään yksinomaan lähemmän tuleva isuuden suunnitelmia, eikä 

siinä missään kohdassa puhuttu menneen vuoden tapahtumista . 

Se oli kun olikin, kuiva luettelo niistä tehtävistä, jotka 

tämän istuntokauden aikana odottavat eduskuntaa. 

Selitys pitänee paikkansa; mutta omituiselta kuiten

kin näyttää itse tosiasia, koska ennen kuitenkin lie t apah

tunut, että täll isia, valtioiden päämiesten ystävällisiä per

soonallisia kohtauksia on valtaistuinpuheessa kiitollisuudella 

muistettu. Onko hallitus tahtonut pitää kesän tapahtumia vie-

railijain yksityisenä aSiana, taikka peljännyt että niitä täs

sä tilaisuudessa manittaessa niille annettaisiin liian suuri 

valtiollinen merkitys, sitä en voi tällä hetkellä vielä sa

noa, pitäen kui~nkin viimemainittua näkö kohtaa luultavampana . 
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Budjettiesitys ("Statsverksproposi tionen"), joka aina, 

·joskohta ei yksityiskohtia myöten valmistettuna, pannaan pöy

dälle valtiopäivien avajaistilaisuudessa, on tällä kertaa · ol

lut omiansa herättämään tavallista suurempaa huo iota, eten-

kin kolmesta syystä. Ensiksikin siinä on annettu sangen laa

ja tila sosiaalisille uudistuksille, toiseksi sen menopuoli 

ylipäänsä on merkillisen korkea , ylittäen viime vuoden menot 

31 miljoonalla ja kolmanneksi siinä, tästä huolimatta, ennus

tetaan verojen alentamista, vieläpä melkoisilla erillä, 9 

välittömien j a 15 milj. välillisten verojen l askuun.-

itä sosialipolii t tisiin uudistuksiin tulee, ovat hal

lituksen j äsenet kyllä pitäneet hUQlta siitä, etteivät ne 

kansanedustajia millään l ai lla yllätä : ~ina kesästä sti ovat 

he nimittäin kiertäneet maata, pitäen eri paikkakunni lla 

hin viittaavia puheita ja esitelmiä. Eritotenkin on sosiaali

ministeri ~öller viime joulukuun kuluessa monin tavoin kaik

kien tiettäväksi julistanut, mikä on tulossa, antaen sillä ta

voin ravintoa pitkille sanomalehtikeskusteluille. Se, joka ky-

kenee lukemaan rivien lomitse, voi kyllä ymmärtää, mistä ko-

ko tämä hallituksen liikekannalle asettuminen johtui: siitä 

nimittäin, että sen puolue vähitellen oli kyllästynyt sen 

näyttämään toimitushallituksen osaan ja nyt rupesi vaatimaan 

iuurempaa tarmoa vanhojen puolueohjelmakohtien ajamisessa. Hal

litus joutui tämän kautta tuskalliaeen välikäteen. Toiselta 

puolen oli sen tietysti tyydytettävä näitä vaatimuksia , aäi

lyttääkseensä syvien rivien luottamuksen, mutta toiselta puo

lelta taas se ei myöskään voinut esittää ohjelmaa, mikä 

siitä loitontaisi C.G.~nnanin ja hänen kieltovapaamielisensä, 

joitten armosta tämä hallitus eli. Kun merkit taivaalla kä

vivät hiukan arveluttaviksi, Ekmanin, jo julkisissa mielenil

maukiissa&n (joita hänkin pitkin sykayä singoitteli) kohottaessa 

kuuluisaa ja peljättyä "peukaloaan", ruvettiin epäröimään. Jos 

hän sillä antaa lopullisen merkin, on tämä hallitus kukis

tettu. Ekmanilla on palava halu pööitö kerran - - aliain johtoon; 
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hän oivaltaa myöskin vallan hyvin, ettei hän saa es i inty

mistään viivyttää lopen kauan, sillä silloin se jo voisi 

olla liika myöhäistä: sentähden hän nyt kohottaa ääntänsä . 

Kuitenkaan hänen aikeensa eivät vielä selvästi ilmene, en-

nenkuin ehkä lähetekeskustelussa ensi maanantaina. Mutta 

tapauksessa hallitus on huomatessaan uhkaavan vaaran koetta

nut sen karttaa laatimalla b~etln, joka muissa suhteissa 

voisi olla omansa lepyttämään nä itä vaarallisia vastusta jia. 

Ennenkuin seikkaperäisiä esityksiä on kamareille 

annettu, ei ole mahdollista arvostella, kuinka pitkälle hal

lituksen ehdotukset menevät. Riitakysymyksiksi muodostuva t etu

päässä laki työttömyylvakuutuksesta sekä laki työpäivän pi

tuudesta. Edellinen ainakin suoaalaiselta kannalta katsoen ei 

tule lilältimään mitään yhteilkunnalle vaarallisia määräyk

siä: pakkovakuutuksesta ei ole puhetta, ainoastaan vapaaehtoi

sesta, valtion avustaesla työttömyyskassoj a j a sen maksaes a 

puolet menoista, päiväavultuksen noustessa puoleen paikkakun

nalle tavallisesta työpalkkiosta. Apu annettaisiin 

70 päivästä vuosittain ja korkeintaan 210 päivästä yhteen

sä 48 kuukauden työttömyysajasta. Osalliseksi voisi tulla ai

noastaan se, joka vähintäin 12 kuukautta on ollut kassan 

Jäsenenä. Näitä määräyksiä vastaan - siihen liittyy sitten 

koko joukko erikoismääräykliä, joista muutamat jo pari 

taa ovat estäneet tämän lain läpiajamista ja heittäneet 

kumoon yhden sosialistisen hallituksen - esiintynee porvaril

lisella taholla jotakuinkin luja rintama. Myöskin ehdotus 

kahdeklantuntilen työpäivälain muuttamiseksi väliaikaisesta 

vakituiseksi tullee kohtaamaan vastarintaa. Oikeiston 

arvellaan myös jotenkin yksimielisesti, että verolievennys 

on epätasaisesti Jaettu, koska liikeelämälle olisi ollut 

paljon tärkeämpää, että välittömät verot olisivat osalleen 

laaneet luuremman ~levennyksen, sen sijaan, että melkoisin 

kohta nyt luuntautuu sokerl- ja kahvitullelhin. Sokerin 

alennUI ei kummiA~aan kohtane vaikeuklia, sen sijaan mene

vät mielipiteet kahvista aika lailla erilleen - ehkäpä kahvi 
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tälläkin kertaa muodostuu tärkeäksi riitakapulaksi, kuten ker

ran ennen,(jolloin se kaasi Oikeiston hallitukse~ vaikka nyt 

päinvastaiseen suuntaan. 

Yllätyksenä on tullut se melkoinen supistus, mikä 

aijotaan panna toimeen "kuninkaan kanslian" virkamiesten suh

teen. "Kuninkaan kansliaksi" sanotaan yhteisellä nimityksellä. 

kaikki departementtien toimi tusvirkamiehet. Dep~rtementeissa on 

nim. paitsi "valtiosihteeliä" - sama kuin kansliapäällikkö

"expeditionschef", toimi~uspäällikkö ja hänen a llansa kanslia-

neuvos, kansliasihteeri, reistraattoreja, amanuensseJoo y . • äitä 

toimitusvirkamiehiä on nyt päätetty supistaa niin, että suun-

nilleen 50 virkaa lakkautetan , niiden tehtävien suurirnn~ksi 

osaksi siirtyesaä keskusvirastoihin. Tämä uudistus ei kuiten

kun millään t aholla herättäne tyytymättömyyttä, koska virasto

koneisto ylipäänsä Ruotsissa on tuiki vanhoillinen ja moni

~~kaisuutensa vuoksi yleisen suuttumuksen esineenä. 

Sitävastoin kaikkien porvarillisten puolueitten äänen-

kannatajat - muutamien sosialististenkin lehtien niihi n htyes-

sä - ovat ivan yksimieliliiä siitä, että rahaministeri Wigfors 

on aivan liian optimistisesti l askenut valtion tuloja se ä 

myöskin mennyt tekemään liian syvän otteen " ~ "kassafonden in 

säästöva,roihin. Erittäin kuvaavaa on, mitä Svenska l orgonbladet, 

E~nanin puhetorvi, tästä sanoo: "Loppuarvosteluna Wi gforsin fi 

nanssisuunnitelmasta t ahtoisimme lausua, että jos hra '/igfors 

olisi ollut varmempi siitä, että hänen osakseen tulisi esit

tää myöskin seuraava budjettiehdotus, niin hän varmaan tänä 

vuonna olisi esiintynyt suuremmalla varovaisuudella. Nyt saa 

melkein sen käsityksen, että S ndlerin hallitus hiljaisuudes

sa valmistautuu siirtämään vaikeudet verojen lievennykseen 

suhteen - seuraajansa niskoille". 

Tässähän on kokonainen ennustus. Mutta millainen 

lisi tämä seuraaja olemaan ? Ekman voisi kyllä saada oman 

puolueensa keskuudesta kokoon väIttävän hallitUksen, mutta kuka 

sitä kannattaisi? - oisia kysymyksiä ruvetaan jo JUlkisesti-
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H:o 204. 

6' . 

Herra Ministeri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää raportti

ni N:o 2, Joka käsittelee lähetekeskustelua. hallituksen tu

levaa muutosta sekä Suomen asioita. 

Vastaanottak&a, Herra Ministeri, t~dellisen kunnioi

tuksen i vakuutus. 

HlIRRA PRODSSOlU Z. l1'. S :B T ÄLÄ , 

tJLKOAS 1 AIDnlI STER 1 , 

y.m. y.m. y.m. 
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Lähetekeskus-

.!!.!!! . 

1.1;· ~(p 
TUXHO:LJ.4AN LÄHETTILÄÄN RAPORTTI . OSASTO 

N:o 2. 

Järkkymättömän säännöllisesti uudistuu aina vasem

mistohall1tuksen istuessa peräJnisessä se n~telmä, että oi-

keiston vanhat johtajat, Trygger ja Lindman, toinen ensi-, 

toinen toisessa kamarissa, avaavat lähetekeskustelun, esittäen 

mahtipontisissa puheissa aina samoja, suurimmaksi osaksi teo

rettisia näkökohtia, useinkin samoja sanoja käyttäen. Nämät 

avaJais-hyökk~kaet ovat kaikkea vaikutusta vailla, ne eivät 

herätä enään mitään huomiota, niitä pidetään oikeiston omas

sakin leirissä pelkkinä paraati-näytteinä. Ja siihen määrin 

ovat "paraatihevoset" jo tottuneet tähän sävyyn, etteivät he 

siitä voi luopua edes asiallisiakaan seikkoja käsitellessään. 

Xi kumma sii8, ettei kukaan heitä kuuntele. 

Kokonaan toista oli hra Ekmanin laita. Kuten ennen 

olen maininnut, odotettiin hänen esiintymisestään käyvän sel

ville, mille kannalle hän nykyisessä käännekohta-tilanteessa 

asettuisi hallituksen sUhteen. Olkoon lyhyesti sanottu, että 

hän sitä piteli ankarammin kuin olisi voinut aavistaa: muu

tamia kiitoslauseita lukuunottamatta, hän k~tti rahaministe

rin optimistisesta ·valtioesityksestä" sangen kovia sanoja. 

Hän antoi myöskin letkauksen puolustuaministerille, jonka hän 

toivoi ymmärtävän valvolliauutensa eduskunnan määräämien pUit

teiden 8iaällä aaada toimeen todellakin tehokas puolustus, 

aekä kiinnittää huomionsa armeij&8sa toimiviin haJoittaviin 

voimiin. Repliikkivaihteluaaa, keakustelun lopussa, hra Ekman 

sitten antoi rahaminiaterille erään purevan vastauksen, joka 

selvitti hänen kantansa vielä tarkemmin. 

Toia •• aa kamarissa piti kommunisti Herou loppumat 

..n pitkän puheen. MUistuttaen miten nykyinen puolustusminis

teri, Joka ailloin oli eanomalehdentoimittaJa, lehdeeaään oli 
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kirjoittanut Nikolai 11:n k~nistä Tukholmassa, edustaja He

rou lausui: "Mutta se hallitus, minkä Jäsenenä hra Hansson 

nyt istuu, määrää kanteen nostamista Folkets Dagblad Politi

ken'ia vastaan, kun se hänen nuoruutensa tapaan tervehtii 

erään valtion edustajaa, mi8sä pyövelijårjestelmä murhasi 

40,000 työläistä vajaan kolmen vuoden kuluessa". Tässä lan

kesi puhemiehen nuija; sattumalt~~)johti juuri silloin vara

puhemies Raoul Hamilton puhetta. 

Enaikamarin ainoa kommunisti Winberg oli myöskin 

yritt~t jotain samantapaista, vaikkei siitä ole missään 

lehdissä mainittu, eivätkä monet sitä myöhään yöllä edes 

huomanneet. Mutta kamarin ?6 TUotias, yhtä terävä kuin leik

kiaä puhemies, kreivi Hugo Hamilton kertoi sen minulle: "Win

berg rupesi puheessaan viittaamaan: täällä on kesän kuluessa 

tapahtunut. että muutamat korkeat henkilöt ovat käyneet ••• 

minä kohotin aivan niinkuin leikitellen peri kertaa nuijan 

pöydältä sitä katsellen, Ja kun Winberg sen huomasi, s&ooi 

hän yhtäkkiä: no niin. ehkä minä siirryn muihin asioihin!". 
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Tukholman Lähetttilään raportti N:o 2, 26/1 1926. 

Hallituksen muutos Mieliala on sellainen, että yhä kuuluvammin aletaan 

tulossa ? puhua hallituksen kukistumisesta. Kuten edellisessä raportis

sani mainitsin. tuliai ae tapahtumaan vakuutus- ja työpäivä

lakien johdosta; sitä vastoin ei ole luultavaa. että oikeis

ton suuri esitysehdotus puolustusasiassa antaa aihetta muu

hun kuin auunpieksemiseen. Täysissä tosissa ruvetaan jo kons

truoimaan uutta hallitusta. RIcman saa varmasti mukaansa muu

tamia liberaaleja: niin luullaan Löfgrenin menevän ulkominis

teriksi ja prot. Fehrin oikeusministeriksi. Prot. K.G. Westman 

on kauan koettanut saada kokoon jonkun keskustablokin; siinä 

hän tuskin tulee onnistumaan. mutta silti hän helposti voi 

opetusministerinä ~nnä mukaan. Tässä yhteydessä kannattaa eh

kä mainita. että e.G. Westman - entinen ministeri Suomessa

ahkerasti liehuu tulevien m~ten ympärillä. koettaen päästä 

ulkoasiain johtoon; se ei kumminkaan tulle onnistumaan. jo 

siitäkin syystä. että hänen diettinsä jälleen on aika lailla 

huono. 

Jollei Ekman onnistuisi. sanotaan Elmquietin vaani

van tilaisuutta ryhtyäksensä ohj aksiin Ja muodostaaksensa 

jonkinmoisen toimitushallituksen entisten hallituskumppaniensa. 

maaherra Kurr~. oikeuaneuvos Ekebergin 

saanee nähtävästi odottaa. 

Kaikeata huolimatta ei tietyati voi varmuudella sa

noa. ovatko sosialistisen hallituksen päivät todellakin las

ketut tahi mikä aaia aen todennäköisesti tulee kaatamaan 

Ja milloin. MUtta ilmakehä sen ympärillä viittaa 

kuin ~öakin hallituksen omat tOi~iteet. Joitten 

tä Ja osittain salaperäi8tä käsittelyä pidetään ilmaisuna 

8iitä. että asianomaiset ministerit tahtovat varata itselleen 

pehmeän alustan pudoteasaan takaisin puolueen syliin. 
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Tukholman Lähettilään raportti N:o 2. 26/1 1926. 

Suomen a81oita. 

, 

• 

Aikaisemmin olen kertonut Stookholmstidningenin muute

tusta kannasta Suomen suhteen. Äsken olin kutsunut toisen suu

ren vapaamielisen lehden Dagens Nyheterin nykyieen faktillisen 

päätoimittajan, Fogelqvistin, luokseni pienille päivällisille var

ta vasten puhuakseni hänen kanssaan Suomen asioista. Tämä 

keskustelu, johon Fogel'vist alunpitäen suurella innolla anta

utui, väittäen että lehden johdossa jo oli jonkun aikaa poh

dittu kys~atä, eiköhän sen pitäisi ottaa parempaa 

liriidasta, kuin mitä lehtien suomikirjeistä voi saada, loppui 

siihen, että sovittiin lehden ulkopoliittisen toimittajan, tri 

Leif Kihlbergin piakkoin tehtävästä Suomen matkasta. Tätä 

nuorta apesialistia valtiooikeuden alalla pidetään sangen ete

vänä tulevaisuuden miehenä - hän julkaisi 1922 mahtavan toh

toriväitöskirjan Ruotsin parlamentarisuudesta ja tuli sen no

jalla dosentiksi,' mutta pyrkinee nyt pitkin sanomalehtiuraa 

poliittiseen elämiän. Hän on hyvällä tolalla, j a tulen minä 

hänells matkaansa varten antamaan koko joukon suosituksia so

piville henkilöille • 

Ruotsalainen viikko Helsingissä on, kuten tunnettu, 

aiheuttanut kiukkuisia mielialoja itäruotsalaisten leirissä. 

Hra R. Colliander, joka alusta alkaen on vastustanut suoma

laista -Norden" yhdistystä sen TUoksi, että suomalainen aines 

on siihen liittynyt, kirjoitti joku aika sitten Åbo Underrät

telseriin ilkeän pätkän -viikosta". Sitten otettiin ahvenan

maalai8etkin (1) aTUksi, Sundblomin -Åland" julkaisi artikkelin, 

ja siitä toimitettiin sähköteitse selostus Stockholms Tidnin

geniin. Silloin huomautin päätoimittaja Rinmanille, miten kaikki 

artikkeli8.a esiintyneet näkökohdat olivat vääriä, ja miten 

tuollaiset puhtaaeta agitationihalusta lähteneet sähköaanomat 

voivat herättiä pabaa verta sekä suhteitamme pilata. Vastattu

aan t&bin kiittimälli huo..atuksesta, hra Rinman seuraavana 

päivänä julkaisi pääkirjoituksen.joka,kuten lehtemme jo ovat tien

neet kertoa, meni aivan päinvastai8een 8uuntaan kuin sähkö8anoma. 

• i n i s t eri 
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Tukholmassa, helmikuun 24 p:nä 1926. 

A I A I ',' r ~ I ... : .': .. ~ . v 11 ,. , I I . ' 

6 ~«u . : ... . ~~.; 

Herra Ministeri, 

Tämän ohella on minulla kunni a lähettää raport-

tini N:o 3, joka käsittelee Ruotsin Kansain-

liiton neuvostossa Suomen edustusta Saar-komiteassa. 
.-"" 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, täydellisen kunnioi-

tukeen1 vakuutus. 

HERRA PROFESSORI E. N. S E T ÄLÄ , 

ULKOASI ~INMlNISTERI, 

y.m. y.m. .,.m. 
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. ~~S~,;() N:o 3. 
.) ~ 

- --------
Viitaten eilen lähettämääni salasähkösanomaan, nä in 

"Lehtien notis Ruotsin Bernin lähettiläs äskeisessä koko

uksessa pannut vastalauseen mot rådets ökande utöver Sak

sa väärä hän vain privat anmält asian Drwmmondille. Sa

moin ennustukset Ruotsin mahdollisesta reträtt väärät sen 

kanta ilmoitettu suurvalloille luja pysyminen siinä kan

sallinen ambitioasie vetäen nyt puolelleen kaikkien in

tressin koska pidetään pienten kansojen elinehtona liit

toon nähden. Und6n pelännyt Chamberlainia joka vielä äs

ken piti Puolan Espanjan puolta mutta nyt pressin pa inos

tuksesta toivottavasti muuttunut. Suurin vaara uhkaa Es-

panjasta kuitenkin epäillään sen uskaltavan pelata niin 

korkeaa peliä. Saksan ministeri pyytää minua esittää es

panjalaiselle jonka kanssa olen hyvissä väleissä että 

m.m. koko Saksan tiedemailman suuri intressi Espanjaan 

tästä kärsisi epäilen sekaantua ainakin v.~~a vasten. Vii

meisten tietoj en mukaan vaatii nyt lII.YÖS sh.. p syvää paik

kaa neuvostossa mistä uusia rettelöjä. Und6n sangen tyy

tyväinen Suomen kantaan väittää sen rohkaisseen Ruotsin 

diplomatiaa. Lähemmin r aportissa . ", 

pyydän saada sen valaisem1seksi lisätä seuraavaa. 

Kuten Ulkoasiainministeriössä tiedettänee, on Ruotsi 

jo ajOissa ilmoittanut ainakin muutamille Kansainliiton neu

voston jäsenille - sekä muutamille muille - aikovansa k~ttää 

~-oikeuttansa kun Saksan Kansainliittoon ottamisen yhtey

dessä tullaan käsittelemään Puolan. Espanjan Ja Brasilian 

vaatimusta pysyvien paikkojen Järjestämisestä heille. Täällä 

Ruotsissa asiasta ei ole virallisesti ilmoitettu JUlkisuu-
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teen mitään sen vuoksi, ettei mainittujen valtioitten vaati

muksen esittämisestä 8/3 alkavassa neuvostokokouksessa vielä 

ole mitään virallista tietoa, ei edes tietoa siitä, tuleeko 

se todellakin esitettäväksi. Kåin ollen kaikkien toimenpitei

den tietysti on pitänyt tapahtua a ivan yksityisesti ja luot

tamuksellisesti. Ennenkuin ulkoministeri niihin ryhtyi, oli hän 

tietysti neuvotellut ulkoasia invaliokunnan kanssa, joka häntä 

ykSimielisesti kannatti. Kutta vasta 12/2 tapahtuneessa lyhy

essä Gen~ven kokouksessa, missä uusi ministeri Bernissä Hen-

ninis edusti Ruotsia, sai Kansainliiton pääsihteeri Sir E. 

Drummond häneltä tiedon Ruotsin toimenpiteistä. Sekin tapahtui 

aivan yksityisesti eikä ollenkaan, kuten täällä on väitetty, 

neuvottelujen aikana, mitkä muuten olivat perin lyhyet. 

Suotuisia vastauksia on ulkoministeri Und~nille saa-

punut paitsi pohjoismaieta m.m. myöskin Hollannista ja ~

iiasta. Kuten tiedetään ovat Englannin hyvinkin eriväriset 

lehdet hänen aikeitansa kannattaneet. Chamberlain oli kyllä 

persoonallisesti Und~nille, heidän tavatessaan viime vuoden lo

pulla, lausunut, ettei hän käsitä, miksikä eivät Puola ja Es

panJa voisi saada pysyviä paikkoja neuvostossa, eritotenkin 

edellinen, mutta ruotsalaisen ilmoituksen tapahduttua hän ei 

ole siihen mitään vastannut, mikä panee Und~nin ota ksuma&n, 

että hänen kantansa yleisen mielipiteen pa inostamana on muut

tunut taikka ettei hän ainakaan sitä enään puolusta. 

Tavattoman yksimieliseksi on vähitellen opinioni Ruot

sissa käynyt. Alussa suhtauduttiin asiaan jotenkin epäileväs

ti, luonnollisena aeurauksena sen salaisesta käsittelystä,mutta 

nyttemmin ovat etenkin englantilaisten lehtien lausunnot teh

neet sen Jonkinmoiseksi isänmaalliseksi prestige-asiaksi, Josta 

ollaan sitä ylpeämpiä, kuta vähemmin on voitu kansainvälisel

lä taistelutantereella menestyksellä esiintyä. Oppositio tie

tysti ei silti ole tiydesti vaiennut. Toistamiseen on Göte

borga Handelatidning, Jonka päätoimittaJa on sosialistisen hal-
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lituksen leppymätön vastustaj a , koettanut osoittaa, että Ruot

si jälleen on turhaan lähtenyt pöyhkeilemään poliittisella 

mailmannäyttämöllä sekä ennustanut tämän yrityksen käyvän 

sille yhtä 

missä hra 

noloksi kuin sen sekaantuminen Mosuli-juttuun, 
muka/ 

Und~n ensin esiintyi t apahtumien Johtaj ana, mutta 

lopulta oli pakoitettu alistumaan suurvaltojen painostuksi

en alle. Jossakin lehdessä on viitattu, että Ruotsille, joka 

ei omista pysyvää paikkaa, sen vuoksi ei voida myöntää sa

maa ~-oikeutta, kuin pysyville jäsenille, mikä väite tie

tysti on väärä. Lopuksi on Stockholms Dagbladissa ilmestynyt 

pari lähetettyä kirjoitusta, toinen puoltamaan Puolan oikeuk

sia, toinen ajamaan Espanjan asiaa, molemmat käyden Ruotsin 

ulkoministerin kimppuun sen vuoksi, ettei hän muka tiedä, 

mikä on maalle hyödyksi, mikä ei, Edellisestä kirjoituksesta 

lausui Stockholmstidningen, että se oli "tavattoman tyhmän 

ruotsala isen miehen kirjoittama"; tämä pitää kieltämättä paik

kansa , mutta tuon tyhmyrin takana oli nähtävästi täkäläinen 

Puolan ministeri Wysocki, joka - kuten ennen olen maininnut

täällä harjoittaa yhtä tarmokas ta kuin epäsympaatista propa

gandaa. Toinen artikkeli oli kai otettu samaan numeroon vas

tapainoksi, jottei puolalainen vaikutus olisi liian silmin

nähtävä. 

Eilen puhuin kaikista näistä asioista Und~nin ja 

vapaaherra Yarks v. Wurtembergin kansaa (jota yhä käyte~ään ul

kopoli1ttisena neuvonantajana); he olivat molemmat sangen avo

mielisiä. Kys~kseeni, voisiko ollenkaan tapahtua, että Ruot

si peräytyisi, antoi kumpanenkin jyrkästi kielteisen vastauk

sen. Yarke sanoi: -minun mielestäni on tällä meidän toimen

piteellämme erinomaisen suuri merkitys kaikille Kansainlii

ton pienille kansoille; Jollei sitä ylläpidetä, taikka Jos 

se Jollakin tavalla muuten tulee kärsimään haaksirikon, niin 

merkitsee tämä Kansainliitolle kerrassaan katastrofia-. Und~n 

kertoi Espanjan ministerin käyneen hänen luonaan uhkaamassa, 
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että joa Ruotsi pysyy ~-kannassaan, niin tulee Espanja 

vuorostaan äänestämään Saksan ottamista vastaan, joten siis 

koko se homma raukeisi. Hänelle ovat sekä ulkoministeri 

että l4arke laajasti selittäneet, mitenkä tämä olisi Espan

jalle itselleen suureksi haitaksi, koska se luultavasti vei

si siihen, että Espanja itse menettäisi pa ikkansa, sillaikaa 

kuin tämä maa, jos kiltisti antaa asiain mennä menoaan, 

ehkä jo läheisessäkin vastaisuudessa voisi s aada toiveensa 

täytetyiksi, kun joka tapauksessa melkoinen uudistus neuvos

ton kokoonpanossa käynee välttämättömäksi. He luulivat huo

manneenaa tämän tehneen jonkun vaikutuksen kreivi San Es

teban de Canongoon. 

Toiselta puolen Saksan lähettiläs von Rosenberg, 

jonka luona Canongo eilen oli päivällisillä, keskusteltuaan 

kauan hänen kanssaan, ei ollut tullut samaan edulliseen kä

sitykseen. Hän sanoi minulle jälestäpäin, ettei hän tieten

kään itse voinut Canongolle seikkaperäisesti selittää kuinka 

ikävästi Espanjan epäävä kanta tulisi vaikuttamaan niihin 

hyviin suhteisiin, jotka nyky jään ovat olemassa Saksan ja 

Espanjan välillä; sen sijaan hän pyysi minua esittämään Ca -

nongolle muutamia näkökohtia tähän suuntaan. Sattumalta olin 

juuri päivällisen aikana naapurilleni, kreivitär Canongolle, 

kertonut huomioni Saksan romanistisesta mailmasta: miten siel-

lä yhä enemmän on ryhdytty Espanjan kieltä ja kirjalli~ 

auutta tutkimaan, miten Hamburgissa on kokonainen sentraali 

Xapanj aa Tarten, äänenkannat taJ ana eräs laaJ ahko "Spanien II 

niminen kuukauailehti ö miten saksalaiset tiedemiehet 

eaaaan Eapanjaasa aaiTat kokea mitä herttaisinta kohtelua, 

kuten yksi heistä minulle oli kertonut j.n.e. ROUTa, joka 

on mieatinaä älykkäämpi, on sen hänelle epäilemättä tois

tanut ja aiitä Tetinyt johtopäätöksensä; en muutenkaan kat

ao 80pivaksi sekaantua tähän asiaan, Jol lei siitä 

tulisi kys~s, vaikka kyllä luulen, että Espanjan täkäläi

aellä edustajalla olisi mahdollisuuksia estää äkkipikaisia 
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toimenpiteitä, hänen ollessaan läheisimmässä kosketuksessa 

Ruotsin alotteen ottajien kanssa j a siis nauttien asian 

suhteen jonkinmoista arvovaltaa. 

Unden sanoi pitävä~ä suuress a arvossu pohjoismai-

den tukea, eritotenkin Suomen, jota hän tosin ei ollut 

epäillyt, kuitenkin ymmärtäen, että meillä muitakin näkökoh

tia voi tulla kysymykseen. lUnulle oli hänen kääntymisensä 

Suomen hallituksen puoleen aivan tuntematon, meillä kun ei 

seurata yleistä Ja luonnolliselta tuntuvaa diplomaattista 

tapaa, jonka mukaan paikalliselle lähettiläälle ilmoitetaan 

kaikki asianomaisen vallan kanssa suoraan käydyt keskuste

lut. Olen huomannut muutamissa lehdissä (Tampereen Sanomat, 

Joihin Helsingin Sanomat näkyy yhtyvän) vastustettavan RuotSin 

j a Suomen esiintymistä Puolan suhteen. Minusta tämä on 

lyhytnäköistä. Jos menisimme osoittamaan myötätuntoa Puolan 

yrityksille, joutUisimme me Kaneainliitossa näyttelemään vielä 

vähäpätölaempää osaa kuin muuten, joutuen Ranskan vanavedes

sä kulkeviin valtioihin, menettäen Englannin luottamuksen ja 

kaikki Saksan sympatiat; jos sen sijaan liitymme pohjoismait

ten yhtymään, mikä Ruotsin viimeaikuisen tarmokkaan esiinty

misen kautta on valloittanut itselleen tästälähin vaikeasti 

laiminlyötävän aseman, tulemme myöskin myötävaikuttamaan pien

ten, puolueettomien europalaisten valtioiden lisääntyvään mer

kitykseen Kansainliitossa, maali, johon ehdottomasti kaikin 

voimin on pyrittävä, koska sen kautta koko järjestelmä tu

lisl joutumaan oikealle tolalle. Sils en ymmärrä muuta kuin 

että Suomen Tlralllnen politiikka tässä suhteessa on vii

sas, T1eläpä ainoa ~dollinen. 
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Suomen edustus 
Saar-komiteassa . 

, 

Tukholman Lähettilään raportti N:o 3. 24/2 1926. 

Ulkoministeri kertoi minulle pitäneensä sopivana, 

että Joku suomala inen tulisi r anskalaisen puheenjohta j an seu

raajaksi Saar-komiteassa, sekä antaneensa parooni Hamiltonille 

määräyksen kysyä Helsingissä, eikö tri Ehrnroothia voitaisi 

siihen ehdottaa . Hän ei millään lailla taannut tälle suun-

nitelmalleen menestystä, ei edes näyttänyt olevansa ihan var

ma tekisikö hän tämänka ltaisen ehdotuksen . - se sa isi 

olosuhteista ja tilanteesta , mistä hän lupasi etukäteen ot

t aa selkoa. 

Tulin ensin ajatelleeksi, että ehdotus mahdollisesti 

on Elmquistin keksintö, kosk~ tri Ehrnrooth oli hänen lähei

simpiä ystäviään Suomessa. Uutta en sitä kuitenkaan uskoisi. 

Keskustelun kuluessa selveni minulle yhä enemmän, minkä 

va ikutuksen Undeniin on tehnyt viime kesäinen Suomen matka; 

hän painosti sitä ~öskin nimenomaan tälläkin kertaa. Siitä 

olen nähnyt muitakin esimerkkejä; hänen sävynsä Suomea koh

taan - aina ystävällinen - on kesän jälkeen muuttunut miltei 

lämpimäksi; ja mitä henkilöön tulee, tutustui hän kesällä tri 

Ehrnroothiin, saaden hänestä erinomaisen käsityksen. - Jos tä

mä onnistuisi, olisi se, jättäen henkilökohtaisen arvelun ko

konaan sikseen, uusi keino lujittaa asemamme Kansainliit08sa . 

josta saisimme olla hra Undenil1e kiitollisia. 

Kun ei tämänkään asian käsittelystä minulle mitään 

ole kerrottu, on sekin minut saattanut noloon asemaan täkä

läisten viranomaisten silmissä. Ruotsin hallitus saa pian sen 

käsityksen, että lähetti1ästä ei pidetä muuna kuin jonkinla i

sena postikonttorina, minkä kautta tehdään kyselyjä ulkodepar

tementi8.a, ja siinä kaikki. Eiköhän olisi mahdollista liit

tää kuukausikatsauksiin ulkopoliittisista toimenpiteistä - jot

ka suurimmaksi osaksi tunnetaan sanomlth'istä - muutamia lähet-

ti1ästä varten tarkOitettuJa tietoja liitä, mitä kys~ksiä 

Ruotlin mintaterin ja meidän hallituksemme väliU" on poh

dittu, jotta pysyisin au courant eikä minun tarvitsisi saada 
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Olen tästä monasti ennen huomauttanut. mutta ilman 

vähintäkään tulosta. Otaksun slis. että sen takana plilee 

joku perlaate. Jonka perustelsta kumminkaan en jaksa saada 

tolkkua. 

M ln 1 8 t e r 1 

, 

• 
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.Tocx .. o ....... 

N:o 613. 

Herra Ministeri, 

I 1. ,: C 1 i .. I 

.. .. r -

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää ra~orttini 

N:o 4, joka käsittelee Gen~ven tapahtumia ja mielialoja Ruot--' eissa niitten johdosta. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kunnioi

tukseni vakuutus. 

/ 

Herra Professori E.N. S e t älä, 

Ulkoasiainministeri, 

y.m. . y.m. y.m. 

H e 1 s i n k i • 
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TUKHOIJlAN LÄHETTILÄÄN RAPORTTI 
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N:o 4. 

Se mieliala, jonka vallitessa ulkoministeri Un

den, entinen oikeusministeri Löfgren ja kabinettisihteeri 

Sjöborg lähtivät Gen~veen 

ni määrittelin, vahvistui 

ja jota edellisessä raportissa-
kun/ 

melkoisesti asian ollessa ensi 

kamarissa keskustelun alaisena kaikki puolueet yksimieli

seati kannattivat ulkoministerin julistamaa päätöstä vii

meiseen asti ehkäistä Puolaa, Espan jaa ja Brasiliaa (joka 

silloin kumminkin vain hämärästi kummitteli taivaanrannal

la) saamasta pysyviä paikkoja Kansainliiton neuvostossa. 

Kuten aalasähkösanomassani n:o 61 mainitsin, oli pai t si Es

panjaa, myöskin Puola uhannut turvautua taloudellisiin kos

totoimiin, mikä, vaikkei siitä annettu yleisölle tietoa, 

eduskuntapiireissä herätti yhtä paljon harmia kuin Espan

jan aikaisempi ja tunnetuksi tullut uhkaus peruuttaa kaup

pasopimus. Ruotsissa ei todellakaan moneen aikaan ole ol

lut huomattavissa sellainen yksimielisyys; sitä kannatti 

vieläkin jonkinmoinen ylpeyden tunne : näin voimakkaasti siia 

puolustettiin Ruotsin asemaa huolimatta suurvaltojen aivan 

toiseen suuntaan menevistä pyyteistä ja täten voitiin 

Ruotsin roolia Kanaainliitossa tehdä vaikuttavammaksi kuin 

minkään muun pienen kansakunnan. 

Yåhitellen oli tästä siis kehittynyt isänmaalli

nen ambitioasia, josta puhuttiin Ja kirjoitettiin tavanmu

kaisella paatoksella. Näin ollen voi helposti arvata, min

kä vaikutuksen ensimiiaet huhut Undenin uudesta kannasta 

tekivät. Kaanantain (/~III) aamulehdet väittivät yksimieli

.esti mahdottomaksi, että Ruotsi olisi vapaaehtoisesti men

nyt Puolalle luovuttamaan paikkaansa neuvoatossa: vieläpä 
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Socialdemokratenkin piti tällaista menettelyä uskomattomana.Ja 

hallituksen taholta kiellettiin Und~nin saaneen uusia ohjeita. 

Maanantai iltana oli kaikki muuttunut. Saatiin tietää Und6nin 

omin päin tehneen suurvalloille ehdotuksia, ulkoasiainvaliokun

ta kutsuttiin kiireellisesti kokoon, Gen~veen lähetettiin, jOs-

kohta epäillen, ohjeita, jotka antoivat delegatiolle vapaat kä-

det, ja seuraavana päivänä tuli vahvistus, että Ruotsin luopu

mistarjomus oli "fait accompli". Oikeistolehdet (paitsi Stockho 

Dagbladia, mistä enemmän alempana) olivat raivoissaan, vapaamieliset 

moittivat samaten, ja Socialdemokraten teki kokokäännöksen, huo

mauttaen, että Gen~vessä kuitenkin oli voitettu kaksi pääasi

aa, nim. etteivät Puola ja Espanja saaneet pysyViä paikkoja 

ja ettei ylipäänsä neuvosto tullut l aajennetuksi. Lehti sai 

vettä myllyynsä sen kautta, että Svenska Dagbladet ja ilta

lehdet todellakin hyökkäyksissään menivät aivan liian pitkäl

le, kohdellen delegation Jäseniä miltei rikoksen tekijöinä ja 

maankavaltaJina. Mutta tässä sopii jo huomauttaa, että Social

demokratenin päätoimittaja Engberg oli ulkoasiainvaliokunnassa 

äänestänyt niitäkin reserveerattuJa myönnytyksiä vastaan, jotka 

uudet ohjeet sisälsivät ja siis ollut samalla puolella kuin 

Trygger, Lindman sekä muut valiokunnan oikeistolaiset ja jot

kut sen vapaamieliset jäsenet 

Hallituksen ja siis ulkoasiainvaliokunnan asema rat

kaisevina päivinä kuuluu muuten olleen hyvin nolo, heidän tie

dotustensa Gen~vestä supistuessa niin vähiin, että heidän alin

omaa, myöskin keskellä yötä, piti pyytää Svenska Dagbladetin 

toimitusta ilmoittamaan, mitä lehden kirjeenvaihtaja (sama kuin 

Berliner Tageblatt'in) sieltä sähköitti. Siksi tapahtuikin, että 

nuot uudet ohjeet lähetettiin G~~veen neljä päivää sen jäl

keen kuin Und~n oli Vandervelden painostuksesta keksinyt tä

män uuden keinon. Tässä on nyt se heikko kohta, johon hyök

~kset etupäässä tähdätään. 
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Eräs toisen kamarin jäsen, joka erinoaaisesti tuntee 

kaikki pOliittiset vehkeet ja salapolut, kertoi minulle olevan

Sa vakuutettuna siitä, että varsinainen kohoittaja tässä pelis

sä on ollut Eliel Löfgren: siihen viittaa myöskin se, että tä

mä kotiutuessaan pari päivää ennen Undenia, täällä äänekkäästi 

kehui ei ainoastaan, että Ruotsi oli pelastanut mailmanrauhan 

Genevessä, vaan myöskin, ettei delegatio rahtuakaan ollut luopu

nut saamistaan ohjeista - samaan aikaan kun Unden itse erään 

saksalaisen haastattelijan kautta ilmoitti kaikelle mailmalle 

katsoneensa tilanteen olevan sellaisen, että hän jo perjantai

na esitti . ehdotuksensa. Löfgrenin takana taas olisi - kertojani 

mukaan - ollut alituisesti toimiva, ei millekään asialle vieras, 

mutta aina näkymätön Marcus Wallenberg: ranskalaiset, joitten pa

ras ystävä hän on, olisivat kääntyneet hänen puoleensa saaden 

hänet sähköttämään Löfgrenille j.n.e. Siis olisi koko tuo luo

pumisjuttu oikeastaan ollut Briandin keksimä. Tätä kaikkea en 

pidä mahdottomana, vaikken myöskään tahdo mennä siitä takuuseen. 

Varma on joka tapauksessa, että hallitus vielä maanantai aamu

puolella, j olloin Engberg äänesti uusia ohjeita vastaan, oli 

kahden vaiheilla, taikka oikeammin oli joutunut umpikujaan Ge

nåvestä saapunettten odottamattomien tietojen kautta. 

Sanomalehdistö pohtii asiaa yhä edelleen aika kiivaas

ti, hakien näkökohtia pro et contra. Oikeastaan Unden ei kui

tenkaan saavuta välitöntä kannatusta muualta kuin omalta puolu

eeltaan: eriskUmmallisen poikkeuksen muodostaa Stockholms Dagblad, 

mutta tämä on selitettävissä siten, että lehden omistajalla,tu

litikkutråstin johtaJa Ivar Kreugerillä, on suuria liikeintres

sejä Puolassa. Eliel Löfgren piti eilisiltana esitelmän, missä 

hän, selostaen Taikeata tilannetta Genevessä, puolusti ruotsalais

ten edustajien lojaalista menettelyä, tahtomatta kuitenkaan väit

tää, että he olisivat osuneet oikeaan; mutta ei edes hänen oma 

puhetorvensa, Dagens Nyheter, Jonka kanssa hänellä on mitä lä

himmät Tälit, ota täydellisesti allekirJoittaaksensa hänen tOdis-



-4-

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
TUKHOLMASSA 

• 

• 

teluaan. Huomenna vastaa Sandler ensimäisessä sekä Unden toi-

sessa kamarissa kolm~ asian johdosta tehtyyn välikysymykseen. 

Kahden tekijältä (Lindhagen ja Ljunglund) puuttuu kaikki arvoval· 

ta eduskunnassa, kolmas (liberaali Röingin eSittämä) on tärkeämpi, 

tullen siltä taholta. Jos porvarilliset pullueet nyt tahtoisi

!!l kaataa hallituksen, niin kävisi se kyllä helposti, sillä 

Lötgren kuuluu Gen~vestä lähettämillään henkilökohtaisilla säh

kösanomilla C.G. Ekmanille suututtaneen myöskin tämän mahtavan 

miehen, Ja hänen äänenkannattajansa Svenska Morgonbladet sisäl-
a 

si vielä eilen hyvin ankaran arvostelun delegtion toimintata-

vasta. Mutta tälle hallitukselle ei nyky jään olisi mahdollista 

muodostaa mitään parlamentaarista seuraajaa. 

Jos niin kävisi, että se kuitenkin syystä tai toi

sesta tällä hetkellä kaatuisi - se on kokenut useampia tappi

oita pienemmissä asioissa, se on ollut patoitettuna peruutta

maan suuren työttö~sesityksensä, ja sen jäsenet tuntuvat koko 

lailla uupuneilta - niin tulisi sen jälkeläiseksi vasemmiston 

värittämä tOimitushallitus, pääministerinä Örebron maaherra Elm· 

quist. 

Joka tapauksessa on hallitus, ja ennen kaikkea tie

tysti Und~n, nyt kärsinyt suuren yleisön silmissä yhtä vaka

van tappion kuin itse Kansainliitto. Ulkoministerin asema oli 

hänen lähtiessään matkalleen sellainen, etten minä ainakaan, 

elettyäni täällä jo seitsemän ulkoministeriä, moista ole näh

nyt; mutta sitä ei kestänyt kauan. 

Ruotsin kohtalo Gen~vessä on mielestäni omiaan va-

roittamaan pieniä kansoja pistämästä sormiansa 

Und6n ajoi oikeata asiaa; hänen kantansa oli hallituksen, sen 

parhaitten neuvonantajien Ja koko kansan; hän on itse lahJa

kaa ja luJaluonteinen mies; häntä kannattivat useat 

lat sekä Englannin kansanm1elipide; ja kuitenkin oli hän pa-

koitettu väistymään suurvaltojen edeltäpäin kutomien vehkeitten 

ja nyt harjoittaman häikäilemättömän painostuksen tieltä. Huoli

matta kättentaputuksista, jotka nyt voittajien pUOlelta 
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Und6nin osaksi, Ruotsi ei ole täyttänyt Juhlallisia lupauk

siaan . olkootpa syyt olleet mitkä tahansa~ se ei ole lujit

tanut asemaansa Kansainliitossa, yhtä vähän kuin niiden pien

ten valtioiden, Jotka sitä kannattivat luottaen siihen, että 

heille tämän kautta maaliskuun kokouksen jälkeen koittaisi 

uusi aika Gen~vessä. 

Raportissaan 12/3 lähtee ministeri Erich siitä nä

kökannasta, että meidän pitäisi yrittää saada itsel lemme paik

ka Kansainliiton neuvostossa. Tätä katsantotapaa en laisinkaan 

voi kannattaa. Olen päinvastoin lujasti vakuutettu siitä, et

tä meille sellaisesta asemasta syntyisi pelkkiä ikävyyksiä 

Ja että siihen mennessämme ottaisimme päällemme edesvastuun, 

Jota tuskin kykenisimme kunnialla kantamaan. 

M i n i s t eri 
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Herra 

Tukholmassa , toukokuun 22 p:nä 1926 . 

-----_-:-------
inisteri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää raporttini 

:0 5. joka käsittelee sisäpoliittista asemaa täällä. 

Vastaanottakaa, Herra!!inisteri, täydellisen kunnio!· 

tukseni vakuutus. 

HERRA PROFESSORI E. N. S E T ÄLÄ , 

ULKOASIAINMINISTERI, 

y.m. y.m. y.m. 
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kuten jo aika isemmi n olen tiedoi ttanut, a i heuttaneet monta 

kuukautta kestänyttä aprikoimi s t a ha llituksen kaatumisesta tai 

jä.ämisestä . Tämä hä ilyvä kysymys s avutti jännittävimmän koh

tansa kun perus tuslakivaliokunta oli dechar ge-mietinnös sään 

tehnyt koko seits emän ankaraa muistutusta. eri halli t us j "sen-

ten menettelyn johdosta. Viime keskiviikon j a torsta in istun

noissa käsittelivät kamarit näitä muistutuksia . Jos vapaamie-

liset jossakin kohdassa olisivat äänestäneet oikeiston kans

sa, olisi hallitus kaatunut. utta he eivät uskaltaneet, j a 

ha.llitus elastautui. Kieltovapaamielisten esiintyminen oli erin-

omaisen heikko j a epäjohdonmukainen etenkin siinä t ärkeässä 

as i assa , joka koski oikeusminister i Nothinin l a i minlyöntiä 

erään kommunistisen lentokirjan levitt ämisen suhteen armeij as

sa. Tästä oli jo aika isemmin Nothinille tehty välikysymys 

toisessa kamarissa, jolloin häntä pideltiin hyvin kireäs t i, 

niin että hän pari kertaa uhkasi luopua, minkä uhkauksen 

toimeenpano tiesi hallituksen muutosta. Kun sama. juttu nyt 

tässä uudessa muodossa tuli esille, eivät vapaamieliset voi

neet olla tunnustamatta, että arveluttava virhe oli tehty; 

yksin C.G. Ekmankin painosti, ettei heikkoa pUOlustusta voi 

sallia agitatsion kautta vielä enemmän hei kennettävän. Ja 

eräs toinen johtomies, edustaja Hamrin, käytti erittä in anka

ria sanoja, lopettaen kuitenkin sillä, ettei hän katsonut ole

van syytä julkilausua paheksum1sta. Tämä jyrkkä käänne herät

ti toisessa kamarissa sydämmellistä naurua. Uutta oikeusminis-

terin Ja hallituksen se pelasti. Oikeisto yksinänsä vaati 

muistutuksen nimenomaista hyväksymistä; mutta toiselta puolen 

eivät sosialistitkaan pyytäneet kamaria paheksimaan muistu-
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ja maalaisliiton vastustaessa saanut erään tärkeän uudistuk

sen tOimeen, nim. vanhan palkollissäännön poistamisen, mikä tä

hän asti on miltei keskiaikaisella tavalla pitänyt palkolli-

set maalla isäntiensä vallassa. 

Uusi polttokohta on eilen esiintynyt, hallituksen 

vihdoinkin määrätessä kantansa. n.s. "Stripa-konfliktissa". Ly

hyesti kerrottuna on tämän as ian laita seuraava. Kevä ttalvel

la 1925 puhkesi lakko Stripan suurissa kaivoksissa Örebron 

läänissä, eikä siellä vieläkään ole päästy rauhaan, huolimatta 

monenlaisista yrityksistä: m. • on maaherra Elmquist kahdesti 

määrätty sovittamaan riitaisuudet, mutta tuloksetta. Konflikti 

on nyttemmin kärjistynyt siihen, että kun kaivoksen joh to eh

dottomasti tarvitsi 15 miestä sinne J a tässä suhteessa esit

ti pyynnön työttömyyskomisionille, lähetti tämä apuvoimat paik

kakunnalle. Mutta kaivos oli kommunistien blokeeraamana, Ja 

nämät väittivät, ettei lakko ollut sitä "yleistä" laatua, mi

kä sallisi käyttää työttömiä töitten jatkamiseen, siis että 

ne työttömät, jotka sinne lähetettiin, palautettaisiin ja yhä 

saisivat nauttia avustusta eivätkä tulla kysymykseen tällais

ten töitten suorittamiseksi. Työttömyyskomisioni puolestaan ve

tosi eduskunnan v. 1923 antamiin ohjeisiin miten lakkotapauk

sissa olisi meneteltävä, ja porvarillisella taholla katsotaan 

sen olevan oikeassa. Hallitus, joka kauan on hautonut tätä 

asiaa, selitti eilen kannattavansa syndikalistien näkökohtia, 

määrät en samalla että työttömyyskomisionin on otettava asia 

uuden harkinnan alaiseksi. Jännityksellä odotetaan nyt ensik

sikin mitä työttömyyskomisioni tulee tästä desavouoinnista sa

nomaan ja toiseksi miten toimenpide tulee vaikuttamaan val

tiovarainvaliokunnan paraikaa kestävään k~skusteluun työttömyys 

avustusten jakailemiseata. Jos valiokunnan päätös tulee mene

mään sellaiseen suuntaan, että siinä selvästi voidaan huomata 

hallituksen toimenpiteen moittimista, niin on sangen luulta

vaa, että eduskunta tähän yhtyy, ja silloin on hallituksen 

luo~~ttava. Mutta tästä ei vielä voi mitään ennustaa. TOden

näköiaintä on, että asiasta eduskunnassa tehdään "tulkintaky-

symys" ja että toiselta puolen syndikalistit, jotka jo kuulu-
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vat Täsyneen koko pulaan, suostuvat tekemään komisionille 

myönnytyksiä.. 

Ja, kuten sanottu, ei kukaan halua ryhtyä ohjak-

aiin. Lähinnä. olisivat vapaamieliset, mutta heidän on vaikea 

aaada kokoon pätevä hallitus. Oikeisto ei ole halukas. Se 

ei myöskään kannata toimitushallitusta (Elmquistin tahi v. 

Sydowin johdolla), se tahtoo odottaa lääninkäräjien syksyllä 

tapahtuvia ensi kamarin täydennysvaaleja, jotka luultavasti 

tulevat sille antamaan melko suuria lisiä.. Niin ollen on 

sangen todennäköistä, että hallitus rauhassa istuu siihen 

asti - jollei lähitulevaisuudessa jonkun tuulenpuuskan kautta 

sen asema käy sietämättömän horjuvaksi. Se voi tapahtua, 

mutta sitä e1 kukaan oikeastaan toivo. 

M i n i s t eri 
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inisteri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää raport 

tin! N:o 6, Joka käsittelee hallituspulaa täällä. 

Vastaanottakaa , Herra ~niBteri, täydellisen kunni

oitukseni vakuutus. 

JmRRA PROFRSSORI E. l~ . 5 E T ÄLÄ , 

ULKOASIAlNllIllISTJ:RI, 

y.m. y.m. y.m. 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 
TUKHOLMASSA 

Tukholmassa , kesäkuun 3 päivänä 1926. 

Hallituspula . 

ASIA 

N:o 6. 

Se tuulenpuuska , josta viime r aportissani kir j oi

tin, että se mahdollisesti tulisi heittämään hallituksen nu-

rin, i lmestyi siinä muodossa, että C.G. Ekman seurueineen vih-

doin päätti jyrkästi asettua hallituksen Stripa- selkkaukses

sa määräämää kantaa vastaan. Tämä päätös taas johtui siitä, 

että hallituksen politiikka mainitun kannanoton jälestä lii-

an tuntuvasti rupesi vivahtamaan luokkapolitiikkaan, 

täytyi ammattiyhdistysten kainaloon, jättäen valtion suurem

mat intressit syrjään. 

Viitaten lyhyeen selontekooni edellisessä raportiS

sa, lisään tässä vaan, että työttömyyskomisioni rajoittui asi-

anomaisille Stripassa toimittamaan hallituksen päätöksen, joka 

tiesi lakon katsottavan s ellaiseksi osittaiseksi l akoksi, mi

hin työttömiä ei voida lähettää, sekä omasta puolestaan jää

mään niitä ~öhempiä tOimenpiteitä odottamaan, joihin halli

tus lupasi ryhtyä. Mutta kun samaan aikaan oli valtiovarain 

valiokunnassa käsiteltävänä hallituksen esitys 8 milj. kruu

nun työttö~savustuksesta, käytti valiokunta tilaisuutta hy

väkseen asettaaksensa myöntämisen ehdoksi 1922-23 valtiopäi

vien määräämien ohjeitten selventämisen siihen suuntaan,että 

työttömien sijoittaminen saarrettuun työhön voi tapahtua 

myöskin tarkoin rajoitetun paikallisen selkkauksen aikana, 

jos vaan tarjottu palkkaus katsotaan kohtuulliseksi. Tämä 

mahdollisuus sisältyi jo, yksimielisen porvarillisen käsityk

sen mukaan, entisiin ohjeisiin, mutta hallitus ei tahtonut 

tätä myöntää, vaikka itse ohjeitten laatijatkin todistivat 

käsityksen oikeaksi, vaan katsoi selvittämisen identtiseksi 

työväkeä kohtaan vihamielisen teroituksen kanssa, väittäen 

8uuren muutoksen tapahtuneen ja nähden työttömien sekOitta-



-2-

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
TUKHOLMAS SA 

• 

misessa os1ttaisiin selkkauksiin jota in kammottava a j a sie

tämätöntä. Käsitellessään valtiovarainvaliokunnan mietintöä 

ha llitus ei ollenkaa n ottanut lukuun, et tä nuot 8 miljoo-

naa tositeossa myönnettiin, tehden sivuaeika s ta , mitä main i t 

tu ehto loppujen lopuksi oli, kabinettikysymyksen. 

Its essään t ämä ol i aivan t arpeetonta , kuten pari 

vi i kkoa sitten tiedoitin, etenkin kun ei kuka a n halunnut 

h ... lli t ust a kaataa. utta hallituks en ja eduskunnan vä lit 

olivat käyneet siksi kireiksi, että sen jäsenten a sem j o 

henkilökohta i s estikin oli tuska llinen, olkoonpa että va ltio

päivien hajoituttua mitään suorana ista yhteentörmäystä enää 

olisi tapahtunut. D6charge-keskustelussa sai tämä hallitus 

ratkaisevan iskunsa . Vaikka kin se siitä suoriutui ilw~ jul-

kista epäluottamuslausetta , pa lj asti tämä keskustelu, ynnä 

perustuslakiva liokunnan monet muistutukset, ei ainoas taan sen 

vastustajille mutta sille itsellekin varsin heikkoja puolia 

sen jäsenten n .s. hallinnollisessa kasvatuksessa, mitkä pa

niva t sen laiminlyömään virallisia muotoja a s iain käs itte

lyn suhteen ja, varmaa nkin aivan sen itsensä tahtomatta, 

saattoivat sen harjoittamaan usein kovastikin arveluttava a 

"ministerihalli tusta". Kun käden käänteessä siirrettiin pari 

kolme miljoonaa täyttämään puutteessa olevia kassoja, edus-

kunnan tarkkaan punnitessa jokai sen s adan kruunun menoa, 

kun departementtien päälliköt lähettivät virastoille diari

oimatta jääneitä kirjelmiä j a tämän kautta virkakoneistos

sa syntyi aukkoja ja seisahduksia , tuntui tällainen menet

tely Ruotsin niin erinomaisen täsmällisesti toimivan hal-

linnollisen järjestelmän käsityskannalta katsoen kuulumatto-

malta. ~I .1... t •• 1aI1a, Ittä) Jo sekin tosia sia, että so-

sialiministe '1n monet pontevasti ennustamat pa rannukset, eten 

kin va kuutusalla, joko jäivät esittämättä tahi esitettiin 

puutteellisessa muodossa, oli omiansa herättämään epäilystä 

h a llituksen käytöllisen ~n suhteen niidenkin joukOlsa, 

jotka antoivat sen jäsenille t äyden tunnustuksensa heidän 
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suurista luonnonlahjoistaan j a suunnattomasto. työkyvystään. 

Kävi yhä selvemmäksi, että heidän voimansa kuitenkin oli

vat aika lailla rajoitetut . Lienee myöskin paikallaan huo

mauttaa, että tämän hallituksen arvo ei ainoastaan edus

kunnan maltillisissa piireissä vaan myöskin miltei koko 

suuren yleisön silmissä melkoisesti väheni maaliskuun Ge

n~ve-kokouksen tunn~ujen tapahtumien johdosta. 

Kuinka kypsä se oli kukistettavaksi, sen huomasi 

vallan selvästi tiistain kymmenen tuntia kestäneest ä lop

pukeskustelusta. Pääministeri Sandler ja sosialiministeri 

~oller ponnistivat kyllä ihmeellisesti ka ikki voiman sa: 

edellinen piti toisessa kamarissa 2t tuntia kestävän pu

heen, missä hän seikkaperäisesti selitti miltei koko työt 

tömyyskysymyksen kehityksen Ruotsissa teoreettisesti ja käy

tännöllisesti. llöller esiintyi ensikamarissa kahdesti, puhuen 

kummallakin kerralla l t tuntia, samaan suuntaan ja usein 

samoin sanoin kuin pääministeri, mutta kuitenkin a ivan eri 

tapaan, uhmaavasti ja uhkaillen, kuten agitaattori kansan

kokouksessa. Hän sai musertavan vastauksen Ekman ilta, joka 

nyt lopullisesti käänsi kuuluisa "peukalonsa" alaspäin 

sekä tyynesti ja asiallisesti poimi hajalle Möllerin kau

nopuheisen kudelman. Hänhän oli valtiovarainvaliokunnan lau

sunnon tekijä, siis hänen oli sitä puolustettava; mutta ko

ko hänen esiintymisestään kävi samalla selville, että hän 

tunsi edesvastuunsa hallituksen kukistajana, puolueensa ja 

sosialidemokraattien välillä vallinneen ystävyyden ja yh

teistyön purkajana ja heidän jättämänsä perinnön vaal1ja

no.. T~tyy myöntää, että hän varsin vaikuttavasti suoritti 

tämän ensimäisen osan sitä tehtävää, Jonka hän nyt harti

oilleen otti. - Toisessa kamarissa oli keskustelu vähemmän 

kiintoista: siellä esiintyi ekmanilaisten puolesta Hamrin, 

joka mainitaan tulevana kauppa- tahi rahaministerinä, järke

västi Ja asiallisesti, vanhan amiraali Lindmanin 
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nousevan 01keistotähden, entisen sosialistin tri Järten 

esiintyessä oikeiston puhetorvena. Sosialist i sen puolueen 

eduskuntaryhmän puheenjohtaJa Bernh. Eriksson, entinen rauta

työmies, kaupanjohtaJa, meri- j a sosialiministeri, valitti 

katkerast1 kieltovapaamielisten petosta , leimaten s1tä yk-

s1nomaan vallanhi mon i heutta.maksi , ja selitti eduskunnan, 

jos se äänestäisi valiokunnan mietintöä, sen kautta osoit

tavan, että se kylmäkiskoisesti antaa t yöväen nähdä näl

kää, tuntematta mitään s ääliä. Tämä sävy ei tietenkään 01-

lut pa ikallaan. Yhtä vähän toimitti Sandlerin lopullinen 

yritys, myöhään illalla , saada kamari a ymmärtämään, mitä se 

tulisi tekemään. Kellon lyödessä kahtatoista tapahtui rat

kaisu huutoäänestyksen kautta. Kaikki vapaamieliset äänesti

vät valiokunnan mietinnön puolesta, lopputulos oli 114 ään

tä 104:ää vastaan - kaksitoista jäsentä oli poissa. Ensi ka

marissa oli ratkaisu tapahtunut puolta tuntia aikaisemmin: 

84-50. Täällä äänesti kaksi vapaamielistä sosialistien kans-

sa • 

Sandlerin hallitus oli kolmas puhdas sosialisti

nen hallitus Ruotsissa (Branting 1920,sama 1921-23) ja oike

astaan Branting1n kolmas hallitus, koska hän sen muodosti 

18 .10.24; hänen sairautensa j a kuolemansa nosti Sandlerin 

pääministeriksi 24.1.25. Sen päätehtävä oli puolustusasian 

ratkaiseminen, minkä se myöskin tunnetulla tavalla ja vapaa

mielisten avustaessa on suorittanut. Muuten on sanottava, 

ettei se ole saanut toimeen mitään tärkeämpiä uudistuksia 

(palkollissäännön poistamisesta olen ennen kertonut; laki 

asukasoikeudesta on lisäksi mainittava). Kuitenkin täytyy 

myöntää, että sosialiministerin monipuolinen ohjelma työrau

han ja työvakuutuksen varmentamisekai oli laajalle tähtää

vä, huolimatta puutteellisesta yksityiskohtaisesta valmiste-

lusta, voidan s. siie kelvata pohjaksi jatkuville toimen-
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piteille tällä alalla. Mutta hallitukselta on puuttunut 

voimakas johtava tahtoi se on liiaksi joutunut radikaalis

ten puolueainesten vaikut.ksen alle. jotka ovat sen aja

neet liukkaalle jäälle, saaden sen vihdoin siinn menettä

mään tasapainonsa. Tästä huolimatta on sen esiintyminen 

useasti ollut kunnioitusta herättävää, eikä paljoa olisi 

puuttunut, ettei se olisi itselleen hankkinut hyvinkin lu

jan aseman. Yksityisistä jäsenistä ovat etenkin Sandler, 

Und6n, Nothin ja Wigforss mainittavat suuren lahjakkuutensa 

ja henkilökohtaisesti nauttimansa arvonannon vuoksi. 

• Ueille suomalaisille merkitsee hallituksen l~umi-

nen suurta tappiota. 

Carl Gustaf Ekman, ammatiltaan valtiovelka-valtuus

mies ("riksgäldsfullmäktig"), mutta etupäässä politikko, on 

sangen vaatimattomista oloista lähtenyt: hän on Ruotsissa 

ensimäinen "ylhäisyys" , joka on ansainnut leipänsä ruumil

lieella työllään, palvellen ensin talollisten luona maalla, 

sitten Köpingin kaupungissa rakennustoimessa. Käytyään kaup

pakoulun joutui hän sanomalehtiuralle, toimitti Eskilstuna

Kuriren nimistä vapaamielistä lehteä, hankki itselleen vähi

tellen etevän sijan kunnallisessa elämässä, etupäässä rait

tiusasian pohjalla, ja siirtyi sitten Tukholmaan nyttemmin 

kuolleen Aftontidningenin toimittajana. Vuodesta 1911 hän 

on ollut ensikamarin jäsenenä. näytellen siellä aina suur

ta osaa. etenkin valtiovarainvaliokunnassa. ja johtaen uutta 

puoluettaan, jonka hän. riitauduttuaan muutama vuosi sitten 

varsinaisten vapaamielisten kanssa, muodosti. Hänen suuri ky-

kynsä. k~tännöllin8n järkensä Ja syvä perehtymisensä kaik

kiin yhteiskunnallisiin asioihin on hankkinut hänelle jäse-

nyyden lukemattomiin komiteoihin ynnä muita 

Kerran hänen piti saada koettaa miten hän 

tää ede.vastuullisea8a asemaS8a. 

luottamustoimia. 

voi niitä käyt-
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anka rasti hänen kimppuun-

sa. Synnynnäiaenä talonpoik ~ hän muka ei koskaa~ ole ym

märtänyt työväenliikettä, vieläp ä joutunut sitä s ' oraataan vi

haamaan. Hänen esiintymis enaä Stripa-selkkaukseasa ~n, sanotaan 

tämän päivän Socialdemokrat enissa , 1 skenut r autalsen esiripun 

hänen ja työv ä en välille. 

Tämä ei ennusta hänen hallitukselleen makelta päi 

viä. ~utenkin h ä nelle tulee olemaan sangen vaikea saada se 

pystyyn. Hänen oma puolueensa ei ole kuin 48 j äs enen suu-

ruinen, niistä hyvin harvat ministerikykyisiä; maalaisliitto 

kuuluu kieltäneen myötävaikutustansa, missä t a pa uksessa 

vapaamielisten meno on epäilyksen a l a isena. Ehkä hän kummin

kin saa ulkopuolelta voimia lisään - hän on kyllä se mies, 

joka, läln pitkälle päästyään, ei helposti hellitti. 

inlsteri 
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inisteri. 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää r a 

porttini, _ :0 7, täällä v sta nimitetyat ä uudesta 

sesta. 

6 

Vastaanotta kaa, Herra inisteri, täydellisen kun-

nioitukseni vakuutus. 

HERRA PROPES SOR 1 E. N. S :E T ÄLÄ , 

ULKOASIAINMINISTBRI, 

y.m. y.m. y.m. 
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1.::onien mutkien lomitse onnistui Ekmanin vi hdoin 

snada liberaali~ mukaansa , mikä tapahtui sillä raskaalla hin-

nalla, että koko raittiuskysymys jäi sikseen, se riitaaaia , 

joka aikoinaan (27/5 1923) juuri aiheut ti vanhan liberaa li-

sen puolueen hajaantumisen. Viha on ollut siks suuri, et-

tä se on saattanut "kieltovapaamiliset" eduskunno.sta sulke

maan poiS muutamat "uusliberaalien" parh o.t mi ehet, niinkuin 

juuri Södertäljen pormestarin .Takob Pettersson in (henkil" koh

taiseeti ehdoton r a ittiusmies 1). Nyt tämä sama herr kel

paa heille sosiaaliministeriksi, ja hän onkin lojaalisesti 

suostunut sellaiseksi menemään. Toisena puolueen jäsenenä tu-

lee hallituksessa olemaan Falunin raatimies Lyberg, ensika-

mA~in jäsen, mi elipiteiltään sangen voimakkaasti ka llistuva 

Ekmanilaisten puolelle, erikoistuntij a kunnallislainsäädännön 

alalla, poliittisesti hyvin vähän merkitsevä. Kolmantena vih

doin - tahi oikeastaan ensimäisenä - tulee olemaan liberaa-

lien johtomies eduskunnassa Eliel Löfgren , uusi ulkominiete-

ri. Kun tämä pikkunen puolue otti mennäksensä muk an, lähet

täen nuot kolme itseänsä edust ' a n , niin määräsi tämän as-

keleen nähtävästi se tarkoitus, että, huolimatta vanhoista 

riidoista, vapaamie1isesti ajattelavat nyt voisivat, JOUduttu

aan vaikuttavaan asemaan, leimata maan politiikkaa vapaamie

lieeksi, noudattaen terveellistä t sapainoa oikeiston ja va

semmiston välillä. erkil1istä kyllä, heidän oma puhetorven-

sa, Dagens Nyheter, erittäin ankarassa sunnuntaiartikkelissaan 

väittää kaikki tänlaiset toivomukset turhiksi: ainakaan ei

vät liberaalit voi saada mitään toimeen, heidän johtavan 

miehensä ollessa ulkoministerin paikalla, siis syrjässä sisä-
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politiikasta, ja toisen konsulttina , siis suor nai sta vai ku

tust a va illaj sen sijaan, että liberaalit pääsisivät ' mää rää -

vään a n , joutuvat he päinvastoin t äydellisesti varjoo. : 

niin) hei dän osanot tonsa merki t se e l ehden muka an suorastaan 

puolueen itsemurhaa I - Tämä her ostunut mieli a la johtuu ka i 

siitä, ettei liberaaleille annet tu en empää kuin kolme paik

kaaj kun vapa ielisillä on kuusi , uolueettomien l uvun 01 -

l e s U kolme , tulisi va t he siis joka tapauksessa uod os t a -

~aan enemmistön - v~ikka tosin ei ole varma , että kaikki 

nuot kuusi aina t ulevat olem a n samaa mielt ä . Arveluttava~-

malta t untuu kuitenkin , että tämän hallituksen parl e n t a ri-

nen poh j a on n i in t a v attoman h e i kko , hei kc~pi kui n ikä än 

entisen - tuskin 70 ääntä 38 0: st e sa k ::; tt tulla 

toimeen "hyppivien enemmis töj en " a vulla, mikä ei käyne n iin-

kään he lpoksi, elleivät sosia listit pehmen e - t ä llä h etke llä 

h e yh" ova t raivoisoaan , eivätk~ j uuri muutta'1e asentoansa 

jos on to~ta , että l ibera i en as tuminen ha llitukseen on 

maksanut myöntymisiä liva ston suhteen s e~ä muutamien ryk-

men ttisupistusten l ykkäämisen. Tässä jo sils kys IDys, minkä 

johdosta h.a.l1itue voi joutua pahaan pul aan. Oikeistolla on 

puolustuskysymyksessä - myöskin sillä kanna lla, mi ' i n sen 

1925 v: n pää tös vei - suurempia vaat imu.taia, eikä se j uuri 

liene taipuvainen kannattamaan hallitusta muissa a sioissa 

kuin s ellaiSissa, joissa tämä as ettuu vasemmistoa vas taan 

sosia l ipoliittisella a l alla . 

Kitä uusien hallitusjäsenten kyvykkyyteen tulee, 

niin he selvästi voittavat edeltäjänsä hallinnollisessa tot-

tumuksessa sekä myÖSkin s pesiaalitiedoissa . Paitsi paria 

kolmea heidän joukossaan kuitenkin tuskin voita nee mainita 

monta sellaista älyä , joita sosialistise ssa hallituksessa t a -

pasi useampia. 

Herra Ekmanista olen jo viimei s essä r aportissani 

puhunut. Hänen ehkä etevin ominaisuutensa on, että hän on 
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mies, pelvoton, rehellinen ja selvä . Ei mikään kotka , lentoa 

kaipaava , mutta erinomaisen sia llinen ja t ar okas itaepin-

taisuuteen saakka. Sangen arveluttavalta tuntuu kuit e kin, et-

tä hän on pääministerin t oimen ohell ottanut hoit akseen 

r ahaminister iön vai keita tehtävi" . f' t äv"sti hän ei ole s 11-

hen saanut ketään muuta kykenevää enkilöä . 

Ent . oikeu i n i teri , uluo inist er i"n v ltiooikeuden 

konsulentti, asiana.j aj a Elie~ _J.öfgre!l_ (synt . 1872 0 e dotto aa-

ti hyvin l ahj akas mi es, on ollut Kansainl iitossa a lunpit"el 

uka.na., tunte e kai kki s ' ihen kuuluva t a.siat , on ollut as ian-

tuntij n mu kana lukuisissa eril isissa komiteoissa, ~öskin 

viime aikoina kansainvä l isis sä , nykyään ~öskin työrauhade le

g tion puheenjohtajana , on , is t uttuaan eduskun assa sitten 1910 , 

sen kokeneimpia iehiä, nauttien siellä koko l a illa luottamus-

ta. Poliittisesti hae aina on ka llistunut vasemmalle (ei kui

tenkaan p olustuskysymyksessä) ja koetti nytkin viimeiseen es

ti pe l astaa sosi lietisen hallituksen . unotaan hänen suures

sa määrin vaikuttaneen Und6nin esiint ymiseen maaliskuun Ge 

neve-kokouksessa , missä hän oli mukana. Häntä moititaan levä-

:,peräisy destä ja kev"tmie lisyydestä : melkoista huo iota herät

ti hänen poissaolonsa eduskunnasta viime keväänä juuri 5ii-

hen aikaan , jolloin puolustusasia r tkaistiin ja j olloin hän 

oleskeli Lo toossa hoitamssa silloisen Ruotsin Amerikan mi-

niaterin • Wallenbergin suurta oikeusjuttu. Hän on arcus 

Wallenbergin kanssa läheisissä väleissä, minkä vuoks on odo-

tettavissa, että Ruotsin ulkopolit iikka (mikäli sillä sella ista 

on) vielä enmnmän kuin tähän saakka tulee riippumaan tästä 

mahtavasta miehestä. . 
Hra Löfgren1n suhde Suomeen on aina ollut ystä-

vällinen. Muistutan ensimmäistä keskusteluani hänen kanssaan 

4.XI .1919, mistä tein selkoa kaksi päivää myöhemmin lähettä

mässäni raportissa (1 .1016) ja missä hän, joka silloin oli 

v.t. ulkoministerinä, erittäin avomiel isesti puhui minulle, 
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jok ainoastaan 10 päivää olin ollut tääll" , venanmaan-

kysymyksestä, vakuuttaen , ettei s e ollut ruo tsalaisille i

kään "sydämen asia" j. n . e. ED epäile, ettei hän edelleen 

pysyisi samalla suotuisalla kannalla . Ollen hänen kanssansa 

hyvä tuttava aina v:lta 1916 voin hänelle puhua kursai-

lematta ja toivon, koska hän luonteelta n on ävyi sä ja 

ymmärtäväinen mies , hänestä hyötyä molemminpuolisi lle suh-

teillemme. 

crkillisin henkilö uudessa inisteristössä on 

dottomasti täysinpalvellut professori J . Thyren, äsken ikän

sä vuoksi (65 vuotta) luopunut Lundin yliopiston rehtorinvi

rasta ja siell" hoitwnastaan kriminaali ja juridisen en

syklopedian professorinvir sta. Sitä ennen hän on ollut se

kä teoreettisen filosofian että histori n dosenttin , sen 

lisäksi myÖSkin roomalaisen oikeuden j a valtiohistorian pro

fessorina. Hän on tunnettu tavattomasta , va ikka. hiukan häi-

lyvästä älystään ja laaj asta oppineisuudestaan, ja lienee 

hän nykyään Ruotsin loistavin puhuja. Thyr n on ollut toi

sen kamarin jäsenenä 1909-11, ensikamar in 1912-17, jolloin 

hän julistautui "villiksi". Tietääkseni hän ei perästäpäin-

kään ole liittynyt vapaamieliseen puolueeseen. vaikka se 

hänet mielellään anastaa itselleen. muistaen sitä loistavaa 

ja ylen suurta huomiota herättänyttä puhetta, jonka hän 

1910 piti toisessa kamarissa r ittiuden puolustukseksi (väi

tetään hänen samana iltana löydetyn jostain arveluttavasta 

paikasta jotenkin arveluttavassa tilanteessa samppanjapullo 

kädessä; kun hän joskus muutenkin on julkisesti esiintynyt 

siveellisyyden vartijana, sanotaan tämän vain todistaneen 

mikä suuri ero tässä mailmass& on teorian ja käytännön 

välillä 1). "Tieteellistä lepoaan" hänen pitäisi käyttää jat

kuaksensa hänelle uskottua suurta työtään, Ruotsin uuden ri-

koslain ehdotuksen suorittamisen. Mutta Ransk sta käsin. mis

sä hän nyky jään oleskelee, hän on luvannut yhtyä Ekmaniin. 
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Lähimmistä valtiollisista ys tävistään, toi ittaja 

Ros~n'ista ja johtaja Hamrin'ista , on pääministeri tehnyt 

puolustus- ja ka.uppaminist erin . 'ole t ovat hei kkoj II nimi"' : 

j älkimäinen lruitenkin hiukan parempi . :0 1 emma t lruuluva t va 

paami e l ist en uskonnollisesti voimakka i ~in värite t t yyn sivus 

t aan. Ros 6n on näyt t "yt ynyt uolustuaa si ass u.ngen r dikaa-

lisek:si ( kieltävään suuntaan , Hamr in on edus kunnas sa puolta

nut koko sen depar tementin pOist W'll i s t a , jonka etunenään hän 

nyt 0 s t unut. rutta lcumpikin on s elvästi porvarillinen . 

00 OO t kaksi t ulevat Elananin kanssa muodostamaan sen keskus -

is teen, missä ka ikki hallitu ks en suuntaviiva t määrätään ja 

ehdotukset laaditaan. 

Puolueeseen lruuluvat vielä opetusmini s t eri .lDlkvist 

sekä maanviljelysministeri Hellström. Jälkimäinen lienee meil

lä kylliksi t unnettu monenlaatuisesta maa t a loudellisesta toi-

i nnaa t aan, on nyky jään maanviljelys a katemian sihteerinä ja on 

eduslrunnassakin, missä hän on ollut mukana lähes 25 vuotta 

(v: s t a 1915 ensikamar issa , suorittanut tällä alalla mahtavan 

työn . Va rsina iseen politiikkaan hän lruitenkaan ei ole ott-

nut an ottavasti osaa. - Hra lmkvist on kelleft e"n k u un-

gi n kansa kouluntarkastaja, is unut ene i kamarissa sitten 1919, 

harvoin puhuen j a ylen vähän huomiota puolelleen vetOOen, 

mutta ollen ina hra Rosenin uskollisena aseveljenä, minkä 

VUOksi tämä lienee hänet toimittanut uu teen h llitukseen. 

Jo ki .oista mielenkiintoa hänen nimensä lruitenkin voi he-

rättää meillä siihen nähden, että hän oli sen asiantuntija

valiolrunnan jäsen ja sihteeri, joka laati v. 1924 hyväksytyn 

lrunink. esityksen kouluolojen parantamisesta Ruotsin suomalais

seuduissa. Kuten muietattanee, oli tällä komitealla päämääränä 

harkita, miten suomalaisille lapsille voitaisiin toimittaa täy

dellinen ruotsinkielinen opetus, mikä, lruten mietinnössä sanot

tiin, oli näyttäytynyt tämän suomalaisen väestön omaksi toi

vomuksekai ja, mikäli sitä on voitu harjoittaa, osoittanut 

sen aiheuttaneen väestön kultturikannan kohoamista, Ruotsin 
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henkisen sivistyksen tuntemist a j a raka stamista sekä ruot 

sal isen kansallistunnon lujittamista . :uuta.mi lto. tahoilta 

oli ehdotettu suomenkieltä käytettäväksi a lka vassa 0 etuk-

sessa, etenkin uskonnonopetuksessa , mutta siihen ei komite-

an enemmiotö suostunut, l a u aucn tähän t apaan:" 'itä suomen -

kieleen tulee, ni in tietysti ei saa t apahtua mitään sor-

toa, joka vois i vähentää sen merkityst ·· tai k· ·yttöä , mutta 

kun tämän kielen opetus varsinaise sa kansakouluss saat-

t · isi vaarana l ai s eksi koko yleisen opetuksen tulokset j a 

etenkin ruotsinki elen tuntemisen, niin eivät as iantunt ijat 

pidä sellaista suotavana". Yksi ainoa j ä sen, o.gronoo i W 

a in n, pani, kuten tunnettu, vastalause en t ä t ä hra lmkvis-

tin muodostelemaa päätöstä vastaan, vaatien, että a lkeisope

tue tapahtuisi suomeksi, uskonnonopetus samoin ja että suo

menkieli tehtäisiin opetusaineeksi. Tämä vei ainoastaan sii

hen, että suome kieltä sallittiin käyttää opetuksessa "apu-

kielenä" ja että jatkokursseja järjestettäessä pitäisi otet-

taman harkinnan a laiseksi, missä määrin suomenkieli niissä 

vOisi tulla vapaaehtoiseksi opetusaineeksi. Hra Almkvisti lta 

meillä siis ei ole paljon ymmärtämystä odotetta vissa. 

Sen sijaan on kulkulaitosministeri, pääjohtaja, 

eversti eu~ling taattu Suomi-ystävä, niinkuin hän muutenkin 

on erinomainen mies. Aivan epäilemätön meidän kannattajamme 

on myöskin v ltiosihteeri Sisurd Ribbing, joka neuvonanta

vana valtioneu~oksena on astunut hallitukseen. Lienee tun

nettua, miten hän Genevessä on auttanut meidän edustajiam

me työkonferenssissa saamaan huon~ttavia paikkoja. Sosiaalis-

ten kysymysten etevänä tuntijana hän tulee tekemään halli

tukselle suuria palveluksia. Hänen poliittinen kantansa on 

vaihdellut, lienee nyky jään puolueeton, mutta enemmän edis-

tyksellinen. - Entinen revisionisihteeri, nvesioikeudentuoma

ri" Gärde on julkisessa elämässä valkoinen lehti, mutta 

lienee alallaan etevä. 
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Tätä kirjoittaessani julaistaan uuden hal lituksen 

ohjelmaselitys. Se vahvi staa mitä alussa olen sanonut 

mista myönnytyksistä: tahdotaan koettaa saada puolustus te

hokkaaksi määrättyjen rajojen sisällä, etenkin harkitsemall a 

laivastorakennuksi a ; raittiusalalla tyydytään ajattelemaan uu

distuksia mallasjuomien suhteen, "olosuhteiden ei salliessa 

mui ta muutoksia "; pysytään eduslcunnan antamissa ohjeissa 

työttömyyden suhteen j.n.e. Kaikki tämä on jotensakin epä-

määräisesti lausuttua, vielä enemmän se, mikä sanotaan e11n-

keino-elämän rOhkaisemisesta, säästäväisyydestä y.m. ~utta ei

hän ohjelma tässä suhteessa juuri eroa muista sellaisista 

selityksistä, kaikki tulee tietysti riippumaan teoista. Kui

tenkin on merkille pantava, että miltei kaikki lehdet, pait

si vapaamielisten omat , kohtelevat uutta hallitusta tavatto

man nurjamielisesti. 

i n i s t eri 

• 

" 
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Herra Ul koasiainministeri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää tiedoitUB 

:0 8 , joka käsi ttelee Ruotsin ja Venäjän välisiä neuvot-

teluJa. 

Vastaanottakaa , Herra inisteri, erinomaisen kunnio! 

tukseni vakuutus . 

HERRA PROFESSORI E. N. S E T ÄLÄ, 

ULKOASI.IN.MINISTERI, 

y.m. y.m. y.m. 
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Ruotsin ja Venäjän inis teri Sf derhjelmin matkustettua Rans kaan viime 
väliset neuvotte-

1 
sunnunta ina , sain toimekeeni ulkoministeri Löfgrenin 

ut. 
kautta 

• 

Ruotsin uudelle halli t ukse lle es i in t uoda Suomen hallituks en 

tervehdyksen Herra Ulkoministeri Setälän sähkös&noman muk i-

s esti, j ose myöski n l ausuttiin to ivomu ~ , että hyvä yhteistyö 

voi s i ede lleen j at ku~ . 

Ei l en , ulkomini steri Löfgreni n vas t aanottopäivänä , kä 

vin hänen luonaan tämän johdos t a . Herra Löfgren otti nähtä-

västi ilolla vas t aan Suomen ha llituksen tervehdyks en , jonka 

hän lupasi tuoda esiin uudelle hallitukselle, samalla pyyt äen 

lähettää sydämmelli s en vasta tervehdyksen , josta eilen sähkötin. 

Hän va~utti, ett" , Ruotsin nykyinen hallitus tekisi voitavan

sa jatkaakseen Suomen j a Ruotsin välistä hyvää yhteistyötä , 

jolle täällä annetaan niin suuri arvo, j a selitti että muu

tenkin tullaan ulkopolitiikassa noudattamaan samoja suuntavii

voja. Hymyillen hän lisäsi: "niin kauan kuin tämä hallitus 

kestää, istukoon sitten pitemmän t a i lyhyemmän ajan" . 

Herra Löfgren, joka tunnetaan harvina isen älykkääksi, 

on tavallisesta ruotsala isesta liikasovinn isuudesta vapaa, 

kä tekee virk1stävän vaikutuksen. Keskustelun kuluessa hän 

osoitti vilkasta kiinnostusta oloihimme, joita hän ilmeisesti 

ei näyttänyt lähemmin tuntevan, mutta joihin hän kernaasti 

haluaa perehtyä. 

Herra Löfgren kosketteli tämän jälkeen Suomen ja 

Baltian maiden Venäjän kansaa hyökkäämättömyyssopimuksesta käy

tyjä neuvotteluja Ja mainitsi tässä yhteydessä, että eräät 

Baltian maiden edustajat olivat hänelle ilmoittaneet sen 

sityksen olevan Suomessa vallalla, että Venäjä 

toiselta pUOlen Baltian maiden ja toiselta puolen Ruotsin 

kanssa pyrkii eristämään Suomen. Tämän Johdosta Herra Löf

sren antoi Ruotsin Ja NeuvostOliiton "li i tä va s s neuvotteluista 
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muutamia lisätietoja. 

Hän sanoi Ruotsin a lussa viime syksynä ehdottaneen 

Venäj älle välitystuomiosopimus t a , johon Venäj ä ei kuitenkaan 

suostunut , lähinnä sen johdosta, ettei tultu yksimielisyyteen 

välitystuomi oistuimen kokoonpanon suhteen. Ruotsi nimi ttäin 

Va ti, että s iinä olis i viisi jäsentä, siis paitsi kah ta 

Ruotsin ja kahta Venäjän va litsemaa vä limi estä myöskin viides 

puolueeton r atkaisija. Sitä pa itsi Ruotsi l ausui t oivomuksen, 

että vä litystuomiolautakun ta olisi pätevä r atka isemaan sellai

siakin riitaisuukaia , jotka olivat syntyneet jo ennen sopi

muksen a llekirjoittamista. Herra Löfgrenin ilmoituksen mukaan 

t ämä olikin Ruotsin vaatimuksien ydin, sillä t ä llä t avoin 

olisi voinut a listaa kaikki Ruotsi n saatavia koskevat jutut 

välitystuomioistuimen ratkaistaviksi, joten Venäj ä välillisesti 

olisi saatu tunnustamaan vanhat velkansa . 

Nämät ruotsal aisten ehdotukset kuitenkin raukesivat 

tyhjiin, kun välitystuomio tässä muodossa ei ollenkaan miel

lyttänyt venäläisiä, ja neuvottelut ovat sen jälkeen pääasi

allisesti kohdistuneet vaan sovintomenettelyä koskevaan aopi-

mukseen. Herra Löfgren huomautti, että sovintomenettelyyn näh

den ei ole niin tärkeä, onko sovinnonhierojain luku viisi 

tai neljä; sitä vastoin kuuluu välitystuomiosäännöstön perus-

edellytyksiin, että välimiesten luku on epätasainen, j otta rii

tapuolia sitova päätös voitaisiin saada aikaan . 

Herra Löfgren lisäsi vielä, etteivät nämä neuvotte

lut tällä haavaa ole aktualisia. 

v.t. A a i a i n hoi taj a 
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2. 
Herr Ulko si inministeri, 

Tämän ohel l on minulla kunnia l ähettää raport-

ti 1 : 0 9 , J ok käsittelee k uppasopi mueneuvotteluj a . 

V s t aan otta kaa , Herra Ulkoasiai nministeri. erin-

omaisen kunnioitukseni va kuutus. 

V.t. sia inho i t a j a . 

Herra Professori E. N. S e t ä l ä , 

Ulkoasiainministeri, 

y. m. y .m. y.m. 
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Ku ten Lähetys t ö sähkösanom ssaan kunnioitta -

en ilmoitti, huomautti ulkoministeri Löfgren suullisesti , ett" 

S.T.T:n tiistaiaamuna t äällä Jula istu sähkösanoma , Joka ko sk i 

Suomen ja Ruotsin välisiä kauppasoplmusneuvotteluj a J a lähin -

nä johtui Nya Dagligt lleha ndan hyökk"yks os t " , oli muodol-

taan vähän liian jyrkkä. Itse a siassa olen muutenkin toden

nut, että tämä sähkös noma j a yleensä koko juttu on Tukhol

mass herättänyt suurta huomiota. Tätä lisäsi se seikka , et-

t ä lehandan kyseessä oleva numero, joka ilmestyi sunnun t a i-

iltana, oli jäänyt siantuntijoiltakin huoma amatta , minkä jOh-

dosta tää llä ei käsitetty, mistä aiheutui koko Suomesta tu

leva sähkös anoma ja mitä se merkitsi • . 

Vast sin herra Löfgrenille, että sähkösanoman muoto 

mahdollisesti johtui siitä, että osa Helsing issä julkaistus t a 

tiedoksiannosta sähkötettäessä oli jätetty pois. Seuraavana 

aamuna s a tiinkin vahvistus tähän, sillä tänne sillä välin 

saapuneista Helsingin lehdistä ilmeni, että s ähkösan omas ta oli 

Jäänyt pois tiedonannon viimeinen l a use, jossa m.m. ilmoitet

tiin, että neuvottelujen aloittaminen s illä kertaa jäi sik-

seen j että sia on useiden muiden kaupp&sopimusneuvotte-

lujen vireillä ollessa toista iseksi saanut levä t ä . Ulkodepar

tement issakin todettiin heti mielihyvällä, että tiedoituks en 

muoto todellisuudessa oli ollut vähemmän jyrkkä kuin miltä 

se ensin näytti. 

Ulkodepartementin poliittisten ja kaupallisten asi

ain osaston päällikkö, lähetystöneuvos I. Westman, joka jo van

hastaan on tunnettu luj a ksi Suomiystäväksi - Ahvenanmaan ky_ 

aymykaenkin aikana hän kuului niihin aniharvoihin ruotsalai-
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siin diploma tteihin. jotka ol i vat valmiit uhraamaan virka-

urann avoimesti paheksumalla Ruotsin vir llista po l itiikkaa -

on . ulkoministeri Löfgrenin ohjeit~n muka isesti , suurell tar

olla vai kuttanut siihen suuntaan , etteivät Ruotsin lehdet ru

peaisi polemisoimaan as i ast , va rsinkin sen j"lkeen kuin ulko

departementti , sanoro lehtimiesten ahdistamana . k t sot olevansa 

pakoitettu julka isem an vastineen S .T.T:n s" kösanoman jOhdos 

ta tiist iilt n • si is ennenkuin viimemainitun täydellinen 80. 

namuoto oli täällä tunnettu. Ulkodeparte entin kaupalli sen 

erikoisosas ton päällikkö Gtinther kertoi minulle tänään, että 

hän maanantaiilt na, nähtyänsä ulkodepartementi lle l ähetetyn jäl-

jennöksen .T. T:n sähkösano sta. heti oli soitt nut s no 

le tien eähköaanomatoimiatoon estää kseen sahköaano an julka i ae-

roiat Ruotoise , koek hiin pelkäsi aiit" sukeutuvan lehdistöa-

sä turhia väitte lyj ä . Joa tämä olisi onni stunut , ei ulkodep r 

te entin myöskään o11si tarvinnut jula ieta va staus t ansa. . 'utt 

valitett veti herra Guntherin soitt esaa sahkösanomatoimisto 

oli jo ehtinyt levittää uutisen ma seudulle, niin ettei enää 

ollut m dolli t estää aen pääse istä julkisuuteen. 

Lehdet ovat loj alisesti noudattaneet ulkodepartemen-

tin kehoi tust olla aai an puutt tta. D gens Nyheterin uusi 

Suomispesi listi tohtori Kihlberg , jonka kanaG minulla eilen 

oli pitkähkö keskustelu. sanoi, että Suomen j a Ruotsin viral

liset tiedoksiannot oliva t sanomalehtimiespiireissä herättäneet 

mitä vilkkainta mielenkiintoa; hän oli itse heti alkanut ke-

riiillä aineisto p"äkirjoitusta varten, mutta kääntyessään täs-

sä tarkoituksessa ulkodepartementin sanomulehtiosaston puoleen, 

oli hän saanut vak~van kehoituksen olla asiasta kirjoittamat

t a. 

Ulkodepartementissa niinikään sanottiin minulle, että 

Ruotsi jo ennen tätä välikohtausta on halunnut antaa Suomen 

olla rauhassa kunnes vireillä olevat kauppasopimusneuvott'elum

me Sa ksan kanssa ovat jOhtaneet tuloksiin. Tässä yhteydessä 

voin mainita tao" aan···· kuullaeni h erra Guntheriltä, Joka oli 
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mukana Berliinissä Ruotsin j S ksan v"listä kauppasopi ust 

laati.mass Ruotsin va ltuuskunnan jäsenenä , että viimeis ten tie -

tojen mukaan tämä sopimus , joka tulee esille S ksan valtio

päivi llä maanantaina t. k . 21 p:n", ei siellä tule hyväksytyksi . 

Tukholmassa viimeiseen ast i ei t hdota usko t ä t " mahdolli-

seksi; mutta , j os hälyyttävät huhut toteut uva t, syn t yy kyllä 

sangen arveluttava tilanne . 'itä tulee neuvotteluih i mme Sake 

kanssa , olisi herra Guntherin mielestä Suomelle eduksi , j os 

Ruotsin j a 

liin lss" . 

a ks n vä linen kauppasopimus nyt r~ioida Ber-

Ruots 1 isill - on yleensä hyvin h" ärät k"sitteet 

uomen kann st suosi tuimmuus eriaa t te oseon n" den . .. e rveleva t , 

että tällä on Jonkinl inen kärki Ruotsia vus t aan, mikä t aas 

on omiansa kiihoittamaen ruots 1 i s ia mei t ä v s t ann. Tämä il-

meni esimerkiksi entisen kauppaministerin Sven ssonin llehan -

dass selostetu t a l ausunnost a. , j a se tulee es iin myös kin ul· 

ko dep rtementin tiedoksi nnos ta, j ossa mainitaan , että Suomi on 

useiden mui den i den kanssa solminut k uppasopimuksia , joissa 

näi lle 1lle on myönnetty r a joittamaton suosituirnmuusoike s , 

Suomen s amatta tästä korvaukseksi yhtä vähän t ullia lennuksia 

kuin muitakaan erikoisia etuj . Selittäessäni ulko inisteri 

Löfgrenille kantaamme tulin maininneeks i herra Kihlmanin esi-

telmän, jonka lähetyst ö muutama viikko sitten sai vast aanot-

taa Ulkoministeriöltä ja jossa m.. tehdään selkoa siitä jO

tenkin mutkikkaasta kehityksestä, jonka loogillisena s eurauks e

na on nykyinen kantamme suoai tuimmuuskysymyksess ä . Herra Löf· 

grenin pyynnöstä lähetin tämän kirj asen ulkodepartementtiin. 

Ulkodepartementin herrat tutustuiva t heti sen sisältöön J a 

ovat sen kautta nyttemmin tulleet ymmärtäväisemmiks~ 

kohden eivätkä enää puhu asiasta niin katkeras ti. 

tässä 

Herra GUnther ilmoitti luottamuksellisesti, että hä-

nestä uuden ha llituksen vallassa olleasa on hyviä edellytyk

aiä Suomen Ja Ruotsin välisen kaupp sopimuksen aikaansaami

seen. Ruotain virallisissa piireissä vall i tsee yhä edelleenkin 



• 

• 

-4-

SUOMEN LÄHETYSTO 
TUKHOLMASSA 

v. t • 

Suomelle sangen suopea mieliala , ja Löf gren tuntee yhtä pal,.. 

jon kiitollisuutta Suomea kohtaan kuin nd6nkin siitä tuesta , 

jota heille annettiin Suomen t aholta Gen~ven kriisin ai kana , 

sekä siitä ystävällis estä arvostelusta , j oka Helsing issä tuli 

Ruotsin esiintymisen osaksi, v st kohtana t ä käläiselle myrkylli 

selle kritiikille . Selviydyttyään Sa ksan kanosa tehdys tä so-

pimuksesta tulee Ruotsi enoi syksynä t a s panemaan vireille 

neuvotteluj a Suomen kansaa , jolloin kuitenkin herra Giintherin 

ilmoituksen mukaan teolliauus- j a kauppapiirien painostuksest 

Ruotsin täytyy ant ehdotukailleen pont t a ja tosis aa n koet-

taa päästä molempia maita tyydyttäviin tulo~si1n • 

s1a1nho1taja 
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Herra Ulkoa si i nmin isteri, 

Js1 ' 1 

/6 'J-6 J ~ ~ .. '. 
I ~" ~ . 

5" ("~ 

Tämän ohell on minulla kunni lähettää r aportti -_tf"D_ .... _,..., 
N:o 10, joka käs ittelee muutami a Ruotsin sanoma lehd i s t ön suh -__ ...... _~_'~r 

t autumista Suomeen va l a isevia piirteitä . 

Va staanotta kaa , Herra Ulkoa s i a i nministeri, erinomaisen 

kunn ioituks eni va kuutus . 

HERRA. PROFESSORI E . N. S E T ÄLÄ 

ULKOAS I 1 INISTliRI. 

y. m. y.m. y.m. 

H e 1 s i n k i . 
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Ruotsin sanoma
lehdistö ja 

Pari päivää sitten kävin ulkodepa rtementin sanoma-

~. 
lehtiosaston v.t. päällikön Johanssonin luona . Vakina inen pääl-

likkö herra Henriksson on tällä hetkellä Amerika ssa kruunun-

prinssin mukana. Herra Johansson on sosia lidemokraattinen sano

malehtimies, joka Brantingin aikana otettiin ulkodepa rtementtiin ; 

hän on osoittautunut kyvykkääksi j a na uttii yleistä arvonan-

toa. 

Käyntini lähin syy oli eräs kirj oitus "Finsk" och 

"finländsk", joka julkaistiin Pressens Tidningissä t.k. 15 p:nä. 

Muutamat täällä ilmestyvät jokapäiväiset lehdet, kuten Svenska 

Dagbladet, ovat kertoneet sen, ja Hufvudsta dsbla det 21/6 tekee 

siitä suuren numeron. 

Kirjoituksen sävy oli osaks i hyvin kiiva s: sen lop

pu esimerkiksi kuului näin: 

"Dessutom ha ju "Finsk" och "finne" i alla etnologiska s am
manhang en betydelse, som utesluter, att dessa ord ens skulle 
kunna användas om svenskt folkelement i Finla nd, men då det 
bl. a . synes vara just detta som makthavarna i l a ndet önska 
ge intryck av, öka s härigenom den oreda, som undvikandet av 
orden "finländsk" och "finländare" medf'ör. Alltså böra sist
nämnda ord begagnas, vad än det f'inländska - här skulle man 
tydligen även kunna säga f'inska ! - undervisningsministeriet an
ser i frågan." 

Herra Johansson sanoi, että "Pressens Tidning", jota 

jaetaan yksinomaan sanomalehtitoimituksille, on erittäin huolel-

lisesti toimitettu. Selitettyäni hänelle, miten sopimattomia let

kauksia kyseellinen kirjoitus sisälsi, hän ilmoitti olevansa 

varma, että se oli erehdyksestä ja huomaamatta, eli kuten hän 

virkkoi, yllätyksellä, tullut lehteen, josta hän l ausui paheksu

misensa, samalla luvaten vakavasti puhua siitä lehden toimit-

tajille. 

Totesin, että huomautukseni ja tässä yhteydessä an

tamani tiedot tekivät syvemmän vaikutuksen herra JOhanssoniin, 

kuin olin Odottanut. 
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Tähän ennen olin näistä asioista keskustellut erään 

nuoren libera lisen sanomalehtimiehen toht. Kihlbergin kanssa, 

joka Dagens Nyheterissä jo on s aavuttanut huomattavan as eman 

ja jolla kaikesta päättäen tulee olemaan suuri tulevaisuus 

alallaan. Dagens Nyheter on m.m. yllä kosketellussa asiassa 

esiintynyt sävyisämmin ja tasapuolisemmin kuin muut Tukholman 

lehdet; ainoastaan Dagens Nyheter oli huomannut ja jula issut 

ne epäilykset, jotka ruotsalaisen kansanpuolueen finländare-kp

symystä koskev~ päätös oli aiheuttanut esimerkiksi Nya Tid

ningenissä ja HUfvud~adsbladetissa (kts D. N.26/5). Herra Kihlberg 

huomautti minulle, että Dagens Nyheterillä oli suuria mahdolli-

suuksia va ikuttaa Ruotsin sosialidemokraatteihin suomiystävälli-

seen suuntaan. Tämän muuten totesin jo keskustelle s sani herra 

30hanssonin kanssa, sillä mainittuani hänelle Dagens Nyheterin 

kannasta esillä olevassa kysymyksessä, hän nähtävästi antoi 

sille suuren arvon. 

Herra Kihlberg sanoi, että yleensä ruotsa l a iset oi

keistolehdet ovat hra Collianderin et consortes kiihoitustyöl

le a lttiimmat kuin vasemmistolehdet, mitkä jo ennaltaan suh

t autuvat epäilevästi mainittujen piirien va listustyöhön . Hän 

oli itse saanut ikävän vaikutelman Hufvudstadsbladetin sano-

malehtikatsauksista ("Dagens Diskussion"), mitkä Suomessakin ovat 

herättäneet pahaa verta. Ne ovat hänen mielestään ilmeisesti 

tarkoitetut Ruotsin kulutusta varten, täkä läisen mielipiteen 

muovailemiseksi. Niitä siis voi pitää jonkinlaisena kostona 

siitä ankarasta arvostelusta, jonka alaisiksi tuliva t aikoi-

naan kuuluisat yksipuoliset korrespondenssit, ja jonka johdos

ta nämä nyttemmin ovat miltei kokonaan lakanneet. Her~a Kihl

berg olikin muuten huomattavassa määrässä oloistamme perillä, 

mikä ei ole yleistä täkäläisten sanomalehtimiespiirien keskuu

dessa, joille pintapuolisuus ja siitä johtuva herkk&uskoieuus 

ovat miltei tunnuemerkilliset. Herra Kihlberg pyysi lähetystön 

kautta saada kyseessä olevia asioita vala isevaa kirjallisuut

t a ja eanoi myöskin olevansa kiitollinen, jos hän kauttamme 
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voisi nopeasti saada käännöksiä tärkeistä suomenkielisistä sano-

malehtikirjoituksista. Tätä nykyä tukholmala isten lehtien on tur-

vauduttava ulkodepartementiin, jonka välityksellä he s aav a t kään-

nöksiä vasta neljän viiden päivän kuluttua ja silloinkin useim

min v aan mikä jo on ollut käännettynä "Hufvudstadsbladetissa". 

Dagens Nyheterin kasvava Suomi-harrastus, missä suhtees

sa herra Kihlberg l ausui minua suora staan yllättäviä,lähempään 

poliittiseenkin yhteistyöhön tähtääviä s anoja, j a lämpimämpi suh

tautuminen meihin on ilahuttava, hyvää ennustava oire, sillä, ku

ten tunnettua, on välinpitämättömyys j a kylmäkiskoisuus näissä 

asioissa tullut esiin juuri eräissä Ruotsin liberaalisissa ja 

sosialidemokraattisissa piireissä. 

V.t.A,iainhoitaJa ~ ~~ 
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Herra ~inisteri, 

Tämän ohella on minulla kunn i a l ähettää raport-

tini i :o 11 keskustelu tani Ruo t sin ulkorr- i n isterin kanssa 

Saksan-Sovjetin ja Ruotsin -Sov j etin vä lis istä sopimuks i s t a . 

Va staanotta kaa , Herra l:inis teri, t äydelli s en kUl"m i -

oituks eni vakuutus . 

HERRA FROFESSORI E. N. S E T .Ä L .Ä , 

ULKOASIAI NliI ISTERI, 

y.m. y.m. y.m. 

Helsinki. 
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Käydessän i tänään ulkomi nisteriä tapaamas s a, otti 

hän puheeksi kaksi asiaa, joista hän h a lusi antaa Suomen 

hallitukselle tiedon . Seuraavassa toistan ja totean, mitä 

t äs tä h eti s a lasähköitin. 

Toinen koski sitä huomautusta, minkä Ruotsi oli 

katsonut tarpeelliseksi tehdä saksah,is - venäl" i s en s op i mu k

- en johdosta , n i m. että se eräässä kohdassa näkyy olevan 

ristiriidassa niitten velvoitusten ~nssa, jo·ka Saks a mui-

den va ltioiden kanssa sitoutui t äyttämään Ahven~nrr,aan tur -

vasopimuksessa. Tämä huomautus oli a i h euttanut Sa ksan noten 

26 p. toukokuuta, missä Saksan ulkodeparte e n tti i~oitti 
)lullltuksen .... 

(Otevan täysin tietoisen ennen te kerli s t ään sitoumuks i s t a 

eikä aikonut niistä luopu~. Siis s aman t apainen vakuutus, 

kuin meille annettu. Ruotsin va staus t äh;'n , jonka h ra Löf-

gren minulle näytti, samoinkuin saksalaisen noten, totesi, 

kärjistämällä varmentaen noten 1 usetapaa, Sa ksan siis se-

littäneen, ettei sen sopimus Venäjän kan ssa .,.issä "n suh-

teessa muuttaisi sen kantaa niihin kysyw~ksiin nähden, 

joista on puhe entisessä sopimuksessa j a ettei s e ai jo 

laiminlyödä siinä määriteltyjä velvollisuuksiaan. Ruotsin ta~ 

holta oli annettu Saksan ulkodepartemen tin ymmärtää, että 

Jollei mitään vastausta tähän va staukseen saapuisi, niin tu 

lisi Ruotsi katsomaan notessaan ilmaistua käsitystään yh 

täpitäväksi Saksan oman käsityksen kanssa. Tähän mennessä, 

siis kuukauden kuluttua, ei ole mitään sellaista oikaise~ 

vaa vastaust a saapunut. Ulkoministeri huomautti, että muis

sakin maissa tämä asia oli herättänyt hUomiota ja s aanut 

aikaan kyselyj ä ; hänen mielestään eräs Briandin lausunto 

edustajakamarissa viittasi 
siihen, että Ranskakin ha lusi 
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aksan menettelyn suhteen. 

Koska jossakin täkä l ä isessä aamulehdessä oli ollut 

sähkösanoma Helsingistä Sovjet in meillepäin tehdystä sondee-

rauksesta sen ja meidän välillä toimitetta van sopimuksen suh-

teen, tein ulkoministerille selkoa siitä, mitä asia sta tiesin 

( shifferi C- 47 ,26/6) , mistä hra Löfgren oli sangen kiitolli-

n en. Hän kertoi s en yhteydessä juuri t änään saane ensa Ruot -

sin ministeriltä hlos kovassa tiedon Sovjetin suht autumisesta 

Ruotsin sopimuse hdotukseen. Siinä oli ollut ka ksi kOhtaa, j~-

ta Ruotsi ei aikonut l uopua . Vai kkakin luonnolli sesti s op i 

mus l autakunnan jäsenten luku j a edelly t y kset ova t vähemmin 

tärkeitä seikkoja, kuin jos olisi kyseess" " väli t yslaut a kunta, 

niin Ruotsi kuitenkin v ... ati , että puheenjohtajalla olis i ääni

va lta; toinen j a paljon t ä rkeämpi kohta oli vaatimus sopi-

muks en retroaktiivisestä vai kutuksesta , koska Ruotsilla ei t ä -

hän ast i ollut tilaisuutta vanhojen suhteiden s elvittämi s ek

si, sellaista kuin meille esim. oli tarj onnut Tart on r auha . 

'yt vihdoin ja jotenkin odottamatta saapuneessa va staukses-

saan on Sovjet selittänyt, ettei se hyväksy tätä viimeistä 

vaatimust .... Tämän Johdosta sanoi ulkoministeri päättäneensä 

jättää a sian kokona an lepäämään , lakkauttaen ka ikki sekä suul-

liset että kirjalliset neuvottelut ja pannen paperit koko -

naan "ad acta". Tämä menettely - jäädä aivan välinpitämätt""". 

mästi odottamaan, mitä toinen puoli aikoi tehda - oli hä· 

nestä ainoa oikea. Sitäpaitsi hän ei myöskään Suomen vuo ksi 

- nim. jottei Ruotsin menettelytapa millään lailla va ikeut

taisi Suomen asemaa tehtävään sopimukseen nähden - t ahtonut 

mennä hätäilemään. kaikkein vähimmin tietysti tinkimään sei-

koista, joihin Sovjet ei ole suvainnut suostua. 

Tuskin kotiin palattuani soitti minulle kabinetti-

sihteeri saattaaksensa perille ulkoministerin huomautuksen et-

tä, koska oli ollut kysymys hyvin herkistä asiois ta 

hän peittelemättä oli minulle ilmaissut mielipiteensä ja ai

keensa, hän pyysi minua, tehdessäni hallitukselle selkoa kes-
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kustelustruli , huomauttamaan hänen paljastuksensa olleen erittäin 

luottamuksellista laatua. 

M i n i s t e ri 
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Herra r iniateri, 

Tämän ohella on mi nulla kunnia l ähettää r aporttini 

:0 12, joka koskettelee käyntiän i pääm i n i s terin l u ona . 

Va staanottakaa, Herra Mini s teri, t äydellisen kunnioi-

tukseni vakuutus. 

HERRA PROFESSORI E. N. S E T ÄL Ä , 

ULKOASI HllIUNISTERI, 

y.m. y.m. y.m. 
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ParHsin matkan i a ikana oli pii.;' inister i Ekm il-

oittanut täkäläisen diplomaattikunnan j äsenille olevan s a h ei-

dän tavat tavaMnaan sopimuksen mukaan hänen sihteerinsä kans 

sa. Vas ta tänään olin tila isuudessa nouda ttamaan tätä viit-

t aueta. Tällaisissa kohteliaisuus- ja esittämisvisiiteissä ei 

ole t apana kosketella po l i itt is i a kysYLVks iä muuta kuin a i

van ohimennen (ne jäävä t ulkoministerin kanssa p ohdittaviksi ' , 

etenkin kun henkilökohta isesti ollaan oltu toi s istaan siksi 

kaukana kuin hra Ekman ja minä . Lutta osit tain hän en luon-

tevan, avomielisen tapänsa johdosta, osittain sin ä syys t ä , 

että luulin hänen paren~n ku i n hra Löfgrenin, joka. on jok-

senkin jörö j a vaikeasti vast aan ott~va henki , muut i a a si-

oita o i va l tavan, sukeutui välillämme kokona inen pitkä kes-

kustelu. 

Hr a Ekman kertoi ensiksi useampia kertoj a käyneen-

sä Suomessa sekä nyt sodanj ä lkeisillä käynneillään , jolloin 

hWl kerran oli matkustanut halki koko ~aan, s a aneensa mei-

dän kehityksestämme, eritotenkin maanviljelyksen alalla, mitä 

edullisimman vaikutuksen. Oikein t ä ytyy i hmetellä , hän lausui , 

kuinka siellä on tehty työtä, huolimatta ka ikista syvistä 

vammoista, mitkä sota oli maahan ja sen a sukkaihin lyönyt, 

ja miten nopeasti siellä edistytään. ~~ltaa olla sit keä ja 

voimakas kansa! Suureksi ilokseen hän oli nähnyt, miten vilk-

kaaksi henkilökohtainen kosketus mait~n välillä oli käynyt, 

sillä hän, jolla aina on ollut suuri persoonallinen mielen-

kiinto Suomen oloihin, ei voi ymmärtää, ettei Suomi olisi se 

maa. mikä kaikissa suhteissa on lähinnä Ruotsia. Sen tähden 

hän itsekin tahtoisi uudessa asemassaan tehdä parastaan yhä 
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Siirryimme puhumaan kauppasopimuksesta . P~äministeri 

sanoi äsken läpikäyneensä kaikki muit~n maitten kanssa teh -

dyt sopimukset sekä miel ipahalla huomanne ensa , ettei niiden 
\ . 

va ltioiden joukossa, joille on myönnetty suosituimman maan 

asema , löydy Suomea . Tämä oli hänen mielestään a ivan luonno-

tonta. Hänellä ei näkynyt olevan tarkempaa käsitystä käy-

dyistä neuvotteluis ta ; kun niistä puhuin, huor.au ttaen, ettemn.e 

me voi suoda Ruotsille erikoisi a etuja saamatta niist ä mi 

tään korvaust a , sanoi hän v llan hyvin ymI!'.ä.rtävänsä tämän 

~eidän kantamme sekä hartaasti tOivovansa , että neuvo tteluj a 

pian taas jatkettaisiin ja että ne johta isivat hyviin tu-

loks.iin. Ruotsi 11e t ämä oli t avallaan an:bit ion i n ,-s i a . 

UUdelleen puhuessaan mei dän oloi stamme, luuli hr a 

Ekman huomanneensa, et tä isänmaallinen into oli d van yht: : 

suuri ruotsinkielisellä kuin suomenkielisellä puolella . Täw.ä 

antoi ~inulle tilaisuuden selittää, että t ä kä läinen käsitys 

" ruotsala isten" ja suomala isten eri a s erna ", t a j a erila i s i s t a 

harrastuksista Suomessa oli vaillinainen , vieläpä monessa suh-

teessa väärä, osaksi edellisten syystä , jotka itsep ir.ta isesti 

sanovat itseään ruotsa l aisiksi ainostaan sen vuoksi, että 

heillä sattuu olemaan ruotsi äidinkielenä , mutta jotka hyvin 

usein ovat sekä verensä että mielensä puoles t a hyviä suo-

mala isia. Useat heistä ovat kuitenkin menneet ruotsa l aisuu-

tensa painost'amisessa niin pitkälle, ettei ole kumma, jos suo

malainen aines on suuttunut ja katselee heitä kieroin sil

min. Pääministeri lausUi tämän johdosta, että hänen huomiotan

sa oli todellakin Suomessa usein kiinnittänyt se seikka , 

että henkilöt, joita hän heidän nimensä ja koko h eidän olen

tonsa nojalla oli luullut r~otsalaisiksi. toden teossa oli-

vat näyttäytyneet puhtaiksi suomalaisiksi, ja v ä listä myöskin 

päinvastoin. Nähtävästi ei siellä voi mitään tarkkaa rotu

eroa määritellä, nim. sivistyneiden JOUkossa, koska sekoitus 
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on ollut kovin suuri. Hän ymmärsi mainiosti suomal a ista lii-

kettä, erittäinkin että se nyt on puhjennut iLmi suuremmalla 

vauhdilla kuin ennen, nyt kun uusi kansan omainen va ltio on 

luotava. Kumminkaan hän ei ottanut ymmärtää kseen niitä ruot-

sinkiel elle J a ruotsa l a iselle a ine ks elle yihamielisiä l ausun

toja, joita äsken niin usein on näht y suomal~isissa lehdissä. 

Pitäisihän kuitenkin olla suomal a isillekin hyötyä ruot sinkie-

len osaami sest a , s e kun s entään on suuren osan äidinkie lenä 

j a avaa pääsyn koko Skandinayiaan. Jos sen tunteminen Suo-

messa supistuu mitä ttömiin t ikka l akkaa, niin joutuu Suomi 

aivan automaat tisesti ihan toisiin suhtei s iin Skandinaviaa n 

j a etenkin Ruotsiin, kuin ennen . Se ei ole autettavi ssa . Se-

litin hänelle, et tä t änä kyllä oiva lleta an meillä ja ettei 

koko suomalaisen Suomen kantaa saa arvoste lla muu t ö.mien leh-

tien lausuntojen eikä edes jonkun puolueen ohjelrr.~n noj alla , 

ja esitin, hänen ymmärtävä isistä sanoista4~lähtien, erinäisiä 

näkökohtia suomal a isuuden posittiYisen t ön s uh teen , n.itkä nä-

kyivät häntä huvittavan. 

Tästä sain helposti puheen jOhdetuksi Norrbottenin 

oloihin. Lausuin , etten tietenkään millään t ava lla tahtonut se-

ka<>.ntua Ruotsin sis"poli tiikkaan, mutta yht ä hyvin kui n täkä-

läiset lehdet tarkoin seuraavat Suomen kielioloja s en 'TUo ksi , 

että Ruotsin asukka illa siellä on rotu- ja kieliheimolr i s i a , 

yhtä luonnollista on, ettei Suomessa voida olla kylmäkiskoi -

sia Ruotsin suoma l a isten suhteen, jotka ovat meitä v ielä l ä -

hemmät kuin Suomen ruotsala iset Ruotsi~. Niin, t ämän pään inis -

teri myönsi kyllin oikeutetuksi. Ruotsissa, j at koin, s aaome a i-

na vastauksen, että Norrbottenin suomal a iset ova t kohta loonsa 

sangen tyytyväiset, he tahtovat oppia ruotsia ja tulla hy-

viksi Ruotsin kansalaisiksi, sen tähden on kaikki, mi tä he i dän 

hyväkseen Suomessa tehdään ja s anotaan , joutavaa lavertelemis 

ta ja pelkkää agitationia. lieillä kuominkin on hiukan toisen

lainen käsitys tästä asiasta: meillä luullaan va llan hyvin 
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tiedettävän - vaikken lähteitä nimenoma an voi mainita. myös 

Ruotsin lehdi ssä on kuit enkin siihen suunta an kirjoitettu-

että nämät va kuutukset ovat t aval l a an "vira llisia ". j a että 

t yyt ymättömyys erityisesti kohdistuu s iihen. ettei mitään ope-

tusta kouluissa anneta äidinkie le ssä . mikä opetus tiet sti 

olisi annettava suomeksi. samaten kuin voisi va a ti a . et t ä 

uskonn ono etus myöskin toimitettaisiin ä i dinkielellä . niinkuin 

monasti tapahtuu ja on tapahtunut vähemmi s t öjen oi keul.s i a 

järjestettäessä . Sen lisä ksi voinee suoma l a inen vä estö vaati a . 

että se s aa oikeusjuttunsa käsitell y iksi suomeksi. - J os 

Ruotsi näis s ä kohdissa voisi nouda ttaa tode l l is ta vapaamieli

syyttä. niin olen varma. että s itä tulta isiin ka ikissa Suo-

men piireissä tervehtimään mitä suurimmalla mie l il':yvä llä . j a 

että sem kautta r as kas kompastuskivi meidän suhte i ssamme t u-

lisi poistetuksi. 

Herr a Ekman kuunteli minua tar~vasti ja va~tasi 
suunni lleen seuraavaa. Hän oli piispa Bergqvistin kanssa pu-

hunut näistä oloista . j a oli t ämä va kuutta nut koetta vansa 

s a~da yhä enemmän suomea osaavia opett jia suoma l a isten kou-

luih i n . Se l vähän on, että l a sten t äytyy hyvästi 0 pi~ ruot-

• sia. mutta silti ei suinkaan tahdota v " kiva ll""ll tuke dut-

t aa heidän äidinkieltänsä. heistä pi t ää tulla k~ksi k ielisiä . 

Ikävä kyllä lienee tapahtunut. että erääseen suomal a iseen seu-

r a kuntaan on as etettu ruotsinkielinen pappi . se oli k~1den 

sinne muuttaneen ruotsalaisen syy. mutta s ella i s t ei enää 

s aa t apahtua . Suomenkielisistä saarnoista on muuten kyllä pi 

detty huolta. Rohkenin väittää, että piispa Bergqvistin to i-

menpide minusta näyttää aivan liian vaa t imattomal t a . ei ole 

kysymys siitä. osaavatko opetta jat suomea , vaan siitä. mi tä 

lapsille opetetaan. Eikä suinkaan riitä . että l apset koto 

naan s aavat vapaasti puhua suomea. h eidän on sitä viljeltävä 

metoodisesti ja opi ttava kirj akieltä . jotta voivat tulla osa l

lisiksi toisella puolen rajaa sillä heidän äidinkielellään 
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kukoistavasta kirj a llisuudesta j.n.e. Mitä taas tulee s aarnoi -

h in, niin on se verra ttain toisarvoinen asia, varsinkin siihen 

nähden, että suurin osa näitä suomalaisia tietää kseni ei ~~ulu 

valtion kirkkoon; pa ljOn tärkeämpi on tuomarien kielentaito. Sa 

noin myöskin, että meidän puoleltamme tuskin on puhuttu väki-

vallasta, ainoa s t aan j ärjestelmällisest & l aiDtinlyönnistä. 

Kuta enemmän tästä puhuimme, sitä paremmin näy tti pää

ministeri oivaltavan meidän nä kökohtamme, ja lopulta hän lupa-

si tarkoin tutkia näitä asioita sekä puole s taan koettaa vai-

kuttaa tyydy ttävään ratka isuun. 

Olin tästä tuloksesta sangen hyvilläni, ko s ka kaikki 

muut Ruotsin valtiomiehet, joitten kans s a olen asid.s ta puhunut, 

miltei heti ovat sen torjunneet, viittaamalla juuri a sukkaitten 

omaan mielipiteeseen sekä siihen, mitä valtio heidän hyväks een 

on tehnyt. Yksin Mar ks von Wurtembergkin kehui suuresti va l-

tion auliutta, huomauttaen että ruotsa l a inen on luonteeltaan 

liberaali, eikä tahdo estää ketään pääsemästä oikeu ksiinsa (tä-

mä on lievimmin sanoen "en sanning med modifikation ll ), Ainoa, 

joka jommoisellakin myötätuntoisuudella suhtautui a si an, oli 

sosialistinen opetusministeri Olsson, mutta hän erosi vähän a i-

kaa sen jälkeen, kuin hänen kanssaan asiasta puhuin, 

Lähtiessäni pääministeri Ekman vielä pontevasti alle

viivasi ka ikin puolin tahtovansa edistää hyvien suhteiden ke

hittämistä maittemme välillä: sekä historialliset että aktuaa-

liset olosuhteet tekevät sella i s en politiikan Ruotsin puolelta 

luonnollisekai ja itsestään lankeava ksi. 

M i n i s t eri 
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Herr. M1n1eterl, 

fiaäa ohella on .lnull. kunnia lähettää raport

ti .:0 13, Jota käe1ttelee SUOJaeJl 1lJDallu'Y1erallu. Ruot

.1 •••• 

Vaataanottataa, Herr. K1nieteri, er1noma1een kun

n101tukeenl 'Yakuutu •• 

V.t. Jo. e 1 a 1 n hoi taJ a: 

IllGIIA., 

7... 7.a. 7 ••• 

HeI. 1 n k 1, 
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huJaaa. ~ni.teri ~. Jot. enn.n on •• i.annut •• ri

tulppa, on pari pil.ää ollut .uoteenoaana J. on nUn IIIlO

doin .,ö.kin toi.t.ia.kai .at.tty ott .... t. 0... . .. li
t.1st.luihin • 

Jo. näin ollen poliittinen to1JDlnt. .1 Ruot

.i.a. T1.11 01. piiaayt YaUhtlin, niin .iti Ta.toin kong

r ••• l.~ OD tiDä ke.äni takoiatanut 'l'Ukholaa... t.Tal-

11.t. en-aa. YkainOllaall elokuun alkupuo11.koll. on täil-

11 .. lkeiD 7bt'.ikaa p1detty Tiial t.l kuus1 tanaa1n.i

li.tä kokou.t., J01... SUOJD1kin on ollut .dust.ttun.: tJ

.101os1en, aairaanhol taJ .Uar1en, aerl.U t·oitu.kOJD1 tean J. 

S.od •• ttien kokouka.t. '1'1ain taun 12 p:DI ••• ttliD Kal

.a •• I •• 13" pobJolama1Dea .ana.aleht1JD1eakokoua. J •• d.l-

11 •• aa pI1Tini piittyl 1.ntiJi.... n.1Jä pälTii k •• tin7t 

"ot.in-T1.railu. 

11'1 T11 .... inlttaun tul •• , t~7,Y .ano.. .ttä .e 

oan1.tu1 kaikin pmolln h7Tin. Lehdl.tö... Jalkal.e.1.n .e-
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loatuaten t~deDD7ta.~l ..tDittakoon ~ut.-1a ~alai •• ~la 

piirteitä. Siinä .rinomai •••• a ~a.ta&Doto •• a. Jonka .oy 

til .. ilmailiJ.... täällä .ai~at. ilaeni .,öakin ruotaa

lai.ten .eriup.e.ri.n kiitolli.uua heille lai~ .. to~i.rai

lun aikana ~. 1924 H.laingi •• ä o.oittamastamm. ~i.ra&D

~arai.uud.sta. Amiraali Riben. Tukholman laiTastoaeemaD 

päi1likkö, puhui minulle ennen lentolaiTUeen tännetuloa 

lämpimästi näistä mui.telmista Ja ~itti .uuresti. et

tä hänen it.en.ä oli matkustettaTa Gen'~een ottamaan 0-

.aa komiteatöihin. Hänen siJaisensa, komentaJa Gi.iko, oli 

~anh1n up.eeri ruotsalaisi.ta i.ännistä. Ruotsin uudesti 

JärJestettyJen ilmailu~oimain (Yly~apnet'in) ~akinain.n 

päällikkö. kenraalimaJuri Amundson. oli ~öskin matkoilla. 

Jonka TUoksi ilmailu~iranomaisten ylimpänä edustaJana esiin

tyi kom.ntaJa Liib.ck. 

• 

LentiJämme saapuivat tänne kuningattaren synty

mäpäiTänä. elokuun ., p:nä. Jonka JOhdosta hänelle lähe

tettiin yhteinen onnittelusi.htösanoma. Seuraavana päi~änä 

kuningatar lähetti sähköteitse limptmät kiitoksensa. ED

ningas. Joka kuningattaren ter~eydentilan JOhdosta alitui

.esti oleskelee hänen luonaan Sollidenissä. saapui t.k • 

10 p:nä yh4ek8i päi~ältsi 'l'\lkholmaan. JollOin hän raJoi

tetusta aJastaan huolimatta otti T&8taan e~er8tiluutnant

ti faucherin, maJuri VUoren Ja lapteeni Rekolan. Ebnin

gaa puhui .. ille ~in yati~älli.e8ti •• m. ~ii.eTUoti

s.at. 8uomimatka8taan J. antoi .udiens.in Jälkeen lä

hettil ~eratiluutnantti· faucherille ~ ... anritar1kunnan 

toisen luokan komentaJamerkin. 

lRotaift llm81lu~o1main Hasaelbackenilla tarJo.

~lla p&1~li.il1ä piti -.Juri VUori lämpimän puheen. 

~i.tuttaeft. että 8ua..n taloftpoik~eiJa 1918 .ai Ruot

aiata enat..i1aen lentokoneena •• 

Lentol.iTUe.... lähtö Tukholmasta .uodostui san-

,.n Juhlallisekal. KOmentaJa Giaiko oli aaettanut lai~aa-
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'on .olttokunnan Skepp.ho~nln nl .. e11e. mi •• i .e eronhet-

kelli Ylrittl y· .... -lau1un J. .uit. .uomalai.i. i.iamaal

li.l. .iyelmii. Sk.pp.ho~. 1.lYaaton Tukbolmae.a ol.Y. pii

.aJa. Jonka Jo 1600.1uwll. peru.tt naue Laurinpoika J'le

m1n&. on miltei .uuttumattA .i1lynyt Y1hrelni keltaan. 

ke.kelli uudenaikuista .uurtaupunkia. IlmalliJamme seit.e

.-n lentokonett. oli yedett7 Y .. t.piätä .1Jait •• yan. mui.· 

torikkaan I&leerlyei.timön tel.koille. täällä on tol.taiaek

ai Ruot.in ilaalluyo1main lentoa ..... Joka muuten piakkoin 

tullaan muuUUI&an JIä1&ftJln-en llli.lpU .. i olnaan V"äateråeln 

kaupunkiin. mi •• i •• .ot.-aikana on en..uin turY ...... UI&l

la tuin aillä on hyTi yhte7e Itiiaeren Iaul.aa J. laaJoja 

ulapolt. l~lliJ.ln tirtettiYlni. IIb4ea8ä yesita,oJemm. 

l1ukuyan toinen toiaenea Jälkeen Skeppsholmenl. J. ltalee

riY.lata.öä erottaya11. kapealla .almell.. tuli pakoatakin 

aJatelleekal miten IUetaa III:n eaarlatolalY.t purJehtiTat 

itiinpäin niitä .amoJa rantoJa pltkin Ddelfeltln tuY&88a. 

To'o "1a1DholbJa: ~ ~ . 
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Herra Ministeri. 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää raport

tini ' N:o 14. Joka kä.ittelee täällä äsken to1m1tettuja 

maakäräJ äTaa1IJ 1. 
5 $' • ......, 

oj,tuk.en1 

Vastaanottataa. Herra Ministeri. t~delliBen kunni

Takuutu •• 

HJ:RRA PRODSSORI ~. N. S ~ T ÄLÄ. 

tJLltOASIAIWIliISTaI. 
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llaakäräJ ä
TaaUt. 

t.,t, / ~ 

/~1. ' U -le, ' ;2 
I " --_. I j ~' • 

,o (! 'L 
TtJXHOLKA!l LÄHETTILÄÄN RAPORTTI 

N:o 14. 

Ruotsissa on äsken toimitettu uudet maakäräjäTaa

lit. Ne ovat herättäneet koko lailla kiihtyneitä mielialo

ja ja anatneet aihetta vilkkaaseen Taaliagitatioon. Syynä 

tähän on, että näitten maakäräjien kokoonpanosta riippuu 

valtiopäivien ensi kamarin kokoonpano. 

lIaakäräj iä on joka läänisIä; Kalmarin lääni on 

ainoa, jO.la niitä on kaksi. Ne oTat taTallisesti yhteisiä 

kaupungeille ja maakunnille; mutta kaupungit, joi.sa on ~150 

o.aan koko Taltakuntaa nouseTa Täestö, eiTät ota maakärä

jiin o.aa (tällaisia kaupunkeja on kuusi). Kaakäräjiin Talitaan 

edustajia liten, että erikseen maakunnissa ja kaupungeissa 

muodo.tetui •• a Taalipiirei.sä Talitaan yksi edultaja jokais

ta alkanutta 5000-asukaslukua kohti. Vaalit toimitetaan joka 

neljäs vuosi; niihin ottaa osaa jokainen 2? vuotta t~ttä

nyt asukas, mies ja nainen. Vaalit oTat suhteellisia, ja 

toimikausi on nelivuotinen. Kaakäräjät, joita on Ruotsissa 

25, kokoontuTat kerran vuodessa, syyskuun ens1mäisenä maa

nantaina, ja Toi istunto korkeintaan kestää 10 päiTää. Ne 

käsitteleTät maakunnan yleistä taloutta koskevia asioita, 

maanTilJelyksen Ja muitten elinkeinojen kehitystä, kulkulai

tosta, sairashoitoa, opetusta j.n.e. Erittäinkin salraBholdon 

alalla oTat ne saaneet auuren merkityksen, niinikään hoi

taTat ne .uureksi osaksi kansanopistoja, maanviljelYBkoulu

Ja 7.m. Tekeillä on uusi ti.laki, joka myöskin antaa niil

le suuria tehtäTiä. 

Hiiden tärkein tehtiTä on kuitenkin vaalien toi

mittaminen eduskunnan ensi kamariin: sen vuokai on niiden 

poliittinen .. rkitys suurempi kuin elim. kaupunkien Taltuus-
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tojen, joitten tehtävät muuten usein ovat samaa laatua. Näi

tä ensikam&rivaaleja varten on Ruotsi jaettu 19 vaalipii

riin. Nämät eivät kuitenkaan kaikki valitse samalla kertaa, 

eikä myöskään toisen kamarin vaalien neliTUotiakausi ole 

millään tavoin heihin sovellettu, vaan niistä valitsee joka 

vuosi 2-3, niin että joka kerta noin ~8 koko kamarin jä

senistä (150) uudistetaan. Niin tapahtuivat tänä vuonna esim. 

uudet vaalit Göteborgin kaupungissa (kuudessa suurimmassa kau

pungissa toimittavat vaalin eri valitsijamiehet). Kronoborgin ja 

Hallannin sekä Örebron läänissä. Valittavien luYUn kutakin 

vaalipiiriä kohti määrää joka k,ymmenes TUosi hallitus, jol

loin perusteeksi asetetaan vaalipiirien asukasluku • 

Kun soaia.lidemokraatteja on kamarissa 52 ja oikeis

tolaisia 56, ymmärtää helpolti, että pieninkin muutos heidän 

välisessä luhteessa&n voi k~dä ratkaisevaksi kamarin pää

töksille. Keväällä olivat kaikki oikeiston lehdet toivomuksia 

t~nä: .yka,yn maakäräjävaalit tulisivat sille ehdottomasti 

tuottamaan koko joukon uusia paikkoja, ja niin ollen voisi 

se aikaa myöten ja ehkä jo 1928 vuoden toisen kamarin 

vaalien tapahtue.8a esiintyä ensikamarin johtavana puolueena. 

Merkillistä kyllä. on kuitenkin tämä sävy myöhemmin aika 

lailla hiljentynyt. Ja 8YYltä: sillä äsken tapahtuneet maakä

räJävaalit eivät ole luurelti muuttaneet suhteita. 

Vaalit tapahtuivat jo sYYlkuun keskivaiheilla, mut

ta -Ruotsin valtion hidal junajärjestelmä" on Iyypäänä siihen, 

että niiden tulokaet vasta näinä päivinä ovat valmiiksi 

lasketut. Numerot - joita muuten eri tahoilla eri tavoin tul

kitaan - oloittavat, että maakäräjien kokoonpanossa on tapah

tunut huomattaviakin siirtoja, mutta etteivät ne oleellisesti 

tule muuttamaan en.itam&rin kokoonpanoa lähinnä seuraavan 

vaalikaUden - 1926-1930 - kulueaaa. Kaikki niiden jOhdosta he

rätetty touhu on .ii. ollut tarpeeton. 

Joka tapaukses.a on mielenkiintoista huomata, miten 

80.1aa11demokraattien rivit ovat lisääntyneet etupää8sä 01-
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keiston kustannuksella. Puolueen TalitsiJamiehiä oli 1922 

287,119 ja nyt 461,028, aiis lis~a: 173,909. Oikeiatolla oli 

1922 270,209, nyt 324,346, lia~a: 54,137, proaenttiluTUissa 

61 Ja 20. Sosialistit OTat maakäräJissä (missä kaikilla puo

lueilla yhteensä on 1156 paikkaa) Toittaneet 76 paikkaa (ennen 

368, nyt 444) oikeistolaiset menettäneet 43 (367-324). Uutta 

toiselta puolen OTat kommunistit menettäneet 18 paikkaa 

(32-14). Porvarillinen Tasemmisto on häTinnyt 12 paikkaa Ja 

maalaisliitto Toittanut yhden. 

Sosialistit OTat kuitenkin sattuneet etupäässä voit

tamaan lääneissä, Jotka eiTät ota osaa ensikamarivaaleihin 

ennenkuin uudet maakäräJävaalit ovat n11s8a toimitetut, nim. 

1930 TUoden Jälkeen. TuleTan vaalikauden kuluessa siis ei 

voi laskea, että he tulisiTat voittamaan enemmän kuin kaksi, 

korkeintaan kolme paikkaa; huolimatta tappioistaan tulee oi

keisto - jolla on hyTät Tanhat asemat maakäräJissä - voitta

maan yhtä paljon. Näistä voitoista tulee neljä T":!.staamaan 

yhtä monta liberaalista tappiota; kommunistit menettäTät sen 

liaäkai ainoan paikkansa kamarissa. Kieltovapaamielisiä on 

kohdannut useita yilätyksiä: niin on puolustusminiateri Ro-

86n Umeåssa joutunut häTiämään. Heidän aaemansa kamarlaaa 

Jää aiitä huolimatta, kuten maalaiatenkin, entiaelleen. 

K i n i s t eri 
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TUkholmassa, lokakuun 30 p:nä 1926. 

Herra Ministeri, 

. j ,. , • I 

[',J . 

) 

I 
~· i (!'L-

J6. 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää ra-

porttini N:o 15, joka käsittelee Ruotsin ja SovJetin 

välisen 8ovinto8opimuksen vaiheita. 

Vastaano ttakaa , Herra Ministeri, täydellisen kun-

nioitukseni vakuutU8. 

HlmRA PRODSSORI 11:.~. S 11: T ÄLÄ , 

ULKOASIAINlUNISTmI, 

y.m. y.m. y.m. 
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Ruotsin-Sovjetin 

J 

I 
s. I (! 'L 

TUlCHOLMJi.N LÄHETTILÄÄN RAPORTTI 

N:o 15. 

i : .. L. 

Ruotsin ulkoministeriön kanta Sovjetin kanssa teh-

sopimuksen vai- tävän sovintosopimuksen suhteen on ollut aika häilyvä. 
~. 

Asiaa ajoi ensin Undån, koska se oli sosialidemokraattien 

ohjelmassa, liittyen heidän mielestään luonnollisesti jo en

nen tehtyyn kauppasopimukseen. Uuden hallituksen ulkominis

teri, joka oli ollut tämän viimemainitun sopimuksen varsi

nainen toimeenpanija sekä muutenkin osoittanut suurta mie

lenkiintoa venäläisiin suhteisiin (hän oli esim. täällä perus

tetun ruotsalais-venäläisen yhdistyksen ensimäinen puheenjohta

Ja) ei kuitenkaan ollut tästä asiasta liioin huvitettu, 

mutta jatkoi sittenkin neuvotteluja. Raportistani N:o 11, 

kesäkuun ~O p:ltä, käy ilm~. että hänen vaatimuksensa sil

loin oliTat kohdistuneet kahteen pykälään, n1m. siihen,mikä 

koski sopimuksen retroaktiivista vaikutusta sekä sitten 

lautakunnan kokoonpanoon, minkä suhteen hän vaati, että sii

nä olisi puolueeton puheenjohtaja. Kun ei Sovjet hyväksy

nyt edellistä kOhtaa, oli Löfgren jättänyt koko asian "ad 

acta". Hänen palattuaan Genavestä syyskuussa otettiin se 

kuitenkin SovJetin täkäläisen edustajan nimenomaisesta pyyn

nöstä jälleen esille, minkä Löfgren minulle kertoi 

essaan vakuutuksensa, ettei hän luopuisi retroaktivisuus-py

käläetä - hän nyt ei virkkanut mitään sopimuslautakunnan 

kokoonpanosta. Lähetystöneuvos Eoreniuksen keskustellessa joku 

aika sitten tätä asiaa hoitavan ulkodepartementin Virka

miehen kanssa, oli tämä tri Eoreniukselle ilmoittanut, että 

sopimus retroaktivisuuteen nähden kyllä tulisi sisältämään 

pykälän. mikä näennäisesti oli ristiriidassa Lötgrenin edel

li •• n kannan kans.a. mutta että sen tulkinnasta laadittai-
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siin loppupöytäkirjassa sananmuoto, minkä kautta se tulisi 

vaikuttamaan toivottuun suuntaan. Lautakunnan suhteen taas 

olisi tyydytty puolueettomaan sihteeriin. Kuitenkin pidettiin 

varmana, ettei?ät venäläiset suostuisi edelliseen siinäkäen 

muodossa, missä se nyt tulisi l aadituksi. 

Tämän kuun 25 päi?änä otin uudestaan asian pu

heeksi hra Löfgrenin kanssa. Hänen mielestään Ruotsilla ei 

ollut mitään muuta intressiä koko tästä asiasta, kuin ?aa-

tia Ruotsin kansalaisille tehtyjen taloudellisten sitoumus

ten järjestelyä. Eräässä pykälässä tosin sanottiin, että so

pimus tarkQittaisi vain riitoja, mitkä syntyisivät sopimuk

sen solmi~~isen jälkeen. Mutta tämä pykälä oli, kuten hra 

Löfgren sanoi, "kettumaisesti laadittu". Hän vaati nim., että 

10ppupöytäkirJasaa sopimuksen tulkinnasta määriteltäisiin, että 

vaikkakin aikaisemmin vireille pantuja riitoJa ei uudelleen 

voitaisi ottaa esille, niin sitä ?astoin mikään ei estänyt 

aikaisempien sitoumusten, jotka mahdollisesti ?oivat antaa 

aihetta uusiin riitoihin, ottamist.a käsittelyn alaisiksi. Tah-

dottiin tällä ta?oin hankkia mahdollisuus "rakentaa rii-

taa " Tähän tuskin SovJet kuitenkaan tulisi suostumaan. 

Sen edustaja täällä ei vielä ollut antanut mitään var

maa ?astausta. - KYs~s lautakunnan kokoonpanosta oli 

Ruotsille paljon ?ähemmän tärkeä as1a, koska tässä nyt 

oli puhe vain sovintosopimuksesta; sen johdosta oli Löf

gren suostunut joko puolueettomaan puheenjohtajaan ilman 

äänioikeutta taikka sitten puolueettomaan sihteerlin, Jonka 

tehtä?änä oli laatia pöytäkirja neuvotteluista. Löfgren 

~önsi kuitenkin, että minun huomautukseni tällaisen lauta

kunnan merkityksettömyydestä oli?at paikallaan. Yhä uudel

leen hän toisti, että as1a hyvin vähän häntä itseään kiin

nosti. "En minä aiJo tässä istua ja tuottaa teille vahin

koa", lisäsi hän, kun useampaan kertaan hänelle huomautin, 

miten Ruotsin kanta voiai heikentää asemaamme. Tämä näytti 

koko la11la häntä huoleetuttav&n; hän tuumi sinne ja tänne, 
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ja lopuksi hän lausui: "Jos nyt asia kaatuu teillä lau

takunnan kokoonpanoon, niin voisimme me mahdollisesti an

taa meidän neuvottelumme tehdä samoin, varsinkin kun mi-

nun ehdotukseni vielä on aivan valmistelevaa laatua eikä 

sitä vielä ole näytetty ulkoasiainvaliokunnalle eikä hal

litukselle." Tartuin näihin hänen sanoihinsa huomauttamalla, 

miten mainiota olisi, jos voisimme sopia jonkinlaisesta 

s&mansuuntaisuudesta. Niin, juuri tätä hän tarkoitti, ja hän 

vakuutti minulle uudelleen tahtovansa välttää kaikkea, mikä 

voisi meitä vahingoittaa. 

Koko hra Löfgrenin suhtautuminen osoitti, ettei 

hänelle suinkaan olisi mitään sitä vastaan, että neuvotte

lut raukeisivat, mistä hän muuten oli aivan vakuutettu, 

että niin tulisi käymään retroaktivipykälän johdosta. Asi

an yllä selostetuista vaiheista käy kuitenkin ilmi, että 

tässä on vaikutelmia takana, joitten voimaa en voi ar

vostella enkä siis myöskään mahdollisia lopputuloksia. 
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Keskustelu Prof. 
Und6nin kanssa. 

• 

• 

Ulkoministeri Löfgrenin päiYälliskutsuissa t.k. 23 

p:nä koetin saada prof. Und6nia, joka on ulkodepartementin 

kansainvälisen oikeuden konsultti, lausumaan mielipiteensä 

SovJetin kanssa käytyjen neuvottelujen kannasta. Hän kui

tenkaan ei tahtonut siihen puuttua, vieläpä lausui oleyan

sa tietämätön Löfgrenin toimenpiteistä. En sentään . ottanut 

tätä kokonaan uskoakseni. 

Sen sijaan hän rupesi puhumaan Genavestä. Valitti 

suuresti, ettei Suomi ollut päässyt neuyostoon. Kun käsityk

senäni huomautin, ettemme ollenkaan sinne pyrkineet, emmekä 

millään lailla tuloksesta surreet, koska esim. Ruotsin koke

mukset eivät juuri olleet rOhkaiseYia, sanoi hän itse puo

lestaan pitävänsä tätä ikävänä, koska POllJoismaitten .tulisi 

olla edustettuina neuyostossa. Hänen puheestaan päättäen oli 

Suomen kandidatuuri, huolimatta siitä, ettei sitä omasta puo

lestamme asetettu, ollut vilkkaan keskustelun alaisena. "Suo

mi olisi ehdottomasti tullut valituksi", lausui hän, "jollei 

Englanti olisi pannut vastaan". Hän ei ollenkaan sanonut kä

sittävänsä tätä Englånnin kantaa, se kun muuten tuntui Suo

melle hyYinkin suop •• lta. ~tta Chamberlainin mutkia ei ku

kaan yoi ymmärtää eikä seurata (Chamberlainiin ruotsalaiset 

Genave-delegaatit ylipäänsä - ja kai .yyllä I - oyat hyvin 

.uuttuneet). 

Und'n .iirtyi puhumaan min. Erichin ehdotUksesta, 

Jo.ta hän .... ta alottee.taan teki minulle laajalti sel

koa, arvellen, että se kai oli Juridise.ti Oikeutettu, mutta 

epäileaittä ei Sak.aa miellyttänyt. ~täin muuta arvostelua 

hän ei .iiti antanut. 

M i n i s t e r 1 
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Herra Ministeri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää raporttini 

N:o 16, Joka k.aittelee ~aymyatä puhelinyhteydeatä Suomen Ja 

Ruotain vä.lJ,ll& • . 

Vastaanottakaa, Herra Mini.teri, täydellisen kunnioi

tUkseni Takuutua. 

DRBA PR07.ISSORI :s. lJ. S :B T Ä L .Ä , 

ULKOASIAlllKIlJISTJRI, 

y.m. y.m. y.m. 
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Puhelinkaapeli • Katsoin tarpeellis eksi sähköttää 23/X, N:o 24 7, siitä 

huomiosta , minkä Lennät i nlaitoksen anomus s a ada dollarilainas

ta varoja kaapelin rakentamiseen Ruotsin ja Suomen välillä 

täkäläisissä afääripiireissä herätti ja josta sain monta 

kouraantuntuvaa todistetta, sekä kirjallisia että suullisia . 

Asialla on mielestäni siksi suuri merkitys, että si t ä on • 

• 

syytä pitää vireillä. Muutamissa suhteissa tällainen kaapeli 

nähtävästi saisi aikaan kokonaisen käänteen afäärisuhteis-

samme ei ainoastaan Ruotsiin mutta sen lisäksi ensinnäkin 

niihin maihin, joitten kanssa Tukholma on välittömässä pu

helinyhteydessä, ntmdttäin tähän saakka Tanska, Norja ja 

Saksa, hyvin lyhyen aJan kuluttua Englanti ja siihen men

nessä kun kaapeli joutuu valmiiksi, myÖSkin Kanska, sekä -

mikä on tarpeetonta lisätä - sen kautta koko muuhun mail-

maan. 

Suomen asema Tukholmassa on viime vuosien kulues-

sa suuressa määrin vahvistunut sekä muuttunut aivan toisen-

laiseksi kuin mitä se ennen oli. Tämä ei kohdistu vain 

~oliittiseen ja aivistykselliseen asemaan, vaan myöskin ta

loudelliseen. Menestyksellisesti toimitettu valuutan stabili

soiminen sekä ne läheiset suhteet, jotka finanssijohtomme on 

onnistunut solmimaan välittömästi Cityn kanssa, ovat suures

sa määrin liaänneet reapektiä Suomea kohtaan taloudellisena 

tekijänä Ruotsissa. 

Tämä on tyyatin otettava vaarin; meidän on jatku

vasti Ja tarmokkaasti työakenneltävä, jotta hankkisimme it

sellemme täällä todellakin kunnioitetun Ja lujitetun aseman. 
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MYöskin rahaasiainjohtomme vapauduttua riippuvaisuudesta niis

tä pankkilaitoksista, jotka ennen olivat yksinoikeutetut vä

littämään ulkomaanlainojamme, on Tukholmalla meille suuri mer

kitys. Ajatelkaamme vain, kuinka halvat rahat ovat täällä; 

niiden sijoittaminen Suomessa voisi auttaa koron alentamis

ta ja sillä lailla erään levottomuuamomentin poistamista, 

mikä jo alkaa vaikuttaa valtiollisellakin alalla. l a muista

kaamme, että huolimatta siitä, ettemme enään ole valtiolaino

jemme suhteen Tukholmasta riippuvaisia, tämä paikka aina 

lee näyttämään suurta osaa, koska ulkomaalaiset laiQananta

jamme aina tulevat täkäläisiltä suurilta pankkimiehiltä, jot

ka ammoisista ajoista nauttivat heidän rajatonta luottamus

taan, tiedustelemaan, minkäarvoinen on Su.aen luotto. Täällä 

on, kaikesta huolimatta, vielä ennakkoluuloja olemassa, osaksi 

punaisen kapinan Jälkikaikuja, osaksi muut&mien muitten ilmi

öiden aikaansaamia. Tärkeä olisi niiden poittaminen; tiheä 

kosketus on siinä paras keino. Meille ystävälliset ruotsa

laiset rahamiehet ovat minulle lausuneet, että kaapelin ai

kaansaaminen tietäisi puolet siitä t~östä mitä vielä tarvi

taan, jotta Suomi täällä taloudellisessa suhteessa voi it

selleen voittaa sille normaalisesti tulevan paikan. 

Minun ei tarvinne tässä ruveta huomauttamaan, mi

tenkä puhelimen olemassaolo rohkaisisi afäärien tekemisen 

Ruotsin kanssa, eikä ~öskään missä määrin me voisimme hel

pommin kilpailla, jos ulkomai lta puhel1m1 tse saisimme kaikki 

noteeraukset samaan aikaan kun ne saapuvat tänne ja jos 

ylipäänsä meidän atäärimiehemme voisivat olla puhel inyht ey

d8S.ä asiamiestensä kanssa täällä Ja muualla. Vikä helpotus 

asim. arbitraae-atäärien tekemisessä, joista ei voi keskus

tella kirJe- eikä sähköteitse, täten voitettaisiin, on selvä. 

Sähkösanomi.sa on ylipäänsä mahdoton selittää asemaa, ja en

nenkuin päistään 80p1maan kyseenalaisista aaioista, kuluu niin 
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paljon aikaa, että afääri sillä välin ehkä ei enää ole 

tehtävissä. KUten konsuli emme lausunnoista, Joita Jo TUosia 

sitten, kaapelin ollessa ensikerran keskustelun alaisena, 

heiltä pyysin, käy ilmi, tehdään täällä kauppoja ja udel

laan asemaa runsaassa määrin puhelimitse. 

Ei ~öskään ole tarpeellista puhua siitä, mitenkä 

muiden uutisten välittäminen tällä tavoin kävisi nopeammak-

si. Aikaa voitettaisiin monella al~la tavattomasti, ja "ai-

ta an rahaa" • 

AJateltakoon ~öskin, ottaakseni lähelläolevan esi

merkin, miten yhteys Ulkoministeriön ja Tukholman sekä ~ös

kin muitten lähetystöJen kanssa kävisi mukavammaksi. Kun 

kerran tästä asiasta puhuin vapaaherra Hamiltonin kanssa, 

sanoi hän : "Jumala varjelkoon meitä puhelimesta Tukholmaan, 

silloin en saisi muuta tehdä, kuin iatua kuulo torvi kor

van edessä". Se voi olla: mutta lausunto viittaa ~öskin 

koneen kaikkiin k~tölliaiin mahdollisuuksiin. 

Että se puhelinyhteys, joka mahdollisesti saadaan 

toimeen Tallinnan-Rigan kautta, ainostaan hyvin laihasti kor

vaiai nyt ~seessä olevan linjan, on selvä: Skandinavia jäi

si syrjään, mikä Jo puhtaasti käytöllisistä syistä olisi 

sanien valitettavaa; Ja voisiko todellakin toivoa, että balt

tilaista linjaa aina pidettäiaiin sellaisessa kunnossa, kuin 

ml tä täällä on tapana tehdä? 

Liitän tähän kopiot kahdesta äsken saamastani,tä

tä asiaa koskevasta kirjeestä. Kirjoittajat ovat "Skandina

viska Xreditaktiebolaget"in hyvin tunnettu ja ulkomaillakin 

korkeassa arvossa pidetty pääjOhtaja O. Hydbeek sekä "Inteek

ni"ls Garanti Aktiebolaget"in vaikutusvaltainen pääJOhtaja G. 

Lagercrantz (Jolle ny~istä hallitusta muodostettaessa tarjottiin 

raha-aaiain lalkku). 

·Vid min återkoJUt trån en rela ser jag av tidnin
gama, att tinska regeringen nu på allvar eyne. hava upp
tacit tråcan om åltadkommande av en teletontörbindelse 
mellan Pinland och Sveriie. Då Jag tidigare intreaserat 
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mig ~cket för denna fråga och i min mån aökt verka för 
dess realiserande, kan jag ieke underlåta att till Eder, 
Herr Minister, giva uttryek för den tillfredsställelse, 
som jag känner inför den vändning,8om 8aken nu aynea hava 
tagit. Rnligt min uppfattning skulle en direkt telefonför
bindelae mellan våra båda länder hava en betydelae ur tul
turell oeh kommeraiell aynpunkt,aom knappast kan över8kat
ta8. " 

Med utmärkt högaktning 
O. Rydbeek. 

"Herr ll1ni8ter, 
Tillåt mig att rörande betydelaen av den planerade te

lefonkabeln mellan Sverige oeh Finland till Eder giva ut
tryek för fölJande mening. 

Telefonen har sedan ett antal år tillbaka inom aftära
li'vet fått alltmera ökad användning även för törbindelser 
på långa aVBtånd. Sålunda äga i allt atörre omfattning för
handlingar oeh avslut de kontinental-europeiska affärscen
tra emellan och med London rum medelst telefon,oeh Jämväl 
mellan de skandinaviaka länderna inbördes aamt mellan deaBa 
länder oeh kontinenten Bpelar detta törbindelBemedel en 
allt större roll. I 8ärakild grad kommer det till använd
ning i arbitrage- oeh värdepappersaffärer,i vilka det är av 
aynnerlig betydelse att kunna följa de ständiga kursaväng
ningarna. Ken även i attäratörbindelserna i övrigt har det 
en uppgift.aom ieke kan på ett tillfredsställande sätt fyl
las av poaten eller telegraten. 

Bristen på teletontörbindelse utgör enligt min mening 
en allvarlig lueka i törbindelaerna mellan Finland och Sve
rige. Vad aärakilt angår de kommeraiella förbindelaerna rå
der det intet tvivel,att anläggandet av en telefonkabel 
akulle krattigt beträmJa intensitieringen av det svensk
finsta attäralivet oeh därigenom bliva av stor betydelse 
ooh nytta tör båda länderna. Jae tillåter mig att till Eder, 
Herr lUniater, giTa uttryct åt mln l1vllga förhoppning att 
det ej måtte dröja allttör länge innan denna sadan flera år 
planerade förbindelaelänk mellan Sverige och Finland genom 
aamTerkan av Finland. och Sveriges statamakter och veder
börande imbetaverk måtte komma tillstånd. 

Med utmärkt högaktning 
Eder 

G. Lagererantz." 

K i n i s t eri 
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Herra Ministeri, 

Tämän ohella on minulla kunnia lähettää ra-

porttini N:o 11, joka käsittelee tiedotuksia Suomesta ----...... ~*' .. & .. 1.·~~~~~· ~~ . ~ 

Ruotsiin ja päinTastoin. 
-----------~. - ' .... 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kun-

nioitukseni Takuutus . 

HlI:RRA PROi'ESORI B. N. S R T ÄLÄ • 

ULKOASIAIBKIHISTJRI, 

y.m. y.m. y.m. 
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TUKROLMAN LÄHETTILÄÄN RAPORT[I -

N:o 17. 

Täkäläis en sanomalehdistön esiintyminen kenraali 

Sihvon päiväkäskyn johdosta paljastaa uudelleen Helsingistä 

tänne saapuvien tietojen yksipuolisuuden ja puutteellisuuden. 

Kuten hra Ulkoministeri sähkösanomassaan 4 .XI. lau~ 

sui, oli päiväkäskyn sananmuoto osaksi onn~stumaton, antaen 

sen kautta muutamille tervetulleen hyökkäyksen aiheen, mitä 

tietysti runsaasti käytettiin hälyttämällä osaa täkäläistä 

sanomalehdistöä. Svenska Dagbladet saa tietonsa Huvudstads~ 

bladetin toimistosta, tavallisesti yöllä ennenkuin vastaava 

julkaisu tapahtuu lehdessä; Aftonbladetille sähköttää luul

lakseni maisteri Svedlin, Stockholmstidningille hra Karlen; 

Stockholms Dagbladin kirjeenvaihtaJa on minulle tuntematon, 

mutta lienee myöskin haettava Huvudstadsbladetin läheisim-

IDästä piiristä. Kun äskenmainittu hra Ulkoministerin sähkö-

• sanoma torstai-iltana 4.XI. saapui- hääjuhlallisuuksien vielä 

riehuessa ja täyttäessä kaikki lehtien palstat - otaksuin, 

että siinä mainittu, seuraavana päivänä Helsingin lehdissä 

julaistava kenraali Sihvon selitys saatettaisiin täkäläisten 

lehtien tietoon tavalla taikka toisella. Varmuuden vuoksi 

soitin kuitenkin Svenska Dagbladetin toimitussihteerille, il

moittaen sellaisen olevan tulossa ja pyytäen lehteä ole

maan mitään asiasta sanomatta ennenkuin selitys oli tänne 

saapunut ja tullut täällä julkisuuteen. Edellyttäessäni näin 

paljon lojaalisuutta sähköttäjän puolelta, olin kumminkin 

erehtynyt. sillä Svenska Dagbladet ei saanut mitään tietoa 

dementiasta - se ei ollut asianomaisten aikeille otollinen. 

Sähkötin myöskin Helsingin Sanomain toimitukselle saadakseni 

sen toimittamaan Dagens Nyheterille. jonka kanssa Helsingin 
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Sanomat ovat läheisessä yhteydessä, selityksen, mutta seuraa 

vana päivänä ei lehdessä löytynyt mi tään; tämä johtui mah

dollisesti s11 tä, ettei lehti ollut Sihvon päivä käs kyä mai -

ninnut. Stockholmsti~~ingen oli ainoa, mikä oli s aanut tiedon 

selityksestä . Aftonb l ade t ist a t aas oli hra Lavonius luvannut 

pitää huolen; kuten tunnettu, oli se hänen haastattelusta an 

jättänyt pois t ärkeitä osia. - Maananta ina kävin Ulkodeparte

mentissa esittääks eni a sian kulun. Huomautin , että leh t i en 

olisi pitänyt lauantai iltapäivällä 6.XI. saada perj an t a in 

Huvudstadsbladet, missä koko selitys oli julkaistu ja 

lehden puolelta sanottu, että se asettaa asi an aivan toi-

seen valoon, mutta etteivät ne lehdet, jotka olivat tehneet 

päiväkäskystä numeron, etupäässä Svenska Dagbladet ja Afton-

bladet, olleet tästä sanaakaan hiiskahtaneet, mikä on epäre-

hellistä menettelyä ja saa aikaan suhteiden tarpeetonta se-

kä aiheetonta kärjistymistä. Koska minä en katso olevan ase

malleni sopivaa juosta lehtien toimistoissa tappelemass a kai

kenmoisten reportterien kanssa Ja kun meillä ei lähetystös

sä ole sanomalehtiatasheaa, pyysin Ulkodepartementilta apua. 

• Leikkeleet verrattiin toisiinsa, ja asianomaiset myönsivät, 

että "jokaisen rehellisen lehden" tietysti pitäisi 

Sihvon selitys ja HuvudstadsbladeUn peräytymiejulistus; seu

raavana päivänä tämä tapahtuikin Svenska Dagbladetissa. p~

tonbladet luvattiin myöskin siihen pakoittaa, mutta se on 

tähän saakka tyytynyt polemisoimaan hra Lavoniuksen kanssa 

sekä painattama~ hänen haastattelustaan poisjättämänsä koh

dat, mitkä eivät suorastaan koskeneet Sihvon asiaa. Muita 

lehtiä ei ollut syytä ottaa huomioon. 

Joskohta siis Ulkodepartementti sai selvän käsityk-

sen kenraali Sihvon tarkoituksesta Ja suuri osa yleisöä 

oli tilaisuudessa lukemaan selityksen ilman että Lähetystön 

tarvitsi virallisesti asiaan puuttua - mikä vain olisi joh

tanut uusiin selityksiin - on kuitenkin tapahtunut 
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aina tapahtuu, n im . e ttä ensimäis en hälytyst i edon vaikutus 

jää suuressa yleisössä pysyväiseksi, huolimatta kaikista de-

mentioista. Ja se pukeutuu s i tten kaikenmoisiin luulokuviin: 

äsken oli minulla ateriapöydässä naapurina eräs si vist~rnyt 

ylimysrouva, joka yhtäkki lausui: "no, nythän eivät enää up

seerit Suomessa saa puhua ainoatakaan ruotsalaista sanaa". 

Selit:rkseeni hän sitten my önsi, että "sehän on aivan toinen 

asia". Arveluttavampaa on, että päiväkäsky erittäinkin Ruotsin 

merisotilaspiireissä on herättänyt huomiota ja tehnyt epä

edullisen vaikutuksen, mistä sotilasatasheamme, joka muuten 

on kaikin muodoin koettanut sitä lieventää ja asiaa oi-

kealta kannalta valaista, antanee yleisesikunnalle lähempiä 

tietoja. 

En laisinkaan ymmärrä, miksei Sihvon selitystä an-

nettu Tietotoimistolle sähkötettäväksi Tidningarnas Telegram

byrålle samalla kun se jätettiin sikäläisille lehdille. Sil-

loin se olisi heti täällä tullut tunnetuksi. Hra Ultominis-

terin lyhyttä tiedonantoa sen sisällöstä, mistä puuttui 

verba formalia, ei voitu julaistavaksi käyttää, etenkin kun 

• olti~ vannoja siitä, että selitys muita teitä tulisi sa-

nomalehtien tietoon. Ylipäänsä luulen. ainakin jonkusen vasta-

painon ruotsinmielisten sähköttäjien tiedonannoille voitavan 

saada aikaan s en mutta, että Tietotoimisto lähettäisi tän

ne täsmällisiä uutisia sekä sellaisten toimenpiteiden oike-

asta tulkitsemisesta, jotka voivat antaa aihetta puolueelli

siin tiedotuksiin että suomalaisten lehtien kirjoitusten 

ajatuskulusta niiden ja muittenkin riita-asiain suhteen. En 

tiedä missä määrin Suomen Tietotoimisto on tällaista yrit

tänyt, kuten en ylipäänsä tiedä, mikä oikeastaan on sen teh

tävä. Täällä, missä sillä kuitenkin olisi laaja työala, se 

ei millään lailla muistuta olemassaolostaan Lähetystöä, yhtä 

vähän kuin muitakaan. 
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Pääasia oliai kuitenkin, mistä jo useamman kerra n 

budjettiehdo t usta esittä essäni olen huomauttanut, että tänne 

saataisiin sanomalehtia t a shea. Lähetystön päälliköllä ja vir-

kamiehillä on siksi paljon työtä, etteivät he suorastaan 

f yysillisest i ehdi hoitaa juoksevia sanomalehtiasioita , jot

ka kuitenkin täällä alituisesti kysyisivät valvomista. Lii

an ahkerasti on h eidän kuitenkin täytynyt kääntyä sano

u~lehtitoimistojen puoleen, joskus joutuen näitten kanssa 

mielipidevaihtoon, mikä ei oikein olisi ollut paikalla an. 

Lähettilään a sema ei täten säilytä täyttä arvoaan eikä 

myöskään Lähetystön vaikutus tarvittavaa voimaansa. Tähän 

tulee vielä lisäksi, että noitten tavallisten toimittajien 

silmissä, jotka huolehtivat uutisista, Lähetystö on pUOlu

eellinen ja "fennomaaninen" ja sen selitykset siis epäil-

tävät. Toista on tietysti, että henkilökohtaisesti ollaan 

koetettu, jokainen osaltaan, vaikuttaa johtaviin tahi arvo-

valtaisiin lehtimiehiin. Mutta tuolla inen sanomaleh tiatashea 

olisi aina liikkeellä, kävisi joka päivä toimistoissa oi

kaisemassa, selittelemässä ja esittämässä asiain oikeata 

• 
laatua j.n.e., voiden päästä päätoimittajien p~eille yht ä 

hyvin kuin hyökkäämään alimmankin yöreportterin kimppuun 

hänen asettamistaan provoseeraavista otsakkeista Suomi-uuti-

s11n. 

Käytän tilaisuutta uudelleen tässä yhteydessä pon

teTasti alleviiTaamaan, että mielestäni sanomalehtiatashean 

sijoittaminen Tukholmaan olisi paras ja ehkä nykyisissä 

oloissa ainoa keino, jonka avulla sanomalehtiä voisi pitää 

paremmassa kurissa ja siis yleiSÖlle toimittaa oikeampia 

yksityistietoja Suomesta. En tiedä mistä riippuu, ettei tätä 

tarTetta meillä oivalleta, huolimatta uudistetu1sta esityk

sistin1: mahdollisesti on arTeltu, että täysin sopivaa hen

kilöä on Taikea löytää; se on totta, mutta silti ajatusta 

ei pitäisi laskea raukenemaan. 
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Koska tässä olen Tukholman lehdistä puhunut, 

täytyy minun huomauttaa, mitenkä epärehellinen Aftonbladet 

on. Polemiikissään hra Lavoniuksen kanssa on se taaskin 

viitannut vanhaan Suomi-ystävyy'eensä j.n.e. Kuten toista-

miseen olen maininnut, on sen Suomi-osasto erään tri 

Norrbackin hoidettavana, joka, itse Pohjanmaalta kotoisin, 

on täydellinen "itäruotsalainen", yksinomaan valvoen puo-

luetoveriensa intressejä, ja sillä lailla jatkaen 

suomalaisen kirjeenvaihtajan, sittemmin erotetun hra Col-

lianderin tointa. Sen "Suomi-ystävyys" on viimeisinä ai-

koina kohdistunut .ja pääasiallisesti rajoittunut tähän, 

mikä tietysti ei estä tunnustamasta, että se sor tovuo

sina ajoi meidän a siaamme suurella tarmolla sekä myös

kin Ahvenanmaan riidan aikana otti palstoilleen Ruotsin 

virallisesta politiikasta täydellisesti eroavien mieli-

• 

piteiden ilmauksia. Tämä se antaa sille sen Suomi-ystä

vällisyyden kehän, jolla se itse kernaasti ympäröi pään

sä, mutta se on taktillisesti eripuraisuuden lietsoja 

täällä enemmän kuin mikään muu lehti. Olisi syytä jon

kun meikäläisen lehden kerran tyystin tarkastaa tätä 

Aftonbladetin nykyistä kantaa sekä sitä ankarasti ri

pittää, nilllenomaan huomal.~ttamalla sen epärehellisestä käy

töksestä Sihvon asiassa. Tästä saan juuri nyt kuulla, 

että Ulkodepartementin sanomalehtiosaston päällikkö oli 

kolme päivää sitten lehden päätoimittajalle hra Thelan

derill. pitänyt varsin selväpiirteisen "saarnan" hänen 

velvollisuuksistaan, mistä tämä oli säikähtänyt vakuuttaen 

olevansa aivan tietämätön nyt tapahtuneesta laiminlyön-

nistä ja aikovansa tehdä, mikä vaan on tehtävissä, niin-

kuin hän myöskin vastaisuudessa on valmis lojaalisesti 

ottamaan tosiasiat huomioon. KUitenkaan ei sen jälkeen 

mitään ole kuulunut, Ja arveli toimistopäälli~kö kuten 

minäkin, hra Thelanderin olevan näissä asioissa täydel-
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leen hra Norrbackin johtamana. 

- Erinomaisen puutteellinen on myöskin tiedoitus 

Ruotsista Suomeen. Täältä sähkötetään toimistojen kautta 

kaikenmoista turhaa, mutta Suomea suoranaisesti koskevista 

asioista hyvin vähän. Helsingin Sanomilla on kyllä po

liittisia ja yhteiskunnallisia oloja tarkkaan seuraava ja 

tunteva henkilö kirjeenvaihtajana, mutta hän rajoittuu 

niihin. Lähetystö on silloin tällöin suoraan Suomen Tieto

toimistolle sähköteitse kertonut ilmiöistä ja tapauksista, 

jotka koskevat Suomea, ollen omiansa kiinnittämään meikä

läisen yleisön mieliä enemmän. kuin monet ruotsalaisista 

lähteistä tulleet uutiset; vaikkakin varamme siihen riit-

täisivät, ei kuitenkaan voine niitä johdonu~kaisesti täl-

laisella tiedotuspalveluksella rasittaa. Tässäkin suhteessa 

kaivataan täällä sanomalehtiatasheaa. 

• 

Puhuakseni lopuksi siitä tiedotustyöstä, jota 

muuten täällä suoritetaan, on, kuten tiedetään, Norden-yh

distys, Ruotsi-Suomi seuran avustamana, kutsunut tänne 

joukon suomalaisia ammattimiehiä luennoimaan Kauppakorkea

koulussa erinäisistä aiheista Suomen taloudellisen elämän 

alalta. Tähän mennessä ovat täällä käyneet hrat L.Ehrn

rooth, W. A.La.vonius ja Henrik Ramsay, pitäen kai kki sangen 

kiintoisia luentoja, mutta kaikki myöskin jotakuinkin vähä

lukuisella kuulijakunnalla. ~äljellä ovat vielä hrat E. 

Nevanlinna ja A. Solitander (senaattori Paasikivi on yk

sityisistä syistä ollut pakotettu peruuttamaan luentonsa). 

Suunnitelma on siinä suhteessa tavallaan ollut epäonnis

tunut, että luennot olisivat olleet pidettävät ammattiyh

disty~slssä, eikä suurelle yleisölle, aiheitten ollessa sik

si liian erikoisia. Ja Tukholman nauttiessa huonon luen

tokaupuniin maineen. »utta kuulijakunnassa on kuitenkin 

ollut takkimiehiä. niistä on tehty selkoa lehdissä, luon-

noitsijoita on yksityisesti juhlitt j t u .n.e •• joten ulok-
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sista kuitenkin voi puhua. 

Mitä Ruotsi-Suomen luennoitsijoihin tulee, täy-

tyy minun suuresti valittaa, että kaikki ne suomenkieli

set maanmiehemme, joitten puoleen seura on kääntynyt, 

ovat antaneet kielteisen vastauksen, nyt viimeiseksi hrat 

H. Suolahti ja J.Rinne. Seura on tässä suhteessa tehnyt 

parastaan, koettaen tavoittaa kosketusta puhtaasti ~uo

menkielisten piirien kanssa, mutta mainitusta syystä ei 

omassa piirissään ole siinä onnistunut. Pidetyillä esi

telmillä on kuitenkin ollut puhdas sivistyksellinen lei

ma, eikä niiden sisällöstä voisi tietää, mihinkä kieli-

ryhmään kukin esitelmöitsijä kuuluu. Mutta asian TUoksi 

olisin toivonut suomenkielisten kultturihenkilöiden puo

lelta suurempaa suopeamielisyyttä. 

Y i n i s t eri 

• 


