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Tukholma s s a . tammikuun 7 päivänä 1932. 

N: 0 61J. 

Herra Ulkoaai inministeri. !...-~---------

Tukholman Lähetystön r aporti t _ :ot 1 j a 2 . 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää raport

tinin N:o 1. joka käsi tt elee deearmementkysymykaiä ja N:o 

2. joka käsittelee Vasa-teatterin uudenvuoden revyä ja Rane-

kan arvostelua. 

Vastaanottakaa. Herra Ulkoasia inministeri. suurimman 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö-Koskinen, 

Relsinld. 
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RAPORTTI 0:0 1. 

Tukho lma - ... . ssa 7 . p:nä tammi"': kuuta 19 32. 
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Saatuani Ulkoasi a inministeriöltä ohjeet eräiden Suomea 

erityisest i kiinnostav i e n kohtien tiedottamisesta ulkoasiainde-

pa rtementille, asetuin heti yhtey teen hra Bohemanin kanssa, jol

le näiden asi~in hoito nykyänsä va rsinaisesti on uskottu. Kun 
ä/ 

täkälinen komm issioni tällä viikolla on pitänyt istuntoja joka 

päi~ä a amus t a ilt~an, t a rJoutai vasta tänään tilaisuus yksityis

kohta iseen ke s kus t e l uu! h r a B:n kanssa. Hänen huomautuksensa 

olivat etupäässä s euraava t: 

l itä tulee suojeluskuntien pysyttämiseen rajoitusten 

Ulkopuolella, hra B. sanoi epäilevänsä, kävisikö tämä mahdollisek-

si, koska useissa muissa maissa on olemass a vastaavanlaisia 

järjestöjä. Hän arveli, että tarkoitusperä olisi saavutettavissa 

niin, että suojeluskunnat luettaisiin puolustusvoimiin, mutta yli-

raja asetettaisiin mahdollisimman korkealle. Selostin niitä syi-

tä, Jotka ovat määränneet kantamme. 

Mitä tulee Venäjää koskevaan reservatioon, hra B.; 

Joka ei voinut sen asiallista merkitystä kieltää, arveli, että 

taktillisista syistä pitäisi noudattaa mitä suurinta var ovai suut 

ta. Pitäisi antaa Venäjän omalla esiintymisellään ilmaista, onko 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

....................................................... _.~ • • ••••• ••••••• • ••• • • ••••• ••••••••• •. H ••••••••••••••• ••• •• •••••••• __ • •• • • •• • ••••• •• •••• •••• _ ••••• • •••••••• _ •••• •• • 
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1) T.v.Uinen. 
i} NIili •• j. ,. Uhri ...... .............................. . .. ................................................................................. Ue. 
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2. 

se valmis alistumaan sama nlaisiin rajoitu ksiin kuin muut val-

tiot, Ja vasta jos se tässä kohdin i lmai see kieroutta , s opisi 

sille esitt ää erikoisvaatimukiJia täytet täväksi. Huomaut in , että 

meillä tietenkin ollaan selvi llä as i an a rkaluontoisuudesta sekä 

siitä , et t ei Venäjä~ osa lli stumis ta konferenssin tarkoitusperään 

ole muiden puolelta saatettava vaaranala iseksi. 

-- -
" Hr a Boheman ryhtyi tämän jälkeen selostamaan täkäläi

s en kOlllDJ is s ionl1J t ä hä nasti s en työn tuloksi a . itä ensinnäkin tu-

l e e puolustu s voimien ja soti la~ lll enoarvion ylei s een rajoittami-

AW!::.!i..::s~e::!mm~l:!· n~..2.0 .:!:l~e!ln!-....:s!..le~=-J.d:I.u.u....,.. hän k er toi komm i s s i on in j oh tune en 

s iihen tulokseen , että sta tus quo on pysytettåvä. Jos vastoin 

kaikkia odotuksia muut va ltiot ilmaisisivat kovin suurta alt
r a j a n/ 

tiutta, voi s i Ruotsi mahdollisesti mennä tämän / alapuolelle, mut-

ta koska Ruotsi jo tätä ennen on t ehnyt mel koisia supistuk-

sia, sopii nyt jättää muiden asia ksi menetellä samalla taval-

l a . Status quon pysyttämisen ehtona on kuitenkin pidettävä, 

että saadaan a ikaan todellinen eikä vain näennäinen de sarme-

mentsopimus. Vastakkaisessa tapauksessa Ruotsin täytynee vaatia 

itselleen n .s. marginaalia , jonka puitteiss a se voisi puolus-

tuskuntoisuuttaan vahvistaa. 

En tahtonut kysyä, missä määrin tästä oltiin yhtä 

mi eltä , mutta oletan, aikaisempien tietojen nOjalla, että tulos 

merkitsee kompromissia. 

Laiva stokysymyksessä on oltu sitä mieltä, että nykyisiä 

suunnitelmia olisi Itämeren valtioid en etuj a silmälläpitäen jos

sain määrin muutettava. Kun läahintonin ja Lontoon sopimukset 

jättävät aota-a lukset kuuteensataan, jopa eräillä edellytyksillä 

lcaht eentuhanteen tonniin saakka rajoitusten ulkopuolelle, ·voisi 

tästä olla seurauksena, että jokin Itämeren valtio naapuriensa 
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haitaksi ylläpitäisi kohtuuttoman suurta , pienis tä laivois ta 

muodostettua sotalaivastoa. Siksipä on ajat eltu rajoi tusten 

ulottamista kaikkiin , sataa tonnia suurempiin a luksiin. 

Ilmavo imiin nähden pidetään hyvin toivottavana, että 

suure t p ommituskonee t , jommoisia a inoastaan suuret vallat käyt-

tävät, s a at isiin kie l letyiksi. 

J arj oitetut reservit on raj oi tuksi a tehtäessä 

lukuun. 

Ruotsi on valmis puoltamaan ma hdollisimman t ehokkaan 

kontrollin ai kaansa amis t a . 

Kommissi oni ssa ei ole pidet t y mahdollisena jo nyt 

koettaa päästä selvyyte en rajoituksia määrättäesaä n oudatetta-

vista suhdeluvuista . 

Kysymys sotilasmenoarvion 
nn! 

speaialisoilllista taikka "glo-

balisuudesta" ei erityisesti kiinnosta Ruotsia , joka. muuten 

nykyisissä oloissa pitää näiden kysymysten selvittämistä erin-

omaisen vaikeana . 

uutam i a erikoiskysymyksiä on tämän ohella kommissio-

nissa harkittu, joskaan niistä ei ole nimenomaisia päät ö ksi ä 

tehty . Niinpä ~n hra Bohemanin mukaan arveltu, että sotila sme-

noarvi~ta pitäisi olla lupa korottaa , j os esim. arvokas sota-

l a iva on cennyt hukk an , taikka jos y leinen palkkatas o on 

maassa kohonnut. Niin ikään on vakav s ti p ohdittu sitä, eikö 

olisi vaadit t ava oikeu tta pidentää asevelvollisten harjo itus-

aikaa , nykyinen päivämäärä, 140 päivää, yleisen käsityksen mukaan 

tuskin on riittävä sotilaa n kouluttamiseen. 

Ranskan mahdollisist a ikeista t u r 7 ali i suu s-

k Y s Y m Y k sen tehostamiseen nähden hra B:lla ei ollut 

tarkempia ti.toja, mutta hän v i ittäsi siihen, että Ruotsin kom-

missionissa on ilmennyt kiinnostusta kansainvälisen ilmavoiman 

perustamiseen. 

Ruotsin konferenssivaltuuskunnan Jäsenet. Jotk.a luulta-

vaati nimitetään t.k . l~ päivänä. lähtevät luultavasti kaikki 
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4 . 

konferenssiin alkuun, mutta ' ainaki n riksdagin jäsenet palannevat 

ennen pitkää TUkholmaa~~~~~~~ 
Kuten ~--~.~u~~~dne~t~j--ra~~~~~l--H~~~1~6r-~o~ltEen mainin-

nut, oli inullä vi ime marraskuulla ka binettisih teeri Hami ltonin 

kanssa puhetta s odan ehkä i s emiske inojen kehit tämistä koskevasta 

sopimusehdotukses ta . Hra Boheman otti nyt tämän a sian puheeksi 

sekä mainitsi Ruotsin j oulukuun 22 päivänä a llekirjoittaneen 

tämän sopimuksen . Tämä e i vielä merkitse mitään varmuut ta vas 

tai6est~ r a tif ioinnista , v an tämå lopullinen toimenpide j äänee 

riippuva ksi siitä, saad~anko ikaan kelvol linen desarmementsopi-

mus . Hra Boheman, samoinkuin profes~ri Undån , joka departeruentin 

asian tuntij a na on kysymys t a käsitellyt, tunsi kyllä ne epäi-

lykset, jotka meidän kotimaise s sa korniteassamme on sopimusehdo-

tusta v sta' n esitetty. Hän luki minulle kohtia h r a Undenin 

promemoriasta; niiden pääsisältönä ol i se , että ehdotusta laa-

dittaessa varmaankir. on tarkoitettu, ettei sen ja erä i den ai-

kaisempien sopimusten välillä syntyisi mitään ristiriitoja. Si

tävastoin kirjoittaja ei ollut voinut yrittääkään väittää, että 

mainitun edellytyksen puutteessa sopimusehdotuksen määräykset 

eivät ol isi risti r iid ssa esim. Reinin pa ktin j a Ahvenanmaan 

neutra lisuussopimu' ,sen kanssa . Hr a Boheman puol estaan ei liioin 

voinut kieltää ti edottamieni muistutusten paikkansa pitävyyttä, 

mutta hänkin turvautui siihen, että aikaisempien sopimuksien 

määräyksille pitäisi voida antaa etusij a . Tuntui kuitenkin sil-

tä kuin omatunto olisi ollut hiukan huono, eikä hän 70inut 

olla uudistamatta vakuutusta , että ratifioimiskysymys yhä jää 

a vo imeksi . Tähän oli ehkä sitäkin enemmän syytä, kun hra B. 

ei voinut olla myöntämättä, että mainittu sopimusehdotus aivan 

erityisesti on omansa antamaan virikettä sellaiselle virheelli-

selle kansainväliselle käytännölle, että pitkäaikaistakin rajoi

tettujen vihollisuuksien käyttämistä muka on lupa pitää vain 

"sodan uhkana", käytäntö, josta voisi olla seurauksena, että 

Parisin sopimuksesta huolimatta voitaisiin joutua entistäkin 
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5. 

pahempaan turva t tomuuteen. 

Tä ssä yhteydes s ä en voi olla tehos t amatta aikaisftm
edes/ 

pa a va ka va " huomautus tani . e ttä Suomella ei ole syytä/ alle
a 

k irjo it aI1X% puheenala ista sopimusehdotusta. ellei saada todel-

lis i a t~ ke i ta sella ista tulkintaa v ' staa n, joka tosin on täy-

s in s an runuka inen, mutta joka on omansa luomaan sangen pahOja 

ri str i it oj a s e kä Kan s a inliiton perus kirjan että nimenomaan Ah-

venanmaan so p i mu ksen kanssa. Suomella ei ole mitään a i hetta 

jouduttaa yhtym i s tään s envuo ksi että muut maat sen allekirjoit-

tava t, eh käpä sittemm i n ratifioivatkin. 

Kes ka s t&tlussa Jouduttiin t ässä yhteydessä koskettele-

maan de sarmementsopimusehd otuks en 50 j a 52 artiklaa. joiden 

sisältämiä arveluttavia poikkeuksia pak"iata hra Bohema n ei 

s a nonu t aika isemm i n hava inneensa , mutta joita hän nyt ei voi-

nu t kieltä ä. 

i n i s teri 
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T UKHO L SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2. 

Tukholma-

~ 
II/) 

!-------------

Le det ovat l aajalti kertoneet siitä huomiosta ja 

suu ttUITu kse st~ , jonka ot s ikos s a main ittu as ia on herä ttänyt • 

Kukaan ei voi kieltää sitä , että se tapa, jolla Ranskan po-

litiikkaa kuvauksi s t a päättä en on esitetty , menee 

sen s äädyllisyyden rajojen ulkopuolelle j a siis täydellä 

syyllä on aiheu ttanut vasta l auseen. Niin suuri kuin Ra nskan 

t ä käläisen lähetystön suuttumus oman kuulemanikin mukaan on 

ollut - asiaa tuskin on paranta nut se, että prinssi Eugen 

lehtien mukaan 011 saapuvilla toisella kerralla, jolloin 

esitystä toki jo oli huomattavasti siisti t t y - olisi tämä 

myrsky rajoittunut vesilasiin, ellei Ranskan lehdistö erin-

omaisella kiihkolla olisi a siaan puuttunut. Tuon vähäisen 

tapaUksen Johdosta on käyty Ruotsin kimppuun, mutta eräillä 

t a hoilla, sangen epäjohdonmukaisesli kylläkin, samalla hra 

Etrandin kimppuun, jonka sop1mattomuutta on tahdottu tällä 

todistaa. Kun Ranskan puolustusministerin Uaginotin kuolema, 

josta tänään on saapunut tieto, todennäköisesti saattaa vi

reille kysymy ksen Ranskan kab ine t tii n tehtävistä suuremm istakin 

muutOksista, pidetään mahdollisena, että Eriandin vastustajat 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~.,~Uinft\. II • . 
2) T. "U •• jJ ,. h' ri ............... _...... ....... '. _ ...... .......... .............. , ................... _. __ ...................... , .. n _ .' 

J) _ H d tt,krlin. 

~ lii" ,ct.'ri;" ."U, .... . . .............................................. n ........ ..... .................. ... .............. _ ••• n ...... . lk. 
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yhtenä! 
tulevat käyttämään /valttina häntä vastaan myöskin 

itsesssän niin mi tätöntä väli kohtaus ta. 
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Tukholmassa, tammikuuun 20 p:nä 1932 . 

N:o 222. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Tämän ohella minulla on kunnia Teille, Herra Ulko-

• asiainmin isteri, lähettää seuraavat ra~orttini: 

N: o :3 Ahvenanmaan asia, 

" 4 Kieltolakikysymyksiä Ja 

" 5 Varbergin h öyrylauttahanke . 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri , suurimman 

kunnioitukseni vakuut us . 

Herra Ulkoas iainministeri 

Vapaaherra. A. Yrjö-Koskinen , 

Helsinki. ~ 
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T U K H 0 L ~ A - .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

. . . RAPORTTI n:o 3 . 

1 13;:R;~"; . ;.: ~2 
Tukholma - ssa 19 p:nä tammi - kuuta 19 3.2 . 

I ,"~IA 

I 
Asia : Ahvenanmaan asia . 

Aikaisemminkin olen usein huomauttanut, ett... täällä 

monella t aholla ei oi kein tahdota myöntää, että Ahvenanmaan 

kysymys on lopullisesti päiväjärjestyksestä poistettu . Silloin 

tällöin kiinnitetään huomiota Ahvenanmaan asioihin j a muistiin 

merkitään kernaast i tyytymättömyyden ilmaisut, joita sieltäpäin 

voi kuulua, joskin toisaalta on myönnet tävä, ettei myö skään 

vastakkaisista - tosin harvinaisista - ilmiöistä olla kokonaan 

puhumatta. 

Hra Bj örkmanin äske i siä val ituksia on Sve ns ka Dag

bladetissa tämän kuun 7 päivänä tarkoin selostettu - tosin 

ilman kommentaareja . Minusta tuntuu varmalta, et tä se suunta 

ja ryhmä, johon hra Björkman kuuluu, edelleen koettaa pi-

tää "separatistisia " pyrkimyksiä vireillä ja ill!i aiheita 

valituksiin. Tällaisia valituksia en tietenkään voi yksityis-

kohtaisesti arvostella - mintllla ei viime vuosina ole ollut 

mahdollisuutta seurata Ahvenanmaan lainsäädäntö- ja hall into-

kysymysten käsittelyä ja kehitystä, jota aikais~mmissa teoksis

sani olen seikkaperäisesti käsitellyt (niissä esitettyyn tul
~ 

Jakelu (alempana ol~vien ohjeiden mukaan) : 
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2. 

kin taan perustuivat myös ne selvitykset, jotka herrat Tollet 

ja Uggla teoksessa "Lagstiftningen angående självstyrelse för 

Åla nd ", 1930 , ovat antaneet). 

Mut ta vaikkei minulla ole ollut mahdollisuutta viime 

aikoina sa ottavasti seurata asian kehitystä, pidän jotenkin 

selvänä, että esim. ne muistutukset, jotka hra Björkman koh-

distaa Kork eimpaa Oikeutta vastaan, ovat ainakin pääasiallises-

ti a iheettomat. - On huomattava, että se kompetenssin jako, jo-

ka on olennainen sellaiselle maakunna lliselle itsehallinnolle, 

kuin tässä puheena olevalle,- samoin kuin se on erity i sesti 

liittovaltiolle ominainen - aina ja välttämättömyyden pakosta 

t u ot taa vaikeita tulkintakysymyksiä, joihin nähden todella voi-

daan olla eri mieltä. Ja oppositio sella inen kuin Ahvenan-

maan "separat i:: t i en " a j ama, on tietenkin v8.lmis julistamaan 

ainoaksi oikeaksi sen laintulkinnan, jota se itselleen ja 

asialleen edullisimpana puoltaa. 

Olen puolestani sitä mieltä, että samalla kuin maa-

ilmallekin pitää voida osoit t aa, että täyttä oikeudenmukaisuut-

ta on noudatettu, on myös tehostetta va Suomen valtion arvo

valtaa (min kävuoksi myös ahvenanmaalaisten palvelusvelvollisuu8 

luotsi- ja majakkalaitoksessa vihdoin . olisi saatava järjeste

tyksi) • 

Tulee kysyneeksi, eikö olisi hyvä, jos hra Björk-

manin valituksiin saataisiin arvovaltai nen vastine. Hrat Tollet 

ja Uggla ovat mainitussa kirjassaan (osasto Ålandslagarna i 

praxis) antaneet hyvän arvostelun itsehallintolai nsäädännön tu

loksista ja R.A.Wrede on vapaaherra Marks von Wurtembergin 

kunniaksi 1931 julkaistmun kokoelmate okseen kirjoittanut lyhyen 

katsauksen "Landskapslagstiftningen i vår tid", jossa hän ai

van objektiivisesti ja moit~ ita esittämättä puhuu tästä asi-

asta. 
.J 

Näin ollen . olisi suotavaa - ja pitäisi olla mahdol-'. 
lista , että nimenomaan ruotsinmielisellä taholla meillä saa-
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3 . 

tais iin j ulkisuut e en lausuntoja , joissa perusteltai s i i n h ra 

Björkmdnin esittämille väitteille vastakkais t a käs itys tä . N. s . 

~hvenanmaan l au takunta , jonka keskuudessa y ks imie l i syyttä ver -

rattain pitkälti on riittänyt , olisi kai e~ityise s ti omansa po-

lemisoimaan hra Björkmanin tarkoituksellista kuvausta vastaa n . 

Joka tapauksessa on asian 

tyytymättömyyden ilmauksia 

l a ita Jäältä kat sottuna se , että 
täällä 

ei / jätetä a inakaan mai n itsematta eikä 

toteaffiatta sekä että täkäläistä y l eistä mielipidettä ei ole 

jätettävä siihen käsitykse en, että todel lis ia epäkoh tia hvenan-

maalla on olemassa ja että i tsehal lintoa muka pyri tään teke -

mään näennäiseksi. 

K i n i s t eri 
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5 i ölvstyret 

inskrönkes 
bit för bit. 

Alands lantråd polemiserar 
mot finsk lagtillämpning. 

Det åläDdska ISDtrAdet, biirndsböv· 
ding C. Björkmltn, bnr tili Alnnds 
Innds ting ö\'erliimnnt s in år~herii ttel5C 
för 1030. Som vaDligt iUllehåller bc
rlit telscn yid s idnn om di \'crsc n~·ttiga. 
upplysningar om rent loka.l a fön's lt 
ningsAtgä.rder en översikt över me· 
ningsmotsätiningarDa meUnn de IIländ 
ska självstyrelseorgnncn ocb rcpubli 
kens myndighet er bOlriiffan!1o lijäl\'
styrelselngens tilliimpniDg1lr. 

Under 1930 had e dyli ka. m e n lngsm ot
lIättnlnpt- blOlt uppkommlt bet rtirran
d en Jan<hka pelag om kommunnlför
\"a-Itnintren i M artehamn. La,nlrAdet po
lemllfernr Ulrörll~l Illo t d en uppCaU n i ng, 
80m lI,ger bukom prcsldentenM "ilgra n 
n.lt god känn:l lagen. oeh t ramhAller be
lrll t.fonde en ornstrldd punkl - om 
landahövdlngens röu. a tt dlrekt gö re.. 
framaUUJnlng om et ::u18fuHmäktlgee a&m 

mankal1ande - at t b Og8ta domstol &n8 a \' 
prealdenten Aberopade In,'ilndnlngar bot t
nn. l'tterst I nlgot slll&'lI preat lgu)'n 
punkt med a lk t e på att trambä.,,~ sta.u
mak tena predomlna.u. Il.ven p& 8t t omrA
d~. "om enllgt !!jl1lvs tyrelseloge n I.r un 
derln~~ land8k.&pl!11lyn dlgbeterna.. Be
t rä!fande en annan omatr ldd puolet akrl
"er lant.riidet bl. 8 .• a t t genobl Otn 8 \" 
presldeoten godkända tolknlngen land-
8kape", layt Uld. 8Jlh's tyrela. pl h lU
fJo vArdens omrAde praktls kt taget redu
cerat. tili noll . 

La.ntrådet BJerkman berOr .. td aIdan 
btlrav "'\~eD prtnclpleUt menlngamotal.tt
nlnS"BrDa om aj lUvaty r elsen. t UllLmpnJng. 
,l)et Ilr, akr1ver han, tnplunda med c ta
<1" klnolor 'II&' t ... tlu med detta otlen
d. OOb. oom det t öretaller. otn\nkomllg& 
av.ultt. Under de tio A.r sj4UvatyreJsen 
t uncer&t borde ju en a veevlLrd d el • . v 
det goblt . på ,.Uket Ia.ndotmget ig1>r 
lB«'8tJtta, ha hunna sA. ])0.18 genomplö
, .... att okll4.. menlngar om riko", och 
I~dskape", III«8t1ftn lng.kompotena eJ 
IIlncre bortlo UPPltl annat In unclalllap
v i.. Att oA ., Ilr tnUet b.ror I ., o~
t ydand. mln a.v d. n oUka .W~ tili 
. llUva grundon COr rtLtlen att aUtta lag 
på ole aIlrakllcla g .blten , 10m tntqlta a v 
d. 0 110 myndle beterna, och IIOID I rU .. t 
meat P ...... ant t ll&'lt .te uttr)'ck I hClpta 
domotol.na uUltandeD. Det'" omO,Ugt 
COr laadoopet att trlgOra lie Crla upp · 
ta ttnlnee ... att böp ta dom.otol ... _Iu-
t a t .ie tor att kO .... kvaDt e ... om tolk-
aine ay IIJILlvlt)'l'8laol ... n lt rtket A.ter· 
v lndleera, Y&4 ea. enl~ dom.totena me .. 
n lDg u ppenbart kortaynt lqatlftare t rtD
blnt detaammL KAnake bottllar d.nD" 
Itrllvan )'tt .... t I en dunkel fuhAca tor 
at t törekoms teo av m laolera4. t buYud 
.ak .JllIvatynLnd. del a" rlket InDetat
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r t.T K H O .... ~ A - ........ SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 4 • 

Tukh.o.lma. - . .. ssa . 20 p:nä taJ;Wlli - kuuta 1932 . fZ 

1-7----.- ----- --

Tämän kuun 1:3 päivänä oli luonani rannikkova.lvonnan 

pääll ikkö, k.reivi Posse, jonka kanssa pitkään keskustelin mah-

dollisuuksista Suomessa ja ; Ruotsissa päästä tehokkaampaan sala-

kuljetuksen valvontaan, niin pian kuin nykyinen kieltolakijär

Jestelmä meillä 0 n muuttunut. 

Kreivi Posse esitti tällöin suunnilleen seuraavaa: 

Tärkeintä olisi nyt päästä selville siitä, mitä hankkeita sa

lakuljettajilla lähinnä on, missä muodossa he aikovat ammatti

aan jatkaa. Sitten olisi välttämätöntä päästä käsiksi niihin 

suuriin järjestöih in, jotka vielä nykyään ovat estämässä jär

jestyksen aikaan6~amista puheenaolevalla alalla. Siihen tarvit-

taisiin voimakas yhteistyö asianomaisten valtioiden kesken. 

N.s. Helsingin sopimuksella pitäisi olla suurempiakin toteutu

misen mahdollisuuksia sen Jälkeen kuin Suomessa uusi järJes

telmä on tullut voimaan; kreivi Posse ei tahtonut kieltää 

siltä kaikkea merkitystä tähänkään "asti, mutta tästä lähtien 

luulisi ,valtioiden parammln yhtyvän toimenpiteisiin erityisesti 

lipUDväär1nkäyttäm~sen estämiseksi. Kysyessäni. onko perää s1i-

bJakelu (alempana olevien ohjeiden, mukaan) : 

........................ ........................................................................ ......................... _ ..... -.....•.......•.............. 
......... , .......................................................... _ .................... ... ............ ................ ......... _ ..................................... . 

..................... ..... -.. , .... .... ...... ........ .... .. ................. ........................ .............. ............ .... ........ ....................... . 

1) T~v~lli"'n. 
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2 . 

nä olettamuksess~ , jota olen nähnyt esitettävän, että pelätään 

viinan kulj etuksen Suomesta Ruotsiin (joka tähänkin asti on 

ollut melkoinen) uuden j ärjestelmän johdosta lisääntyvän, ~rei-

vi Posse ei sanonut varmuudella voivansa asiaa arvostella, 

mutta piti mahdollisena, että esim. Mattssonin konaortio suun-

taisi suuren laivastonsa Ruotsin rannikoille, jolloin kysymys 

täällä voi käydä polttavaksi ja jolloin myös pakko ryhtyä 

vastatoimiin käy entistä tuntuvammaksi. Yksityiskohtiin nähden 

kreivi Posse ei vielä ollut valmis mitään lopullista lausu-

maan, mut t a arveli, että kokemus pian on oso it tava , mihin 

toimiin on ryhdyttävä. 

Kysymys uomen mahdollisuuksista kieltolain kumoamisen 

jälkeen pää,stä entis tä edullisempiin kauppa.suhte~siin lähinnä 

viininvi ljelijämaiden kanssa on täällä usein huomion esineenä 

ja yleisesti kuulee oletettavan, että Suomi, jolla kieltolain 

kumoamisen vaikutuksesta tulee olemaan käytettäJ6ään valtti, 

jommois ta muilla ei ole, kauppapoliittisessa vaihtokaupassa ei 

jätä tätä etua käyttämättä. Tämän edellytyksenä t i etenkin on, 

että kieltolain vuoksi meille epäedullisiks i muodostuneet ~

Jlimukset sanotaan irti., ellei ilma.n sitä ole mahdollista saa

da aikaan helpotuksia . Tätä vastaan lienee meillä jo huomau-

tettu , että ajankohta ei ole otollinen, m ta tämä vastaväite 

on tuskin riittävästi perusteltu; eräissä kohdin pitäisi juuri 

nyt olla mahdollista saavuttaa er1.näisiä etuja. Vi1ninviljel1-

jämaat tulevat varmaankin . kilpailemaan täysikiellosta vapautu '~ 

neen maan suosiosta ja tämä voinee silloin jommoisellakin 

vapaudella määrätä ehtonsa. Vaikka Ruotsi ei ole näitä mai-

ta, ei ole pidettävä aivan mahdottomana , että lihakysymys, 

kuten Lähetystö aikaisemmin on huomauttaqut, tässä yhteydessä 

voisi joutua edullisempaan vaiheeseen. 

Puheen ollessa uudesta alkoholilainsäädännöatä en voi 

. olla viittaamatta siihen proaemoriaan, Jonka kirjelmäni N:o 
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410 ohella 26. II. 1931 , olen lähet tänyt Ulkoasiainmin1steriölle, 

vallankin mitä tulee hallitukselle annettaviin valtuuksiin 

verojen ja tullien korottamiseen tai alentamiseen tarpeen 

vaatimusten mukaan (ks. I. Yleisiä näkökohtia kieltolain tar

kistuksesta) ja ni i nikään mitä tulee rangaistusten laatuun 

(ks. II . Rikosoikeudel lis et seur aamukset). Siinä käsitellään 

t ietysti vain vähäistä osaa tällä alalla esiintyviä tärkei

t ä kysymyksiä, mutta siihen , että esitetyt näkökohdat ansai t 

sevat huomiota, olen saanut vahvistusta myös tää llä käydyis

tä neuvotteluista . Erittäin tärkeänä on pidettävä sitä, että 

nyt säädettävä laki ei liian yksityiskohtaisesti asiaa sään

nös tele, vaan että hallitukselle pidätetään ~arpeellinen toi

mintav(paus, erityisesti myös salakuljetuksen vastustamista sil

mällä pi täen. 
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Salainen . 

T U K .#. ... 9 L . A - ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 5 . 

Tukho l.J:na.. - ssa 20 . p:nä tarmni - kuuta 19:32. 

Tämän suunn itelman a lkuvaihei ta on selostettu rapor-

tissani :K :o 8 , 28/XI 1929. On melkein tun tunut siltä, kuin 

tuuma olisi Jäänyt sikseen, Mikä nyky~en taloudellisen ah

dingon aikana tuntu is i luonnolliselta, mutta äsken se taas 

on virennyt, Varbergin kaupunki kun ei ole tahtonut 

suunnitelmistaan luopua. Siellä on äskettäin asetettu komitea 

asiaa edelle en ajamaan, erityisesti hallituksessa Ja riksdagi~

sa. - Niistä arvosteluista päättäen,Joita äsken olen kuullut 

sekä laivanvarustajapiirien että muiden, m.m. Göteborgin maa-

herran taholta, ei kuitenkaan ole pidettävä vähänkään todennä-

köisenä, että nämä aikeet lukuunotettavassa tulevaisuudessa voi-

sivat toteutua. Kaupungilla on tosin hyvä merisatama, jonka 

kuntoon saattaminen kuitenkin vaatisi suuria kustannuksia. mut

ta se on itsessään vähäinen, sen rautatieyhteys on huonon

puoleinen ja sen ylämaa harvaan asuttu. Hanklceen takana ei 

ole mitään huomattavia rahamiehiä Ja Wallenbergit ovat nimen-

omaan sitä vastaan. Rlkadagissa sen oletetaan voivan saada 

vain aivan paikallista kannatusta Ja Göteborgin suurten, ~un

tuviB. lcustannuksin kuntoon Ja kannattaviksi saatujen linJain 
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2. 

Johtajat tietenkin sitä ehdottomasti vastustavat. Selvänä 

pidetään myös, ettei mitään sanottavaa avustusta tai kiinnos

tusta ole Englannin puolelta odotettavissa. Ruotsin puutava

ravientiä se ei ainakaan sanottavasti 01is1 omansa edistä

mään. Arvostelijat näyttävät siis olevan yhtä mieltä siitä, 

että koko tuuma on käytännöllistä merkitystä 

M i n i s t er i 
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L_å~ e~ .. __ 4 

Tämän ohella minul la on kunnia lähettää Tuk -

holmas sa olevan Lähetystön rapol'tti _ :0 6 : "Englannin 

tull ipo lii t ti s et s'.lum.' telmat ja Ruotsi " . 

Vas t aan ottakaa , Jie r ra 1:inisteri , 9uurimr/l:~n kun-

n i o i t ukseni vakuut us . 

Herra v.t. Ulkoasia inmini steri A. Kukkonen, 

Helsinki . 
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RAPORTTI 0:0 6 . 

Tukh olma - ssa 29 p:nä t ammi - kuuta 19~?' 

Asia : E:r1.~.~~~~~n ... t u.lli:poli.i.tti.f3 et. .. 

s uunn i t e lmat j a Ruotsi . 

Salainen. 

Ku t en Lä hetystö kirjelmässään 25.I . N:o 283 Ulkoasiain-

ministeriölle tiedoitti, ei Ruotsin ulkoasia indepartementti 01-

lut si i hen mennessä saanut mi t ään su~r~na i sia tietoja Englan-

ni n h~ll i ~uksen aikeista r y htyä toteut tama n erityistä prefe-

renssisopimus - t ai t u lliun ioon i järjesteLu;';'ä , mi st ä järjestelmäs-

tä Eng l annin yleisten töiden ministerin Ormsby Goren Tanskan 

Politiken il le antamien t i etojen mukaan Engl a nni n a lusmaat sekä 

SkandinaYian maa t , Holla nti ja rgentiina pääsisivät osal lisik-

si. Saman päivän ilta na julkaisi Nya Dagli g t Allehanda kui-

tenkin Lontoon kirj eenva ihta j a ltaan saama nsa tiedonannon, joka 

sisälsi · m. lli . seuraavaa : 

Ormsby Gore ~n eruuttanut Politikenille antamansa 

tiedot englantilaisista tulliunioonisuunn itemista Ska ndinavian 

maiden kanssa, mistä peruutuks e sta huol ima tta Dai ly HerQld 

samana päivänä (27/I) kirjoittaa, että on syytä olettaa, että 

hallitus aikoo solmia erityisiä kauppasop imuks ia Pohjo ismaiden, 

Hollannin ja Argenti i nan kanssa. "Kauppaministeri Runcimanil l a 

on, kuten tu~nettua, ollut joukko konferensseJa asianomaisten 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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2 . 

~~iden min i stereiden kanssa Lontoossa, j a onkin oletettavaa, 

et tä näi t ä neuvotteluja tu l l a an jatkamaan niin pian kuin 10 

prosentin t ullitariffia koskeva laki on hyvä ksy tty". Tästä 

asias t a toimitti Lähetystö Ulkoasiainministeriölle sähkeen·· 

N: 0 14 , 2?/I. 

Kos ka siis näyt ti siltä , et tä Ruot s i n v iranomaiset 

sittenki n olivat tie toisia Eng lannin tulliunioonisuunniteJmista 

ja että asiasta oli jo ehditty käydä neuvottelujakin Lon

toossa , kääntyi L~hetystö uudestaan ulkoasiaindepartementin 

puoleen , jolloin departement ti vakuutti, ettei mitään sopimus

t a i neuvo tt elutarjous t a oltu Eng l annin puolelta tehty eikä 

asias t a oltu ainakaan vira l li ses ti neuvote l t u, mutta sitäva s

toin oli Ruotsin lähet tiläs tullikoroituskysymyksi s s ä saamiensa 

ohj eiden mukaan 

cimanin kanssa , 

ollut kosketu ksissa m. m. 

jolloin er i l a iset, Ruotsin 

kauppaministeri Run 

ja Eng lannin vä li-

siä kaupa llisia. suhteita koskeva t kysymykse t oli otettu pu

heeksi. 

Ruotsin lehdi ssä on kah tena viime päi vän ä ollut jul

ka istuna useita Lontoos t a l ä hetettyjä tätä a siaa koskevia tie

d onantOja, joi en perusteella Lähetystö on saanut tila nteesta 

seuraavan käsityksen: 

Eng lannin 10 prosentin tulli tariffi aijotaan esittää 

alahuoneelle jo ensi viikon keskivaiheilla ja saateta se 

sen jälkeen pa rin päivän perästä voimaan, jottei valtio ehti

si kiihtyneen tuonnin kautta käBsiä li ian suuria tappioita. 

Mitä suunniteltuihin tulleihin tulee, kohdistuvat ne hyvin 

moniin tavaralajeihin. Vastoin aikai s empia olettamuksia tule

vat myöskin monet tärkeät elintarpeet tullina l ai siksi. Niinpä 

arvellaan yleisesti, että voi, kondens0 1tu ma ito ja maitopulve

ri, munat, Juusto ja eräät muut meijerituotteet kuuluvat nii

hin tavaroihin, joille tulli määrä tään. Tämän yleisen, suhteel

lisen alhaisen tullitäriffin ohella tulee erityinen tariffi-
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3. 

komizsion i laa timaan ehdotuksia varsinaisiksi suojelustulleik8~. 

Samalla ryhdytään neuvotteluihin uusien kauppasopimusten ai-

kl Ansaam i eeksi lähinnä Skandinavian maiden, Hollannin ja 

tiinan kanssa . Niinikään ryhdytään neuv~tte1emaan a lusmaiden 

kans s a niistä eduista, mitä ne voivat emämaa11e myöntää eri-

näisten niille annettavien tu11i e tuisuuksien ja esim. vehnä-

konteng entin va stikkeena. Tällöin tulisi myöskin se arkaluon-

t oinen kysymys ra tka i s t:J.v ksi , oli s iko 1usmai 11e myönnettävä 

suurempi", he1~:i tn""' "1. kuin edel1ärna ini -:uille vierai lle va1-

tioi1le . Tässä asias s a ovat lord Beaverbrook in lehdet "Eve-

ning Standa.rd" ja "Dai ly Expres " ennustaneet voimakasta 

tustust a vanhool1isen puolueen keskuudessa , ainakin mikäli on 

kysymys tu11iunioonista k . o . maiden kan s sa . Se sotisi nimit-

täin n.s. valtiovapaakauppaa eli imperion sisä isiä ta1oude1li-

sia etuja vastaan. 

Huolimatta nä ist ä ennustuksis t a ja Orm sby Goren 

esitt~11 istä p eruutuksista ollaan sitä mie ltä, että Englannin 

yleisten töiden minis teri on paljastanut hallituksensa todel-

lise t ai keet. En~lannin hallitus aikonee siis l ähiaikoina r yh-

tyä a lustaviin neuvotteluihin a lusmaiden kanssa päästäkseeL 

selvi lle niistä eduista, mitä sillä taholla on saatavissa . 

Sen jälkeen ryhdy~tänee neuvotteluihin uusi s ta kauppasopimus

s ista m. m. Skandinav ian maiden kanss ~ , jolloin on mahdo11is-

ta rinnastaa niiden tarjoamia etuja a lusmaiden tarj oami in 

etuihin va rsinkin niillä a l oi lla , joilla nämä ka ksi eturyh-

mää kilpaileva t keskenään . 11 01err.ru ilta puol ilta s aadut tarjo-

ukset tulevat niinollen määräämään Englannin tullipol itiikan 

lähiaikoina. 

Aja tus erityisen tulltnio onin tai aina kin preferens-

sikauppa sopimu ks en aikaansaamisesta Englannin kanssa näyttää, 
1ehtien/ 

/lausunnoista päättäen, s aavutta van , Ruotsissa yhä enemmän kan-

natusta. Ruotsin vientiyhdi styksen johtaja Nyl ander on 
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siitä suotuisan lausunnon, ja tunnettu teollisuusmies ja 

'obel -palkinnon saaja , tr i Gustaf Dal~n on Stockholms Tid-

n1.1genille antamas's a a n haastatte lus sa huoma uttanut asiasta 

m. m. seura vaa : " Aj tus mi ellyttää minua suuressa määrin. 

sin sen toteu a jn~n e ellyttäisi k~uPP3.sopimustemme irti-

sanomisen , ainakin Saksan kauppa sop imu ksen. Mutta koska saksa-

laiset ova t niin suuressa määrin "paho i np ide lleet" meitä 

r ikkoen räikeällä tavalla sop~musta vas t a an, ei meillä pi

täisi olla väh intäkään a ihetta epäröidä sanoa sopimus irti. 

Meillä on siksi suuret edut valvottavana l ännessä. Jos me 

kykenemme molemm inpuolisella t a varanvaihdolla lisäämään 

etujemme merkitystä, olisi se para sta , mitä voisi tapahtua. 

On su oras taan maut onta , et tä me Ruotsissa , j ossa meillä it-

sellämme on vaikea t u lla toimeen, otamme vas t aan niin pal-

jon saksala i sia tavaroita ilman mitään vasta~ia etuja ja 

vain antaa ksemme Saksalle rahoj a va hin gonkorvauksiensa maks a -

miseksi. Sveitsi on muuten jo käsittänyt tämän j a sanonut 

irti sopimuksensa Saksan kanssa. Mei dän ei tule sen tähden 

epäröidä , jos voimme sen kautta voittaa jotain etuja, mitä 

me epäilemättä voimmekin Englannin kanssa a ikaansaatavalla 

tulliunioonil la t ai muulla sentapaisella sopimuks ella." 

Samaan s uuntaan kuin Da l e n on näinä päivinä pUhu

nut Tukholmassa viera i leva, Lontoossa sijai t sevan eng lanti

lais-ru otsalaisen kauppakamarin esimie s, tri Classen . 
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.9::~ ~k~r4:? 
Tukholmassa, helmikuun 13 päivänä 1932 • 

N:o ,08. ~~ . ._---

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella Teil

le, Herra Ministeri, lähettää Tukholman Lähetystön raport-

.::t.;:;i_N;;;.;..:O~~7, joka koskee Ruotsin ulkoasiaind~artementin n.s • - -- -
salaista 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, suurimman kunni-

oitukseni vakuutus • 

Herra v.t. ULkoasiainministeri 

A. K ukk 0 n e D , 

Hel.lakl. 
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Salainen. 

T U K H 0 L 14 A - .......... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7. 

Tukholma- ssa 13 p:nä helmi - . kuuta 

Asia: Ruotsin ulkoasiaindepartementin 

Hallituksen talousarvion ulkoasiaindepartementtia ja 

ulkomaaedustusta koskevaa pääluokkaa va ltiopäivillä pari päivää 

sitten käsiteltäessä kohdistettiin sosialidemokraattien ja kom-

munistien taholta ankaraa arvostelua departementin n. s . s~lais-

ta määrärahaa vastaan. Tuo määräraha ei ole suinkaan mikään 

uutuus, sillä se on esiintynyt Ruotsin ulkoasiaindepartementin 

budjetissa jo vuosikymmeniä. Että asian johdosta tällä kertaa 

sukeutui niin paljon keskustelua, lienee, paitsi yleisestä sää s

t ä vä isyyspyrkimyksestä , johtunut jostakin tilapä isestä seikasta. 

Määrärahan arvostelijat v ä ittivät, että kysymyksessä on vanha n 

salaisen monarkisti s en diplomat i a n j ä ännös, häpeä pilkku Ruotsin 

demokraattisuuteen pyrkivässä valtiossa, joka t ä ten lainautuu 

alhaiseen vakoil.toimintaan j.n.e. Monet puhuj a t esittivä t hal

lituksen edustajille suoran kysymyksen, mihin tarkoitukseen nä i

tä salaisia varoja käytetään. V.t. ulkoasiainministeri Gyllen

swä rd huomautti tällöin, ettei ole olemassa yhtään maata, jOl

la ei oli s i sellaista salaista määrärahaa. Sitäpaitsi hän sa

noi ulkoasiainministeri Ramelin jo aikaisemmin selittäneen, 

tä varoja käytetään täysin lojaalisiin tarkoituksiin. Mutta 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~v~llinen . 

2) T 'S' r ;' f' ." • .. ...................... _..... •.••. • • . . .. . ...... : •• • • __ ......... .. ...... ................. .. ~.u~ .... __ ._ ............... Ilt. 
JliiHdit'·· . 
1) 5' f d 't,brio CIIH , ............ .. ..... _ .. _ ........... .................................... .......................... ............................ lie. 
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täytyyhän voida ajatella sellaisiakin lojaalisia tarkOituspe

riä, joista ei sovi julkisuudessa puhua. Keskustelu päättyi 

halli t uksen ehdottaman "salais en määr ärahan" hyväksymiseen. 

Pari päivää ennen t ä t ä keskustelua valtiopä ivillä 

oli ulkoasi aindepar tement in osastopä ällikkö Johansson soittanut 

a llekirjoittaneelle tiedustellakseen, oliko Suomen ulkoasiain-

ministeriän budjeti ssa joku va staava "salaisten menojen" mää-

r ä r aha . Vastat tuani t ähän kysymykseen kiel teisesti käytin sa

malla tilaisuutta kysyäkseni. mi t ä Ruotsin salaisella määrära

halla oikeastaan tarkoitettiin. Tähän huomautti hra Johansson, 

että k .o. määräraha on ollut suuruudeltaan 75.000 kruunua 

ja on se annettu uikoasi a inministerin käytettäväks i ilman 

tilintekovelvollisuutta. Kuitenkin t äytyy ministerin tehdä muo-

dollisi& esityksiä määrärahan käyttämisestä kuninkaalle, joten 

asia · tulee t avallaan kuninkaan ja . ulkoasiainministerin vbJ. i

seksi. Myöhemmin keskustelin erään toisen departementin virka

miehen kanssa samasta. asias t a ja vakuutti hän, ettei saatta

nut olla kysymys täkään nä in pienen summan käyttämisestä va-

koilutarkoituksiin. Eikö kaupalli seenkaan vakoiluun, kysyin. Hän 

vakuutti, että määrä r ahalla on a ivan toiset t a r k oitusperä t, 

mainiten esimerkkinä , että näistä varoista s aatetaan kattaa 

esim. ulkomaaedustuksessa huolimattomuuden tai epärehellisyyden 

kautta syntyviä vajauksia, joita ei muulla tavalla saada pei-

tetyksi Tämä "selitys" ei kuitenkaan paljon asiaa selvittä-

ne. ~utta toiselta puolen sanoi hän poikkeustapauksissa 
'--

van käyttää määrärahaa tilanä isinä avustuksina lähett~läille 

erikoisia edustustehtäviä varten. 

Lähetystö on aikaisemmin toimittanut Ulkoasiainminis

teriölle Ruotsin tämänvuotis'en menearvioehdo tuksen kokonaisuu-

dessaan, mistä myöskin on saatavissa lähempiä tietoja 

ulkoasiaindepartementtia ja ulkomaaedustusta koskevista määrä-

rahoista. 

I~ .. 
v.a.~ 
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~?nen !A,t;~ 

~~wb ~k~,,~ 
Tukholmassa, helmilruun 13 päivänä 1932. 

N:o 521. 

a" (!!!( 
~------ .----------

Herra Mi nisteri, 

~llekirJoittaneella on kunnia tämän ohella lä-

hettää Tukholman ~ön raportti N:o 8, Joka 

l ee Ruotsin-Tanskan~~evaa sopimusta. 

käsitte-

Vas taan ot takaa , Herra Ministeri, suurimman kunni-

oitukseni valruutus. 

-dl:. v.a.a8~ 

Herra v.t. UlkoaaiaiDa1n1eteri 

A. ukk 0 n • n • 

H.l!1Ilk1. 
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Salainen . 

T U K H 0 L 11: 
.. ....... SSA OLEVA LÄHETYSTö. ,_. 

RAPORTTI 0:0 8 . 

.. Tukh0:una. ::-....... ssa 15. p:nä helm~ kuuta 19~~ .. 

a ' (! f) r~ 
----

A sia : Ruo tsin-Tanskan Öresundia 

koske va sopimus. 

Kaj.kessa hiljaisuudessa käytyjen neuvo t telujen tulok

sena allekirjoitettiin Tukholmassa viime kuun 30 päivänä Ruot

.in j a Tanskan välinen Öresund~u väylää kos keva ' selityskirja., 

mihin liittyy allekirjoittamisen yhteydessä vaihdetut nootit. 

Koko a.siaa on ennen allek~rjoittamista pidetty n i in salassa, 

etteivät lehdetkään ole saaneet siitä mitään ti e toja, 

viime päivinä on asia tullut diplomaattikunnan tietoon, .amalla 

kuin lehdet ovat lyhyesti maininneet uuden sopimuksen syntymi

sestä. Painosta ilmestyi sopimus helmikuun 9 p :nä. Sopimusteksti 

oheenlii tetään. 

Mistä tällainen salakähmäisyys sopimuksen valmistami-

sessa johtuu, on vaikea tietää. Todennäköisesti on se seikka, 

että sopimuksen kautta on ratkaistu hyvin vanha riitakysymys 

Ruotsin ja Tanskan välillä, ollut omiaan vaikuttamaan a siaan, 

V~ikkapa k.o. maat ovat jo pitkiä ai oja olleet hyvin ystä

vällisissä suhteissa toisiinsa, täytynee olettaa, että kysymys 

aluevesirajojen määräämisestä on sittenkin ollut jonkunverran 

arkaluontoinen asia, joten Julkisuuden karttamista siksi kunnes 

sopimus on saatu allekirjoitetuksi, on pidetty välttämättömänä. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan): 

1) r.v .. Uirvn. 
iJ N. 'MR.;' ti " f ' ' ... . .. . ....... . ....... . ...... .......... ' ••• " . ............................ n ................. _ . _ .. ...... ................. .. lbr. 
J) §t " ~Jle ' t · 

1) 1M" ~ ...... i Ii '''' .. ......... . ..... ............. .......... ....... ....... ...... ............................... .. .... .. ........ .. ........... .. Ik. 
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Sopimuksen päätarkoitus on luonnollisesti ollut 

a luevesirajojen määritteleminen. Tämä ei millään tavalla 

muuta tähän a s t i noudatettuja luotsaus- ja kalastussään. 

töjä, joten voidaan sanoa sopimuksen välittömän käytännöl

lisen mer kityksen rajoittuvan verrattain vähiin. 

kanna lta on s opimuksella sitäva stoin merkitystä majak~~den 

j a me r imerkkien sijoitukseen nähden, koska siinä koskete. 

taan kummankin maan oikeuksia tässä suhteessa. Kun sopi-

musta lähemmin tarkastaa , havaitsee sitäpaitsi, että siinä 

on eräitä kohtia, jotka t ulevai suudessa voivat saavuttaa 

ei va in Ruotsille, vaan myÖSkin kansainväliseltä kannalta 

merkitystä . 

Öresundin pohjoisosassa erääseen Ven saaren ete-

läpuolella olevaan kohtaan saa kka kulkee uusi a luevesi

raja molempien maiden mannermaarannikkojen keskilinjaa. Ven 

s aari jää tällöin Ruotsin puolelle. Siitä eteenpäin lue

taan sopimuksen mukaan Kööpenhaminan redi kokonaan Tans

kalle kuu l uvaksi, jota vastoin Flintrännan-nimisen väylän 

syvin kohta jää Ruotsin puolelle. Juuri tällä seikalla 

saattaa olla merkitystä tulevaisuudessa, koska sopimus tun

nustaa Ruotsille yli~~rruuden sanottuun väylään. Öresund 

ei ole kovinkaan syvä ja siis vain rajoitetussa määräs

sä merenkululle sovelias. Laivat, jotka kulkevat 8 a et 
metriä syvemmälL~ , eivät voi käyttää Öresund-väyläe hyväk

seen.Mutta sikäli kuin valtamerentakaisen laivaliikenteen 

uloittaminen johonkin Itämeren satamaan osoittautuisi mah

dolliseksi, heräisi samalla kysymys Flintrännan-väylän sy-

V~ämisestä. Noin kaksitoista vuotta sitten otettiin maa-

herra Lubeckin ja professori Hörnellin laatima, tätä 

koskeva selvittelyehdotus käsiteltäväksi valtiopäivillä,vaik

ka aloite sillä kertaa raukesi. Ruotsin tie- ja vesira

kennushallituksen T. 1919 laatiman laskelman mukaan 

• 
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3. 

Flin trännan -väylän syventäminen l Oi metriin maksamaan 200-

300 milj. kr uunua. Että ny ky inen ajankohta ei voi sallia 

tälla isten yr i tysten toteuttam ista, on itsestään selvää. 

utta se sei kka, että Ruotsi on saanut yliherruutensa 

k.o. väylään t unnus t etuksi, merkitsee sitä, että Ruotsi voi 

keneltäkään lupaa kysymättä ryhtyä väylän syventämiseen 

va ltameren taka is t a lii kennettä va rten ja että Ruotsi voi 

vapaasti valita tämän yrityksen toteuttamiselle otollisim

ma n ajankohdan. Ni inollen voidaan ole ttaa, että Tanskan 

kan s "a t ehty sop imus voi tulevai suudessa saavutta a talou

delli ses ti ehkä suurenkin merkityksen. Tosinhan Ta nskankin 

pu oeelta on Flintränna n-väylän kohda lla toinen väylä,Drog

den, jota kansai nvälisessä liikenteessä on tähän mennessä 

käytetty pääa sia llisena kulkutienä, mutta se ei tarjonne 

s amoj a mahdollisuuksia s yventämiseen kuin Flintrännan. 

Käydessä ni eilen ka binettisihteeri Hamiltonin luo

na , otin tämänkin as i an puheeksi. lira liam ilton huomautti, 

että neuvott elut asi~ssa a loitettiin jo viime vuoden hei

näkuussa. Mitään suoranai s t a kä~tännöllistä merkitystä so

pimuksella ei ole. Tar~oitus on y ksinomaan ollut määri

tellä Ruotsin ja Tanskan alueves i r a j a t, mikä mä ä rittely 

jos t a kin syystä on jäänyt a ika isemmin suoritt~atta. Hra 

Hamilton ei kuit enkaan voinut kieltää, että sopimukseen 

kansainväliseltäkin kannalta sisältyy eräs tärkeä kohta, 

nimittäin se, joka koskee Flintrännan-väylän 

Aluevesiraj a tulee kulkemaa n niin, kuten jo 

mautin, että varsinainen syvyysväylä, ellei 

Tanskan puoleista Drogden väylää, kokonaan 

sin puolelle. Tästä johtuu, että Ruotsi on 

nootissa tehnyt seuraavan a~toumuksen: "att 

määrittelyä . 

edellä huo-

oteta huomioon 

lankeaa Ruot-

vaihtamassaan 

hålla 

~arten 

öppen 

genom sundet vid 

~ör alla danska 

Flintrännan och 

~atyg, däribland 

öster om 

genom

Ven 

såväl handela- som 

örlogs~artyg, vilka skola äga rätt att ~ritt använda 
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4. 

nämnda farvatten till genomfart utan att a.lägga någon 

som h~lst avgift-. Kysymykseeni, voidaanko Flintrännan- väy

lällä kat s oa ole van merkitystä myöskin muille maille 

sytty essä , va stasi 

tysti edelleenkin 

määräykset ~ån 

hra Hamilton, että Öresundiin nähden tie

on voimassa ....... yleiset kansainväliset 

tähän kin a sti, mutta että Ruotsin suveree-

nisuus tietysti .Y.2.i määrätyssä tapauksessa merkitä väylän 

sulkemis t a ta i päina stoin kauttakulun myöntämistä vieraan 

va ltion sota l a ivoille. Öresund on kauttaalta an niin kapea, 

e t tä t erritoria a livedet yhtyvät eikä mi t ään neutraalia ve

s i a luetta synny . Va rsinkin jos Flintrännan-väylää syvennet

t ä is iin olemassa olevien suunnitelmien mukaan, s aatta isi 

olettaa, että suurå.mmatkin sota laivat voisivat sitä tietä 

pääs tä Itämerelle. Tähän voinen oma s ta puolestani lisätä, 

että Ruotsilla olisi mahdollisuus l a skea esim. Englannin 

laiva sto Itämerelle, jos tilanne ja Ruotsin edut sitä vaa-

tisivat, ilman että Ruotsin t arvitsisi kysyä yhtä vähän 

Tanskan kuin minkään muunkaan maan lupaa. Mutta tällaista

hyvin etäisenä, koska 

sallisi kuin Buhteel-

kin mahdollisuutta l i enee 

Flintrännan-väylän nykyinen 

lisen pienten sotalaivojen 

pidettävä 

syvyys ei 

kauttakulun • 
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1932. SVERIGES N:o 1. 

OVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 

N:o 1. 

Deklaratlon med Danmark angl'lende visSIl grinsförhl'lllllnden I Öresund. 
Stockholm den 30 januan 1932. 

Deklaration. 

Kung\. svenska och Kung\. danslta 
regeringa.rna., om uppl.agit frågan om 
gränserna i Oresund (begriinsat i norr 
av en linje Gilbjerghoved-Kullen, och 
i söder av en linje Stevns fyr-Falster
bo udde) tilI närm llre undersökning, 
hava därvid konFtaterat, Iltt ne dan Iln
givna linje ligger tilI grund för den 
rätta avgränsningen för de båda länder
nas utövning av de rättigheler, som 
nedan nä.mnas: 

1 Oresunds norra del fnin dess nor
rn "ränslinje ti11 platsen för Lou Flak 
Iys- oeh ljudboj (lat. N. 55° 49' 36", 
long. O. 12° 42' 42") går linjen mitt 
emellan Själlands kust oeh svenska 
fastlandet (utan hänsyn tilI ön Ven). 

F-rån plai en Iör Lous Flak lys- oeh 
liudboj går linjen i rät riktning tili 
platsen för Iysbojen Sa.ltholm Fla.k: 
N. O. (Iat. N. 55° 41' 55", long O. 
12'" 51' 00") och därifrln söderut efter 
riita linjer dragna mellan följande fyra 
punkter: 

1! lato N. 55' 38' 37", long. O. 12" 53' M" 
2 - - 55' 36' 49", - - 12' 53' 04" 
3 - - 55' 32' 25", - - 12" 43' 57" 
4 - - 55' 29'19", - - 12" 43' 06" 

HäriIrån draees linjen vidare tili 
lIydgräa8en efter reeler mof.avarande 
dem, som gi.lla lör Ore.uncle Dorra 
del, varvio __ ma doclt ·p1 denna 
stricb. utjföres av rita linjer bestI.m
cia av 16ljaDde punkter: 

Den Kg!. Danske og den Kg!. Sven
ske Regering, som har taget SP01'gs
maalet om Grronse rne i Sun det, be
grrenset i Nord af en Linie : Gilbjerg
hoved-Kullen, og i Syd af en Linie : 
Stevns Fyrtaarn-Fa.lsterbo Pynt, op 
til nrermere U ndersogelse, har derved 
konstateret, at den nedenJor beskrevne 
Linie danner Grundlag for den rette 
AIgrrensning for de to Landes Ud
ovelse af de Rettigheder, som neden for 
er nrevnt: 

1 Sundets nordlige Del fra den nord
lige Grrenselinie til Plad en for Lous 
Flak Lys- og Flojtetonde 

(55'49'36" N) 
(12' 42' 42" E) 

gaar Linien midt imelIem Sjrellands 
Kyst og svensk Fastland (uden Ben
syn til 0en Hven). 

Fra Pladsen for Lous Flak Lys- og 
Flojtetonde gaar Linien i lige Retning 
til Pladsen for Ly.stonden Saltholm 

(55' 41'55" N) 
Flak N. E. (12"51'OO""E) og herfra 
sydover som rette Linier ankeessive til 
felgende 4 Punkter: 

lj55' 38' 37" N, 12' 53' M" E. 
2 lI5' 36' 49" -, 12" 58' 04" -
3 55' 32' 25" -, 12" 43' 67" -
4 55' 29' 19" -, 12" 43' 06" -

Herfra drlllfB8 Linien videre til Syd
grlllD8en efter tilsvarende Realer som 
for Sundeta DOrdlige Del, idet den pa& 
denne Stneknine dq dannet af rette 
Linier, bestemt ved f.lpnde Pun'kier: 
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2 t:!l32, N:O I. 

4) lato N. 55' 29' 19", long. O. 12' 43' 06" 
[1) - - 55' 25' 52", - - 12' 36' 49" 
6) - - W 20' 12", - - 12' 38' 42" 

De geografiska koordinaterna för 
ovan a ngivna punkter hänföra sig tili 
bifogade jökort', å vilket linjen är in
Jagd. 

De båda reg r ingarua iiro eniga om 
att nämnda linje ulllör griins mellan 
de bäda lämlernas lerrilorinlvatten i 
Ore nnd, å lå ngt des a terrilorialvat
t en st.räcka sig enJigt i detta hänseende 
eljest giillande regler. 

ven. ka Onll dall . ka regeringarna 
förplikta sig att i Ore und även utan 
för t.erritorialgrän erna avhälla sig 
h ä ll att np pförn fyrar, jömärken eUer 
iiver huvud lnget någrn fnsta anlägg
nillgnr av " ad Flag det vara må, re pek
ti ve vlister och ösler om denna linje, 
Yilken jämväl skalJ utgöra gräns fiir 
deras rätt att ulmärka oeh bärga vrak 
~amt att viellaga ondra onstalter för 
sjöfartens belryggande oeh dylikl. F a
sta sjömli rken eiler andra anläggnin
gor, som tidigare mä hava uppförts 
frän ven k sida yäster f rän dansk 
~ ida öster om sogda linje skola indrn
/{os av den lato de tillhörn , eft.er för
handJingar mellan vederbörande sven
Fka och dan ko myndigheter samt inom 
en tid av ex månader frän undert.eck
nandet av denna deklaration. 

D onna de.ldaration medför ingen 
iindring i gällande regler angA.ende 
lotsning i lSundet (jmf. dekJaration 
den 14 augllsti 1873 med tillägg den 
12 oktober 1911) eller i den ordning, 
om gälJer Cör fiskeriIörhäJ1andena i 

ele till Sverige oeh Danmark gränsan
ele farvattnen (jmf. konventionen den 
14 juIi 1899 oeh deklaratiouen den 5 
oktober 1907). 

Tili bekräCtanele hämv hava under
tecknade, därtill bebörigen bemyndi
gade, UJldeTtec.k:oat denna dekJaratioo, 
80m Ir avfattad pA. svenska. ooh dan
ska spPå.lr:en, samt försett densamma 
med siue. sigill. 

, Bar Icb Iotqet. 

4) 5;/ 29' 19" N , 12' 43' 06" E. 
5) 50" "1.5' 52" - , 12' 36' 49" -
6) 55' 20' 12" - , 12' 38' 42" -

De geografiske Koordinater for de 
o\'eofor ongivne Ponkter refererer sig 
til vedfojede okort'. paa hvilket Liu.ien 
er indforl. 

De to Regerulger e r enige om, at den 
nmvnte Linie elanner Grmn en mellenl 
de lo Lande oterritorier i Sundet, 
aa langt disse Soterritorier ievrigt 

maatte sl rrekke sig efter de i oa H en
s ande g reldende R egler. 

Den danske og den syensk e Rege
ring forpligter sig til i undet ogsaa 
uden for T erritorialgrren erne at afhol
de ig fra at opretle Fyr, omrerker 
eile r i det hele taget Hogen fa t Ind
retning, af hvad Art det end man tte 
\'rere, henholdsvi 0st og ' e t for den
ne Lime, ligesom den kai danne 
GTll'nsen mellem deres R ei til ot af
mre rke og bjerge Vrag og iil ot fore 
tage andre Foranstnltninger til Skib -
farten Betryggel e. og lign . Fa te 
. om rerker eUer a lldre lndretninger, 
om tidligere mnatt.e vmre eto.bleret fro. 
dan~k ide 0 8t for eJler fra svensk 

ide Ve t for den nrevnte Linie, vii 
v!ere nt inddrago af den Sto.t, hvem ele 
t iJherer efter Forhandlinger mellem 
vedkom.mende danske og sven ke Myn· 
digheder og ;nden for et Tid rum af 
ek Msoneder fra den ne Dek.lo.rations 

U ndert.egnelse. 
Denne Deklarolion gor ingen ..End· 

riog i de gmldende Regler om Lods
ning i 0resnnd; jfr. Dek.laration af 14. 
August 1873 med Tillmg af 12. Okto· 
ber 1911; og om Ordningen af Fiskeri
Iorholdene i de tiJ Danmark og Sve
rige grmnsende Farvande; jfr. Kon
vention af 14. J uli 1899 og Deklara.
tion af 5. Oktober 1907. 

Til Bekrreft.e)se hemC har de under
tegnede med beherijl' _ Bemynrugelse 
undenbevet denne Dek.taJ'ation, 10m 
er alfatiet paa det danske O/l det sven· 
ske 8proe, ~ fonynet eamme med de
resSe.1 
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Ore nnd, å lå ngt des a terrilorialvat
t en st.räcka sig enJigt i detta hänseende 
eljest giillande regler. 

ven. ka Onll dall . ka regeringarna 
förplikta sig att i Ore und även utan 
för t.erritorialgrän erna avhälla sig 
h ä ll att np pförn fyrar, jömärken eUer 
iiver huvud lnget någrn fnsta anlägg
nillgnr av " ad Flag det vara må, re pek
ti ve vlister och ösler om denna linje, 
Yilken jämväl skalJ utgöra gräns fiir 
deras rätt att ulmärka oeh bärga vrak 
~amt att viellaga ondra onstalter för 
sjöfartens belryggande oeh dylikl. F a
sta sjömli rken eiler andra anläggnin
gor, som tidigare mä hava uppförts 
frän ven k sida yäster f rän dansk 
~ ida öster om sogda linje skola indrn
/{os av den lato de tillhörn , eft.er för
handJingar mellan vederbörande sven
Fka och dan ko myndigheter samt inom 
en tid av ex månader frän undert.eck
nandet av denna deklaration. 

D onna de.ldaration medför ingen 
iindring i gällande regler angA.ende 
lotsning i lSundet (jmf. dekJaration 
den 14 augllsti 1873 med tillägg den 
12 oktober 1911) eller i den ordning, 
om gälJer Cör fiskeriIörhäJ1andena i 

ele till Sverige oeh Danmark gränsan
ele farvattnen (jmf. konventionen den 
14 juIi 1899 oeh deklaratiouen den 5 
oktober 1907). 

Tili bekräCtanele hämv hava under
tecknade, därtill bebörigen bemyndi
gade, UJldeTtec.k:oat denna dekJaratioo, 
80m Ir avfattad pA. svenska. ooh dan
ska spPå.lr:en, samt försett densamma 
med siue. sigill. 

, Bar Icb Iotqet. 

4) 5;/ 29' 19" N , 12' 43' 06" E. 
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De geografiske Koordinater for de 
o\'eofor ongivne Ponkter refererer sig 
til vedfojede okort'. paa hvilket Liu.ien 
er indforl. 

De to Regerulger e r enige om, at den 
nmvnte Linie elanner Grmn en mellenl 
de lo Lande oterritorier i Sundet, 
aa langt disse Soterritorier ievrigt 

maatte sl rrekke sig efter de i oa H en
s ande g reldende R egler. 

Den danske og den syensk e Rege
ring forpligter sig til i undet ogsaa 
uden for T erritorialgrren erne at afhol
de ig fra at opretle Fyr, omrerker 
eile r i det hele taget Hogen fa t Ind
retning, af hvad Art det end man tte 
\'rere, henholdsvi 0st og ' e t for den
ne Lime, ligesom den kai danne 
GTll'nsen mellem deres R ei til ot af
mre rke og bjerge Vrag og iil ot fore 
tage andre Foranstnltninger til Skib -
farten Betryggel e. og lign . Fa te 
. om rerker eUer a lldre lndretninger, 
om tidligere mnatt.e vmre eto.bleret fro. 
dan~k ide 0 8t for eJler fra svensk 

ide Ve t for den nrevnte Linie, vii 
v!ere nt inddrago af den Sto.t, hvem ele 
t iJherer efter Forhandlinger mellem 
vedkom.mende danske og sven ke Myn· 
digheder og ;nden for et Tid rum af 
ek Msoneder fra den ne Dek.lo.rations 

U ndert.egnelse. 
Denne Deklarolion gor ingen ..End· 

riog i de gmldende Regler om Lods
ning i 0resnnd; jfr. Dek.laration af 14. 
August 1873 med Tillmg af 12. Okto· 
ber 1911; og om Ordningen af Fiskeri
Iorholdene i de tiJ Danmark og Sve
rige grmnsende Farvande; jfr. Kon
vention af 14. J uli 1899 og Deklara.
tion af 5. Oktober 1907. 

Til Bekrreft.e)se hemC har de under
tegnede med beherijl' _ Bemynrugelse 
undenbevet denne Dek.taJ'ation, 10m 
er alfatiet paa det danske O/l det sven· 
ske 8proe, ~ fonynet eamme med de
resSe.1 
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om skedde i Stockholm 
,·mplnr den 30 jBDuari 1932. 

två ex- Udfrerdiget i Stockholm i to Eksem-

FREDRIK RAMEL. 
(L . B.) 

)llsrer, den 30_ Januar 1932. 

WORSAAE. 
(L 8.) 

Vid deklarationens undertocknnnde viixlades följande noter : 

a. 

JIi1liste,'lI [ör II I .. ikes änmclel/O tili DeumlO .. h charlie d'affai" es i tockholt1l_ 

tockholm d n ilO jonua ri 1932. 
B erT Churge u'Affaires, 

T on lutning till uen i dag undert ecknadc deklarationen angående grän erna 
j Ore und har jag äran meddela. att sven kn regering n erkänner sig vara för
)lliktad atl Mlla genomfart en genom undet vid Flinlriinnan oeh ö ter om ' en 
öppen för a lla dan ka fart~·g. däribland såvii l hanupls- som örlogsfart-:rg. vilka 
_kola ilga rätt att I'ril1 anvii nda nämnda farvaUen till genomfart utan at t där
för erltigg-.1 n' gon som helst avgifl (m d undllntag ov ersättning för frivillig 
Jotsl,iän t). Jik om de icke h ller i övriA't i migot av'ecnde mä behandlas mindre 
gynnsamt än vensku eller Dl got som heI t aDnat lands fart)1g. 

amtidigt om jag på Kungl. ~vens k a regeringen vägnor avgiver ovanståen
dc förklaring, hOI jag äran ti IJ UgA'a, atl int.et dii ri sk all kunna tolka så om vn
rande i Irid mot de förp likt I r. om mi.. ""iIn vel'igc så om medlt!!n IIV No
t ionema förbund, Jik om j heli r rörhindra v rige att vidtaga sådana tem
l'orära försvar åtgärder, om det finn er erforderliga i händelse av internntlo
nella militiim förvecklingnr, \'ori det indrage -

ven ka regeringen erkönncr "idure danska regeringen riitt att fo tstiilla 
griillserna för Köp n]J8mns redd på nl11ma säU om hittills kelt oeh att be
]landla sagda farvatten å om inre dan kt farvaUen. 

Mottag, B PTT harge d'Affair s, förslikran om min fu llkomligaste högakt
Ding_ 

FREDRIK R..umL_ 

b. 

Dalltll.Q,·ks clw;roe d'affaires i Stockholtlt till mill;,ster'll l öI' u.t,.ikes ä,·tH!delw. 

Stockholm, den 30. JanulIJ: 1932. 
HerT Baron, 

Herved har jeg den ..Ere n1 anerkende Modtagel en af Her~ . dellrigsmini te. 
l'ens Noto af Dags Dato. hvori Deres Excellence i Forbindelse med den idng 
undertegnede Deklaration angaaende Grmnserne i Sundet har meddelt mig, at 
den Kg!. svenske Regering anerkender 8t vmre forpligtot til at holde Gennem
sejliugen gennem Suodet ad Flinterenden og 0sten for Hven aRben for alle 
danske Skibe, derunder saaveI Handels- som Marineskibe, som skal vmre beret
tiget ti] Crit o.t benytte det nmvnte Gennemsejlingsfarvo.nd uden derCor ot er
lmgge nogensombe]st AfgiCt (med Undtagelse a1 Vederlo.g for frivillig Lods· 
tjeneste), ligesom de ogsaa iavrigt i ingen Henseende maa beho.ndles ugnnsti
:gere end svenske eller et hvilket som helst andet La.nds Skibe. 

Idet Herr Udenrigsministoren paa den Kgl. svenske Regerings Vegne har 
.a(givet ovenstaaende ErkUerin~. ba.r Deres E:lcellelUle tilCejet, o.t intet den 
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4 1932, N:O 1. 

skal kllune fortolkes som vrerende i . trid med de Forpligtelser, som maaHe 
paahvile Sverige som Medlem af Folkenes Forbllnd, eIler forhindre Sverige i 
at foretage saadanlIe midlertidige Forsvarsforanstaltninger, som det fi nder pan · 
krlllvet i Tilflelde af internationale militrere F örviklinger, hvori det inddrages. 

Den Kg!. svcnske Regering anerkendcr endvidere den Kg!. danske Regering., 
Ret 61 at fastslIltte Grrensernc Cor Kohenhavns Red, saaledes. som dette hidtil elO 
sket, og at behandle dette Fa rvand som indre dansk Farvand. 

Modtag, Herr Baron, }'ol1likringen om min mest udm rerkede Hojagtelse. 

\VoRSA,n:. 

tTtkolll .. Uycket den 9 reb .... ; fOO2: 

_t_Kal·_ ·?·L_" __ , 
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Tukholmassa, helmikuun 26 päivänä 1932. 

N: 0 646 . 

Herra Mini steri, 

• Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet-

tää Tukholman Lähetystön raportit :ot 9 ja 10, jotka 

sisältävät: 

:0 9: "Ruotsalaisia käsityksiä Suomesta ja suomalai-

sista. Sanomalehtitiedoituksen tarpeeilisuus", ja 

. :010: "Ahvenanmaa ja Ruotsi". 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomai sen kun -

nioitukseni vakuutus. 

Herra v.t. Ulkoasiainministeri 

Antti K u k lc 0 n e n, 

Helsinki. 
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Salainen. 

T U K H 0 L M A - ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. • 

RAPORTTI n:o 9 . 

Tukholma- ...... ssa 25. .. p:nä he 1mi - . kuuta 19 .~.? 

Asia: 
Ruotsalaisia käsityksiä Suomesta 

... ~ .~ ...... !".u?lI:~~~.i.i3 .. i.~~~. ~ ... ~~t:t~~~«:!.l1:~ .. i. t iedo i -

.. ~.~.~~.e l1: ..... ~.arPEl.~. ~. ~. ~.~.tJ..tJ.i3 .. 

Suomen ja Ruotsin suhteita arvosteltaessa ei voi 

olla ottamatta huomioon myöskään sellaisia yksityisluontoisia 

lausuntoja, Jotka meistä tosin saattavat tuntua rä1keän lii-

o1telluilta ja sentähden satunnaisilta, mutta jotka kuitenkin 

täkäläisissä oloissa kuvast~evat laajojen piirien käeit~~siä 

maastamme j a sen kansasta . 

Eräässä aikaisemmassa raportissani (lO.IX.l93l, N:o 9) 

mainitsin siitä, kuinka eräs täkäläinen ulkoasiaindepa rtemen-

tin virkamies täydellä vakaumuksella ilmaisi sen käsityksen, 

ettei Suomessa ole yhtään yliopistoon johtavaa ruotsinkielis

tä koulua! K.o. virkamies on poliittisen jaoston päällikkö . 

Vielä ihmeellisempi on seuraava, tuomioistuimen edessä esitet-

ty lausunto. Joku aila sitten vangittiin jossakin maaseudul

la eräs Ruotsissa vakinaisesti asuva suomaladnen, nimeltä Leh-

tinen, epäiltynä osallistumisesta alkoholijuomain salakuljetuk

seen. Näinä päivinä tuomittiin Lehtinen' :3 kuukauden kuritus

huonerangaistukseen. Selostaessaan tätä asiaa esittävät lehdet 

m.m. seuraavaa. Puolustaessaan Lehtistä huomautti pUblustus-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T.v.llinm. II •. 
i) 7i ,,. p i. ,. u, d .... ....... . . _. . . ......... ....... . ....... .... .... ......... ... ~ .... ................. h ..... . . n ....... h ... ...... . .. . . . 

1) 171'1'IO's#" 
.,j.I)o'l ... 17.· ...... 71 ... s .. lt ... '.·I ....... " ... .......................................... ................ .................... ........................................... 0.. 
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2. 

asianaj aj a ::enning von elsted (ohimennen sanoen yksi 

tunnetuimpia asianajajia), että Lehtinen on joutunut epäilyk

senalai seksi pääas i as sa sentähden, että hän on suomalaine 

(finne)."Samalla mainitsi hra von elsted kuitenkin lieventä -

vänä asianhaarana sen seikan, että Lehtinen onkin Suomen ruot 

sal ainen " (svensk-finne ) . 

Tuollainen finne ja svensk-finne tai finländare kä

sitteiden määritteleminen esiintyy hyvin usein Ruotsin sano

malehtien palstoilla . Finne merkitsee tavallisesti jotak i n 

haa t a i epämieluista, svensk-finne j a finländare päinvastoin 

jotain hyvää tai ainakin hyväksyttävää . Professori Rosberg 

finne eräässä Af t onbladetin arvostelussa, koska hän on 

lisluonteita käsi t telvässä kirjassaan maininnut 

salaiselle kansallisluonteelle vähemmän mairittelevista piir

teistä. Suomalaiset nyrkkeilijät, jotka viimeksi kävivät Tuk

hOlmassa, puhuma ttakaan Paavo Nurmesta, Sjöstedtistä y.m. ur

heilukuuluisuuksistamme ovat poikkeuks etta finnar, vieläpä 

"våra arvfiender", kuten Svenska Dagbladet pari päivää 

nimitti ) nyrkkeilijöitämme, koska he kaikki uhkaavat Ruotsin 

hegemoniaa urheilun alalla. Erään ahvenanmaalaisen purjealuksen 

taatusti ruotsalainen miehistö, joka viime syksynä 

sa ahdisteli yleisöä Slussenin luona, sai lehdissä maininnan 

"en rasande hop finnar, som med dragna knivar ofredar all

mänheten", j.n.e. 

En tahtoisi millään liioitella tällaisen käsitemää

rittelyn merkitystä. Ruotsalainen journalistiikka rakastaa 

säkin iskusanoja ja räikeitä otsakkeita. Esim. arvfiende saat-

taa merkitä sitä, että 

peljättyjä, että heitä 

suomalaiset urheilijoina ovat niin 

verrataan 

Tosiasia lienee kuitenkin, että 

dare, joista toinen merkitsee 

suorastaan 

käsitejako 

peri vihollisiin. 

finne ja finlän-

jotakin pahaa, toinen jotakin 
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rittelyn merkitystä. Ruotsalainen journalistiikka rakastaa 

säkin iskusanoja ja räikeitä otsakkeita. Esim. arvfiende saat-

taa merkitä sitä, että 

peljättyjä, että heitä 

suomalaiset urheilijoina ovat niin 

verrataan 

Tosiasia lienee kuitenkin, että 

dare, joista toinen merkitsee 

suorastaan 

käsitejako 

peri vihollisiin. 

finne ja finlän-

jotakin pahaa, toinen jotakin 
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mieluisaa ja hyvää , on levinnyt verrattain laajoihin piirei

hin Ruots i ssa . 

Jos tahtoisi kysyä, mistä tällainen nurinkurinen ke

hitys johtuu, voisi tunn~ujen historiallisten ja kielipoliit

tisten s eikkojen ohella mainita eräitä psykoloogisia tekijöi

tä, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa. Se murhaepidemia, jo

ka on raivonnut Suomessa viime vuosina, ei ole voinut jäädä 

Ruotsiss a huomaamatta . Tässä suhteessa on täkäläisten lehtien 

Suomea koskeva informatioaineisto ollut liiam kin yksipuoli

nen: monet kaameat murhat tarjoavat otollista sensatioaineisto~ 

suurelle yleisölle kun taas rakentavasta työstä on näkynyt 

liiankin vähän jälkiä lehtien palstoilla. Myöskin suomalaisuu

den liike, joka traditionmukaisesti on Ruotsissa käsitetty ai

van yksipuolisesti, useinpa suora staan nurinkurisesti, on viime 

vuosina jälleen kuvastunut Ruotsin lehdistössä miltei pelkäs

tään hävittävänä voimana, joka ei a inoa staan pyri lopettamaan 

(täällä tavallisimmin käytetyt sanat: förinta, utrota ) ruotsalai

suutta Suomessa, vaan myöskin katkaisemaan suhteet Ruotsiin 

ja Skandinaviaan. Olisi varmaankin väärin olettaa, etteikö 

opinionin valistrunisessa näissä asioissa viime vuosina ole 

tapahtunut suuriakin edistysa skeleita. Todistuksena siitä ovat 

esim. ne asialliset ja hillityt kirjoitukset, mitkä m.m. 

Stockholms Tidningen on viime syksyn kuluessa julkaissut. Mi

ten suuria tehtäviä kaikesta huolimatta edelleenkin eSittäy

tyy propaganda- ja valistustoiminnallemme, siitä olkoon seu

raava esimerkki tOdistuksena. 

Kun pari päivää sitten puhelimitse käännyin toisen 

kamarin sihteer~n, tuomari Pehr Cronwallin puoleen tiedustel

lakseni paria lakiehdotusta, missä yhteydessä lausuin kohteli

aisuutena jotakin Ruotsin lainsäädännön korkeasta tasosta, sa

noi hra Cronwall: NYmmärrän varsin hyvin, että Suomea kiinnos

taa ruotsalainen lainsäädäntö, sillä teillähän on Suomessa 
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van toiset oikeudel liset olot". Kun tämän johdosta kysyin, 

mitä hra Cronwall lausunnollaan tarkoitt i, jatkoi hän: "Tar

koitan vain sitä , että Suomessahan on niin rauhattomat ja 

vakaantumat t omat olot, mikä kait johtuu siitä, että teidän 

oikeudes s anne ja yhteiskunnassanne tuntuu voimakkaat itämaiset 

vai kutuks et (starka österländska inflytelser)". Jos ulkoasiain

departementin jaostopäällikkö niin ja toisen kamarin sihteeri 

näin, niin mi ten silloin vähemmän valistuneet henkilöt ! 

Olen r ohj ennut ma inita näistä seikoista pääasiassa 

osoi t taa kseni, ettei meidän täällä harjoittamamme valistus- ja 

propagandatoiminnan merkitystä voida t a rpeeksi tehostaa. Vali

tettavasti Lähetystön käyttö varat ovat kuitenkin aivan riit

tämättömät tällaisiin tarkoituksiin, kuten ministeri Erichkin 

eri yhteydessä on huomauttanut. Samalla kuin Suomessa on ru

vettu suunn ittelemaan ehkä huomattavienkin summien käyttämistä 

yksity isluontoista propagandatoimintaa varten, olisi toki ensi 

sijassa ollut ajateltava sitä mahdollisuutta, että Lähetystön 

käyttövaroj a lisättä isiin, ensi sijassa kiin teiden suhteiden 

a ikaansaamiseksi sanomalehdi stöön ja yleensä tehokka an sanoma

lehtit i edoituksen luomiseksi. Jo sanoma lehtimiesten tapaaminen, 

mikä määrätyssä informatiotarkoituksessa ei juuri voi 

muuten ku "n ulkona ravintoloissa järjest~ttyjen lounaiden ja 

muiden aterioiden puitteissa, kysyy kalliissa Tutholmassa ta

loudellisia uhrauksia, jOlka ylittävät yksityisen lähetystövir

kailijan mahdollisuudet. Tällöin ajattelen lähinnä sitä seik

kaa, että ministeri Erich tulee oleskelleeksi verrattain pal

jon muualla, joten lähetystöpropagandan hoitaminen jää väli

aikoina lähetystön muiden virkamiesten, "lähetystösihteerin ja 

attashean varaan. Ja kuitenkin on henkilökohtainen kosketus 

tärkein keino päästä vaikuttamaan s anomalehd1stöön määrätyissä 

asioissa. Olen vakuutettu siitä, että jo esim. 15.000 a 20.000 

markan suuruisen 11sämäärärahan myöntäminen nimenomaan kiintei

den suhteiden aikaansaamiseksi sanomalehdistöön ja näiden suh-
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teiden ylläpi tämiseksi tuottaisi hyviä t~loksia. En tarkoita 

sitä, että varoja uhrattaisiin vain ruokaan ja juomaan, 

sellainenkin on tarpeellista sanomalehtimaailmasta puhuen. Sitä

paitsi olisi esim. kirjoituksien hankkiminen Suomesta Ja nii

den sijoittaminen täkäläisiin lehtiin hyvin tärkeä asia. Ilman 

erityisiä varoja ei sellaista kuitenkaan voida ajatella. Tär

kei~millä ruotsalaisilla lehdillä on tosin omat kirjeenvaihta

jansa Suomessa. u tta s itä tietä hankittu informatioaineisto on 

äärimmäisen yksipuolista koskien useimmiten vain murhia, kielto

lakirikoksia ja hyökkäyksiä ruotsalaisuutta vastaan. Siitä ra

kentavasta työstä, mitä Suomessa on suoritettu esim. itsenäi

syysvuosina, ei Ruotsin kansalla kaikesta päättäen ole juuri 

aavistustakaan. Sentähden olisi verrattain pikainenkin tiedoitus

toiminnan parantaminen tarpeen ennenkuin kai · '!nlaiset harhakäsi -

tyks et kiteytyvät dogmeiksi, joita ehkä myöhemmin on 

kea saada hävitetyiksi. Kysymyksessä on tosi isänmaallinen teh

tävä. Minusta melkein tuntuu, ettei sanoma lehtiin kohdistuvaa 

propagandaamme voida tätä nykyä pitää missään niin tärkeänä . 

kuin Ruotsissa, jossa kaikenlaiset harhakäsitykset ovat pääs

seet tärvelemään "markkinamme". Esim. nykyiset yliopiston suoma

laistuttamispyrkimykset voiva t antaa ja ovatkin jo antaneet 

aihetta räikeisiin väärinkäsityksiin; ei tajuta edes sitä poh

jaa, miltä nämä pyrkimykset läht~vät. Tahtooko Suomi lopullises

ti kääntää selkänsä SkandinavialIe, on se kysymys, jonka näi

nä päivinä kuulee esitettävän. Eikö näissä olosuhteissa olisi 

tarpeellista jatkuvasti ja juuri sanomalehtien pal~~oja hyvä

si käyttäen voimakkaasti tehostaa, etteivät antiskandinavilaisuus 

ja suomalaisuus ole identtisiä käsitteitä ja ettei vakavan 

suomalaisuuden ulkopoliittiseen ohjelmaan ole koskaan kuulunut 

välien huonontaminen esim. Tanskaan tai Norjaan eikä myöskään 

Ruotsiin, vaikka eräiden ruotsalaisten piirien Suomea v1eroksuy& 

suhtautuminen ja etenkin suomalai " ta Suomea kohtaan osoittama 
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ymmärtämättömyys on to isinaan voinut herättää meillä varsinkin 

nuorison keskuudessa pettymystä ja ehkä katkeruuttakin. 

ikäli voin oloja a rvostella, ollaan Ruotsissa ylei-

sesti vakuutettuja siitä, että uomen etuihin ehdottomasti kuu

luu lukeutuminen Skandinaviaan tai ainakin POhjO i~aiSeen 
ryhmity kseen. Eräs tunnettu tukholmalainen pankkimies kertoi 

~ulle sa ane ensa tehtäväkseen negosioida Suomelle lainaa Yhdys-

valloissa. Hän e i oli si käsityks ensä mukaan teh tävässään onnis-

tunut , ellei hän olis i nimen o aan huomauttanut, että Suomi kuu-

luu Skandinaviaan ja on yhtä luotettava kuin muut Skandina-

vian maat. Tälla inen kats~ntotapa on hyvin tavallinen Ruotsissa. 

Suomen tahallista irtaan tumista Skandinavia sta pidettäisiin mil-

t ei ka t a stroofina sekä taloudelliselta että sivistykselliseltä 

kannalta katsoen. Vaikka tällaisia a sioita tietysti helposti 

Ruotsissa liioitellaan, täytynee myöntää, ettei meillä BXia ole 

mi tään syytä antaa sella isten käsitysten päästä vallalle, että 

esim. suomalainen Suomi tahtoo päästä irti Skandinavia sta, yh-

dentekevää, mille kanna lle jokainen muuten henkilökohtaisesti 

asettuu eri orientatiokysymyksissä. Tehokas valistustyö on täs

säkin suhteessa tarpeen, etteivät harhaluulot pääsisi liiaksi 

kiteytymään . 

Tukholmassa on useilla mailla yhdessä ruotsa laisten 

kanssa perust~ansa ystävyysliitot tai -yhdistykset. Suomen ja 

Ruotsin välisiä naapuruussuhteita vaalimaan on perustettu yh-

distys, joka tunnetaan Samfundet Sverige-Finland nimellä. Se 

on kuitenkin niin eksklusiivinen ja vähäisiä piirejä käsittä

vä, ettei sillä esim. sanomalehtitiedoituksen ja yleensä objek

tiivisen informatiotoiminnan kannalta ole juuri mitään merki-

tystä. Tällaisen informatiotoiminnan järjestäminen on sentähden 

tehtävä, jonka suorittamisesta Lähetystön pitäisi miltei yksin 

vastata. Olisi sentähden toivottavaa, että tälle asialle yleensä 
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Suomessakin vakavaa huomiota. 
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Salainen . 

T U K H 0 L 'A - ... _ .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 0 . 

Tu kholma- _____ ssa 26 _ p:nä helmi- kuuta 

Asia : 
Ahvenanmaa j a Ruotsi. 

Ministeri Erich on raportissa an 19/I, N:o 3, huomautta-

nut siitä tosiasia sta , että Ruotsissa monella taholla ei oi-

kein t a hdota myöntää, että Ahvenanmaan kysymys on lopullisesti 

päiväjärjestyksestä poistettu. Senpätähden Ruotsissa kernaasti 

merkitään muistiin kai kki Ahvenanma& ta tulevat tyytymät t ömyy-

den ilmaukset. Todennäköisesti Ruotsi siis katsoo oleva nsa 

ensi sijassa vastuussa siitä, ettei itsehal lintomääräyksiä mil-

lään tavalla loukata. 

Tavallaan antaa hra Sundblomin h iljattain maakäräjien 

avajaistilaisuudessa pitämä puhe aihetta uudestaan pala ta tä

hän asiaan . Hän lausui nimittäin jotain siihen tapaan, että 

hän katsoo tehtäväkseen edelleenkin suojella itsehallintoa 

Suomen puolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Tämä lausunto oli 

tietysti Ruotsinkin lehdissä selostettuna. Samanaikaisesti on 

täällä saanut lukea ahvenanmaalai s ten kunniamerkkihommista. Tar-

koitus olisi perustaa kunniamerkki "yksinomaan ulkomaalaisia 

varten". Luonnos on jo tilattu eräältä täkäläiseltä arkkiteh-

diltä, "koska aikaisempi, erään turkulaisen taiteilijan laatima 

ehdotus oli epäonnistunut". Tuskin tarvinnee huomauttaa, että 
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Salainen . 

T U K H 0 L 'A - ... _ .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 0 . 

Tu kholma- _____ ssa 26 _ p:nä helmi- kuuta 

Asia : 
Ahvenanmaa j a Ruotsi. 

Ministeri Erich on raportissa an 19/I, N:o 3, huomautta-

nut siitä tosiasia sta , että Ruotsissa monella taholla ei oi-

kein t a hdota myöntää, että Ahvenanmaan kysymys on lopullisesti 

päiväjärjestyksestä poistettu. Senpätähden Ruotsissa kernaasti 

merkitään muistiin kai kki Ahvenanma& ta tulevat tyytymät t ömyy-

den ilmaukset. Todennäköisesti Ruotsi siis katsoo oleva nsa 

ensi sijassa vastuussa siitä, ettei itsehal lintomääräyksiä mil-

lään tavalla loukata. 

Tavallaan antaa hra Sundblomin h iljattain maakäräjien 

avajaistilaisuudessa pitämä puhe aihetta uudestaan pala ta tä

hän asiaan . Hän lausui nimittäin jotain siihen tapaan, että 

hän katsoo tehtäväkseen edelleenkin suojella itsehallintoa 

Suomen puolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Tämä lausunto oli 

tietysti Ruotsinkin lehdissä selostettuna. Samanaikaisesti on 

täällä saanut lukea ahvenanmaalai s ten kunniamerkkihommista. Tar-

koitus olisi perustaa kunniamerkki "yksinomaan ulkomaalaisia 

varten". Luonnos on jo tilattu eräältä täkäläiseltä arkkiteh-

diltä, "koska aikaisempi, erään turkulaisen taiteilijan laatima 

ehdotus oli epäonnistunut". Tuskin tarvinnee huomauttaa, että 
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2. 

"ulkomaal a isilla" luonnollisesti tarkoitetaan Ruotsin kan

salaisia . Vai olisikohan sitäpaitsi tarkoitus muistella 

sen juristikomis ionin jäseniä, joka tuomitsi Ahvenanmaan 

Ruotsi lle, ja ehkäpä moniaita muitakin kansainvälisiä 

suuruuksia, jotka ovat ansainneet ahvenanmaalaisten kii

tollisuuden 

Suhte et Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ovat, 

mikäli hankkimani tiedot ovat 

muuttuneet yhä läheisemmiksi. 

oikeat, 

Nykyään 

vuosi 

lähtee 

vuodelta 

Ahvenanmaal-

le vuosittain tuhans i a ruotsala i sia . Sadat ruotsalaiset 

pe r heet viettävät kesäänsä siellä. Ja huvi lo itakin on 

ruve ttu rakentamaan . Ahvenanmaalle sijoitetaan kaikenlai

sia kulttuuriko kouks ia. Ensi kesäksi lienee suunnite ltu 

jotain yleisvaltakunnallista opettaj ain kokousta Maarian-

haminaan. Ruotsalaiset ovat 

tajina kulttuuritarkoituks iin 

ruvenneet esiintymään lahjoit

ahvenanmaalai sten hyväksi. 

Onko i~e, että ahvenanmaalai set tuntevat kiitollisuutta 

hyväntekijöitään kohtaan, t ahto en v ieläpä palkita heidän 

pa lveluks i aan kunniame rke i llä ! Ruotsalaiset ovat toden 

teolla "va llo ittaneet" Ahvenanmaan, j a jos vielä kerran 

heräisi kysymys Ahvenanmaan eroittamisesta Suomesta, väes

tön Ruotsi-sympatiat päävaikutteena, niin en luule, että 

me enään tapai5imme Ahvenanmaalla pelkkiä "separa tistej a ", 

vaan ehkäpä suora staan ilmikapinoitsijoita. Ylpeä saa ri

valtakunta, jonka hallitsijat Björkman ja Sundblom 50i

maavat Suomen Hallitusta ja Korkeinta Oikeutta sekä ja

kelevat kunniamerkkejä ansioituneille "ulkomaalaisille" 

Aikaisemmalta oleskelultani Tukholmassa (v.1926 ) muistan 

seuraavan tilaisuuden. Tunnettu separatisti Erikson Maa

rianhaminasta oli kutsuttu erääseen kotiseutupäivien päät-

täjäisjuhlaan Skansenilla, missä minäkin olin Lähetystöä 
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3. 

edustamassa. Pankiiri Belfrage, Tukholmassa huomatussa ase -

massa oleva henkilö, piti Eriksonille puheen, jossa oli 

seuraava kohta: "Svea äiti ei ole koskaan unohtava suo-

jattejaan tois ella puolen Ahvenanmerta . Kun hätä on suu-

rin , on apukin oleva lähel ä,"! 

En ma initse näistä Ahvenanmaan ja Ruotsin väli -

s i stä läheis is tä suhtei s ta sen tähden , et tä siinä t arvitsi-

s i edes olla mitään luonnotonta tai meille odot tamatonta. 

Kysymys on va in siitä , millä t avalla Suomessa suhtaudu-

t aan hvenanmaahan , Suome n helmeen . Onko Suomen kansa 

enään tietoinen si itä, että kaikesta separatismista huoli-

matta omi s tamme tuollaisen s aariryhmän Suomen Tasavallan 

eroittamattomana osana? Onko Suome n arvovallan kanna lta 

yhdentekevää , itä kieltä Ahvenanmaan separ atistit ja ka-

pinoitsijat käyttävät Suomen Hallituksesta ja Suomen kor-

keimmista viranoma i s i t a ? Epäilemättä voiva t l oukkaukset 
tulla,! 

ja syytökset / juriidises t i selvitetyksi . utta a sialla on 

myös kin y leiaemp' , jokaiseen Suomen kansa l a iseen vetoova 

pu ol ensa; isänmaallinen , kysymys Suomen itsenäisyyden arvo-

vallast~ , j ota ilmeisesti louka taan! 

Rohjetessani esittää näitä ajatuksia en su inkaan 

kuvittele esim. sitä, että Suomen Hallitus r yht yisi edistä

mään matkailua Ahvenanmaa lle, tekemään lahjOituksia j. n . e . 

Tällainen t oiminta täytynee ~ättää kokonaan yksityisen 

a loitte en varaan. utta on olemassa muitakin keinoja Suo

men arvovallan säilyttämiseksi, Ahvenanmaan ja Suomen yh

teenkuuluvaisuuden tehostamiseksi. Edellämainitussa raportis

sa lausuu ministeri Erich: "Olen puolestani sitä mieltä, 

että samalla kuin maailmallekin pitää voida osoittaa, et

tä täyttä oikeudenmukaisuutta on noudatettu, on myös te

hostettava Suomen valtion arvovaltaa , minkä vuoksi myös 
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4. 

ahvenanmaalaisten palveluavelvollisuus lu!)tai- ja maj akka

laitoksessa vihdoin olisi saatava järjestetykai". Epäile

mättä voldaan tällaisenkin asian keskeneräiseksi Jättämi

nen tällä puolen Ahvenanm~ta tulkita välinpi t ämättömyy

dekäi ja Suomen arvovallan heikkoudeksi. 

Rohkenen tässä yhteydessä esittää toisenkin aja

tuks en , nimi ttäin sen, e t tä Tasavallan Päämies suorittaisi 

esimerkiksi ensi kesänä virallisen käynnin Ahvenanmaalla, 

mikä siihen liittyvine puheineen voisi olla terveellise-

nä vastapainona Suomessa Ahvenanmaan 

vallitsevalle välinpitämättömyydelle 

suhteen yleisesti 

sekä sille Ahvenanmaan 

puolelta koko itsenäi-"valloittamishalulle", mitä Ruotsin 

syyt emme ai kana on osoitettu . 
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~?nen 2:~~~. 

s;t~~n-~ q~~6~ 
Tukholmassa, maaliskuun 2 päivänä 19 32 . 

:0 692 . 

Herra Ministeri, 

Tämän ohella minulla on kunnia lähet tää r aport
/ 

tini N: o ~0 , joka sisältää: 

~Ruotsin osanotto Kansainliit on ylimääräise en koko 
l' 

ukseen" . 

Vastaanottakaa , Herra inisteri, erinomaisen kunni-

oitukseni vakuutus. 

Jl~ 
V. a. asiainhoitaj a . I 

Herra v.t. Ulkoasiainministeri 

Antti IC ukk 0 n en. 

Helaink:1. 
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.. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

_ . __ ~ ~~( Ci ~ .. ~:_~'~Z 
p",ä maali s .kuuta 19 . 32. ~. __ ~2, -~ , .: _ :' __ 

RAPORTTI n:o 11. 

Tukholma - 2 . . ... ssa 

tf l e).. 

Asia: Ruotsin os anotto Kan sa inliiton 

ylimäärä isee. kokoukseen . 

Ruotsissa on viime päivinä herättänyt verratta in 

pa ljon huomiota New-York Time s in levi t tämä huhu, et tä Ruots i 

valmiste lee maailmansodan aikana puolueettomien valtioiden y h 

t e i stä esiintymistä Genevessä Japania va staan . Alkunsa on tä

mä hu hu ilmeisesti saanut Svenska Morgonbla de t i n 24/2 julkai 

sema sta pää kirjoituksesta, jonka otsakke ena oli "Geneven yli-

määrä inen kokous. Pohjoismaiden rauhanaloite tarpeellinen ja 

täysin perust eltu " ja jossa suositellaa n n . s . Oslon uniooniin 

liittyneiden va l tioid en yhteistoimintaa Geneven ylimääräisessä 

kokouks essa. Koska Journa l des Nati ons samana päivänä Julkaisi 

tiedonannon orgonbladetin, "Ruotsin halli t u ksen vira llisen ää-

nenkannattajan" pääkirjoituksesta, saa sen käsityks en, et t ä 

mainittu kirjoi~us onkin Genevestä lähetetty tai a inakin siel

tä käsin suora an inspiroitu. Tähän joh topäätökseen tulee myö s

kin Göteborgs Sjöfarts och Handelstidning, j oka 29/2 huoma

uttaa, että kysymyksessä on joku intriigi Genevestä käsin. 

Kirjoitus on ilmeisesti Genevessä l aadittu j a sieltä orgon-

bladetille tOimitettu, jotta sitten voitaisiin san oa, että se 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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on Ruo t sin hallituksen virallinen kanta, arvelee lehti. 

Tällä t avalla a sia on kulkeutunut l<aikkiin maihin esiin

tyen l~ew -York 'imesissä s iinä muodossa, ett.ä Ruotsi aikoi s i 

järjestää kaikki en s odan ai kana puolueettomina olleiden mai

den yhteisen p r otestin Japanin hyökkäyksen johdosta. New 

Yorkista Ruotsin lehdi lle s aapunut sähköSaJloma a lkaa sa

noil l a : "Ruotsin halli t us on r yhtynyt voimakkaisi i n p onnis

tuksiin koota kseen Kansain l iiton pienemmät jäsenvalt iot, en

si sijassa Skandinavian maat, Hollannin ja 3elgian yhtei

seen te okkaaseen esiintymiseen lähestyvien, J apanin -Kiinan 

selkkaus ta koskevien neuvottelujen yhteydessä". 

Göteborgs Sjöfarts och Handelstidn ing on parissa 

kir joituksessaan asettunut mitä jyrkimmin vastus t amaan sitä 

käsityskantaa , että Ruots i n pitäis i joko yksin tai yhde ssä 

joidenkin muiden pienten valtioiden kanssa ryhtyä aktiivi

seen es iint ymis een Genevessä Japan i a vastaan. Se olisi leh

den mielestä suora staan järjetöntä, sillä sellaisen esiin

tymisen kautta voi s i Ruotsi tulla pelkästään nauruna lais ek

s i, j a sitäpa itsi olisi se vaa ra tarjolla, että Ruotsin 

nimeä käytettäisiin tarkoi tuksiin, joista Ruotsilla ei voi 

olla aa vistustakaan, s amalla kuin maan kaupa lliset edut 

vaarannet taisiin. Lehti toivoo sentähden, että Ruotsin edus

tajat Genevessä esiintyvät mahdollisimman vaiteliaasti ja 

pidättyväisesti. Tälla ista kantaa va s taan esiintyy Svenska 

Morgonbladet 27/2 hyvin jyrkästi edellämainitsemarri ·. "Gene

vestä lähetetyn" pääkirj oituksensa mukaisesti, katsoen allca

van ylimääräisen kokouksen tarjoavan "viimeisen toiveen" 

Kansainliiton pelastamiseksi. Vaikka ei suora staan aktiivis-

ta esiintymistä puolustaen, 

samalle kannalle. Tavallaan 

on Dagens Nyheter asettunut 

on siis Ruots i ssa Kansainliiton 

ylimääräisen kokouksen aattona 

ta toinen puoltaa aktiivista, 

syntynyt kaksi rintamaa,jois

toinen passiivista esilnty-
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on Ruo t sin hallituksen virallinen kanta, arvelee lehti. 
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mistä. Professori Und6n on eräässä lausunnossaan asettunut 

periaatteessa ensiksimainitulle kannalle. Yleisen katsanto

kantansa mukaan näyttävät sosialidemokraatit ja liberaalit 

y leensä olevan a ktiivisen esiintymisen, oikeistolaiset pas-

siivi suuden kanna lla. 

Miten hall itus tulee . tämän asian ratkaisemaan, ei 

ole vi e lä lopullisesti selvinnyt. Fääminis teri Ekman on näh-

tävästi periaatteessa Svenska fiorgonbladetin kannalla, 

toiselta puolen vakuutetaan, etteivät lehden l ausunnot mil-

l ään tavalla sido häntä yhtä vähän kuin hallitusta kaan. 

Ruotsin delega tiolle annettavat ohjeet eivät ole vielä val-

mistuneet. Huomenna otetaan a sia va ltiopäi vien ulkoas i a inva-
, 

liokunnassa pohditta vaksi j a seuraavana päivänä tehnee hal-

litus pää töksensä. Mikäli ministeri Hamilton huomautti minul-

le, pidetään ohjeiden antamista nykyoloissa, jolloin kansain-

välinen tilanne muuttuu päivästä päivään, hyvin vaikeana. 

Todennäköisesti tullaankin ohjeet laatimaan verra ttain yli

malkaiseen muotoon. Ruotsin aseriisuntadelegatlo Genevessä on 

tässä kin a sia ssa ollut kosketuksessa muiden ma iden delega

tioiden kanssa, joten a siaa on tavallaan jo silläkin ta-

holla valmistettu. 

Ruotsin delegatio Kansainliiton ylimääräiseen koko

ukseen määrättiin v.k. 26 p:nä ja tuli siihen seuraavat 

henkilöt: ulkoasia inministeri Ramel, asianajaja E. Löfgren, ent. 

maaherra Hj. Kammarskjöld sekä ulkoasiainministerin poissaol

lessa ylijOhtaja Sandleri varajäseniksi lähettiläät Westman 

ja Boheman. 
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Herra Ulkoasiainministeri, 

Tämän ohell a minulla on kunnia lähettää raportti-

ni :0 12 , joka sisältää: 

"Ruotsin valtiopankki kiirastulessa". 

Vast a anottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, erinomai -

sen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö-Koskinen, 

Helsinki. 

• 

• 

~~n~~?o·. 

,g;;:~dJ ~k~(,~ 
Tukholmassa, maali s kuun 12 päivänä 1 932 . 

.' 
lJ : o 827 . , ~ ._.- .= 

..p.;.:o.-~r-------'- - .-. , -

Herra Ulkoasiainministeri, 

Tämän ohell a minulla on kunnia lähettää raportti-
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"Ruotsin valtiopankki kiirastulessa". 

Vast a anottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, erinomai -

sen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö-Koskinen, 

Helsinki. 
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T U K H 0 L A -.... . ......... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI D:O 12. 

Tukholma-

Asia.' . Ru.o. ~.l: .i.:I1 ... ~~.~.~i. .o. .p'~.~.k.~ ...... 

kiiraetulessa. 

Salainen. 

Viime vuoden syyskuun 28 p:stä saakka, jolloin kul-

takannasta luopuminen päätettiin, on Ruotsin valtiopankin nou-

dattama rahapolitiikka ollut poikkeuksellisen suuren huomion 

e sineenä. Kuten t unnettua päätettiin diskonto kulta kannasta 

pumisen yhteydessä koroittaa 8 prosenttiin, mikä toimenpide 

nella taholla herätti ankaraa arvostelua. Sitä ennen oli 

räkkäin toimeenpantu seuraa vat diskontokoroitukset: 31 p:nä 

näkuuta 3:sta 4 :ään prosenttiin, 21 .p:nä syyskuuta 5 prosent

tiin j a 25 p : nä sYYSkuuta 5 prosenttiin. Syyskuusta lähtien 

ovat sanoma lehde t , t a loudelliset yhdistykset, pankit ja yksityi-

set talousmiehet väitelleet näiden koroitusten tarpeellisuudes-

ta. On julkaistu lukuisia kirjoituksia j a pieniä tutkielmia

kin tästä asia sta, kirjoittajina sellaiset tunnetut 

kuin C~ssel, Hekscher, Ohlin ja Brisman. Vieläpä senkin 

kun diskontoa lokakuun 8 p:nä oli päätetty alentaa 7 pro

senttiin j a lokakuun 19 p:nä 6 prosenttiin, on julkista kes

kustelua valtiopankin noudattamasta rahap olitiikasta jatkunut, 

jolloin ei ole voinut olla panematta merkille hyvinkin laa-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan): 

..... ... .. .............. .. .............. .... . - .................. ....................... -. ........•.................... __ .....•.................. .......•........................ 

..........................................•....... ........................ -.............. ..... ................ .. .................. ..... ................... ...................... . 

1) r"v.Uincn. 
2) tl, 'M ;J" -,. . ....... ,;. .... ........... ................ .. ..... ~ ...... .. _ ..... _ .... ......................... _ .... _ ......... _ ............. _-•. 
1) :Ii M • ft Li' 
-d} 5 ' H d 'ts' rlb M ............................. ... ................................. ............................................................. lIt. 
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j a lle levinnytta tyytymättömyyttä. Kuuden prosentin d i skon

to jäi voimaan t ämän vuoden helmikuun 19 päivään saakka, 

jollo i n se pä~ tettiin a lentaa 5t prosentt iin. Sillä välin 

oli va l t i 9 ankin jOhta ja ma rra skuun loppupuolella tehnyt 

yrity ksen kruunun kurssin suhteelliseksi vakiinnu ttamiseksi 

si ~omalla s en puntaan, mikä yritys kuitenkin erätti niin 

paljon vastu s tusta , e t tä sii t ä 

Tämä tapaus oli kait läh i n nä 

oli miltei heti luovuttava. 

syynä siihen, että eräät 

piirit r upe siva t vaati maa n vaihdosta 

_ a ikalla. Tyytymättömyys puhkesi ilmi 

va ltiopankin johta jan 

Eräs oike istola isedusta ja 

l ikysymyksen va ltiopan kin 

esitti viime 

myöskin va ltiopäivillä . 

helmikuun a lussa vä -

n oudat -c amas ta r ahapolitiika sta, mi -

h i n pääministeri Ekman vas t asi. 

Valtiopankin di s kontopo lit iikkaan t yytymättömät ovat 

lähinnä vedonneet siihen tosi a siaan, että korkea diskonto on 

omiaan hai tta ~aan kotimaista tuot an toa , minkä kautta toi

me entulomahdollisuudet pienenevät j a työttömyys lisä~tyy. 

ellais illa a loilla, joilla luotont a r ve tta on mahdotonta 

joitta a, kuten esim. maa t loudessa , mer kitsee korkea korko 

y limääräi s t ä verotusta, josta yrittäjän on mahdotonta pääs

tä j a joka nykyoloissa usein joh t a a täydel liseen vararik

koon . Johdonrnuka isempi j a tehokkaampi kein'o kotima isen va 

luutan stabilisoimiseksi olisi tuonnin säännö stely. Siitä 

tuskin voita nee olla eri mieltä, että suuri osa nykyisestä 

tuonnista on aivw1 hyödy tön ja osa ksi suora sta an vahingol

linen. 

määränä 

tovoima 

mikäli 

Kun hallitus oli valtiopankin 

esittänyt sen vaatimuksen, että 

on säilytettävä j a että siis 

mahdollista koetettava pysyttää 

rahapoli tiikan pää-

kruunun sisä inen os-

yleinen hintataso on 

mautettu, että koska tuontitavaroiden 

entisellään, on huo

hinnat automaattisesti 

vaihtokurssin perusteella kohoavat j a yleinen hintataso ei 
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ole muu ta kui. eri h intojen 

son konstanttina pysyttämi s en 

maas a tuotettuj en tavaro i den 

tuvat, mistä täytyy olla hyvin 

e l inkeinoelämälle y l een sä. Tämä 

3 . 

keskimäärä, johtuu hintata

vaatimuksesta, että koti

h innat entisestäänkin alen -

kohtalokkaat seuraukse t 

on ollut valtiopankin ra-

hapolit i ikan vastusta jien t ärkeimpiä huomautuksia . 

Tarkoi tuks en i ei ole tässä yhteydess ä seikkape

räisemmin selostell a äitä asioita. Ruotsin valtiopankin 

johtoon kohdistet tu arvost elu on , pa itsi 

ni sy · stä , epäi l emä t tä johtunut myöskin eräistä puoluepo

liittis ista näköka nnoista . Tilanteessa on tosin viime viik

koina sattunut s ell inen muutos, että va ltiopan kki on 

t va llaan luopunut a ika isemmas t a , hin t ata son muut t umattoma

na p itämistä tarkoi ttavasta politiika staan . Pankkiv ltuus

miehet ova t nimittä in hi lj at t a in julka isseet deklaration, 

åssss, jossa m. m. huomautetaan, että kruunun sisäisen os

toarvon vakaana pysyt tämistä ei ole tul ki tt~va ni in, et

tä olis i t a rkoitus säi Jyttää kaikkien kulutustavaroiden 

vähi t täiskauppahintata so l äpeen s ä muu t t umattomana . Sitävas

toin tahtoo va l tiopankki pyrkiä säilyttämään kotimarkkina

tavaroiden ja kulutuksee n sisältyvien tärkeimpien hyödyke

pa lve lusten keskihinnat pääasiassa muut tumattomalla tasol

l a . Tämä kannanilmaisu on y leensä saanut suopean 

oton t a loudellisissa pi ireissä. Näyttää siltä kuin valtio

pankin pääjohtaj aan Roothi i n kohdistettu, joskaan ei suo

r astaan julkisuudessa esiintynyt arvostelu olisi tämän 

jälkeen vaimentumassa. Hra Roothin s a notaan puoluemiehenä, 

folkfrisinnade-puolueen jäsenenä joutuneen nykyiselle pai

ka lleen Ekmanin ensimmäisen hal lituksen nimittämänä. 

häntä yleensä pidetään onnistuneena Ja taitavana, on hän 

ilmeisesti joutunut varsinkin eräiden oikeistopiir i en epä

suosioon, mitä on ollut omiaan lisäämään hänen viime-
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yrityksensä kruunun vakaar:nu t tami -syksy inen epäonnistunut 

seks i punn~n avulla . 

s e ehkäpä sittenkin 

Mutta monin verroin tärkew!lpi, kuin 

suhteellis en vähää merkits~vä tyyty

t ullut va ltiopankin välittHmän johdon mä tt ömyys, mikä on 

osak s i , on se l aa jakantoinen keskustelu, mikä tosin osa ksi 

h en kilökys ymyks i enkin yhteydessä , mutta pääasia ssa nykyisten 

p oikkeUks elli s t en rahaolojen vaikutuksesta on sukeutunut val

ti opankin hallinnon reorganisoinnista. Tä s sä a s iassa näyt tää 

s e käs ity s olevan a i van yle i n en, että jota kin olisi t eh

tävä , että ny ky i nen jär j es t ely ei ole tarkoitustaan va sta a 

va . Va ltiopäivillä on esite tty kaksi hu omattavaa aloitetta 

tässä a sia ssa , mi t kä tähän oheenliitän. Toinen niistä on 

t unn etun pääjoht a ja Anders rnen laatima. Kump ik in on vielä 

va±~io kunt ien käsit e ltävänä, jo t en on ennenaika ista s anoa, 

mihinkä tuloksiin ne mahdollisesti tulevat johtamaan. Koska 

~ i is sä on sangen sei kkap eräis esti seloste t tu tämän kysymyk

sen aika isempia vaihe ita sekä nii tä seikkoja, jotka nykyi

senä aj ankohta na ant ava t a i hetta e si t tää t ä llais i a paran 

nusehdotuks ia, tyydyn seuraavassa koske ttelmaan va in muuta

mia k.o. ehdo~uksi en pääkoht i a . 

Ruo ts i n valtiopa nkkia on sanottu "va ltiopäivä

pan kiksi" sentähd en , että ..... se on niin suuressa määrin 

valtiopäivistä riippuvainen. Tästä on johtunut, että valtio

päivien määräämillä valtuusmi ehillä, joihin myöskin pankin 

va rsinaiset johta jat luetaan, ei ole ka tsottu olevan t a r

peeksi pätevyyttä ja toiseksi ei hallituksella ole ollu t 

mahdollisuutta sellaiseen , va ltiopankin toiminnan tehokkaa

seen valvonta an ja suuntaam iseen, mitä varsinkin nykyolois

sa olisi tarvittu. Siis toiselta puolen valitetaan valtio

päivien liian suurta määräämisval~aa. jota tahdottaisiin 

supistaa samalla kuin hallituksen määräämisvaltaa vastaa

vasti haluttaisiin lisätä. Keskeisin kysymys on tällöin 

• 

• 

4 . 

yrityksensä kruunun vakaar:nu t tami -syksy inen epäonnistunut 

seks i punn~n avulla . 

s e ehkäpä sittenkin 

Mutta monin verroin tärkew!lpi, kuin 

suhteellis en vähää merkits~vä tyyty

t ullut va ltiopankin välittHmän johdon mä tt ömyys, mikä on 

osak s i , on se l aa jakantoinen keskustelu, mikä tosin osa ksi 

h en kilökys ymyks i enkin yhteydessä , mutta pääasia ssa nykyisten 

p oikkeUks elli s t en rahaolojen vaikutuksesta on sukeutunut val

ti opankin hallinnon reorganisoinnista. Tä s sä a s iassa näyt tää 

s e käs ity s olevan a i van yle i n en, että jota kin olisi t eh

tävä , että ny ky i nen jär j es t ely ei ole tarkoitustaan va sta a 

va . Va ltiopäivillä on esite tty kaksi hu omattavaa aloitetta 

tässä a sia ssa , mi t kä tähän oheenliitän. Toinen niistä on 

t unn etun pääjoht a ja Anders rnen laatima. Kump ik in on vielä 

va±~io kunt ien käsit e ltävänä, jo t en on ennenaika ista s anoa, 

mihinkä tuloksiin ne mahdollisesti tulevat johtamaan. Koska 

~ i is sä on sangen sei kkap eräis esti seloste t tu tämän kysymyk

sen aika isempia vaihe ita sekä nii tä seikkoja, jotka nykyi

senä aj ankohta na ant ava t a i hetta e si t tää t ä llais i a paran 

nusehdotuks ia, tyydyn seuraavassa koske ttelmaan va in muuta

mia k.o. ehdo~uksi en pääkoht i a . 

Ruo ts i n valtiopa nkkia on sanottu "va ltiopäivä

pan kiksi" sentähd en , että ..... se on niin suuressa määrin 

valtiopäivistä riippuvainen. Tästä on johtunut, että valtio

päivien määräämillä valtuusmi ehillä, joihin myöskin pankin 

va rsinaiset johta jat luetaan, ei ole ka tsottu olevan t a r

peeksi pätevyyttä ja toiseksi ei hallituksella ole ollu t 

mahdollisuutta sellaiseen , va ltiopankin toiminnan tehokkaa

seen valvonta an ja suuntaam iseen, mitä varsinkin nykyolois

sa olisi tarvittu. Siis toiselta puolen valitetaan valtio

päivien liian suurta määräämisval~aa. jota tahdottaisiin 

supistaa samalla kuin hallituksen määräämisvaltaa vastaa

vasti haluttaisiin lisätä. Keskeisin kysymys on tällöin 



• 

• 

pankkiva l tuu smie s ten va linta ja 

kyään vo imassa olev ien asetusten 

5 . 

heidän nimittämisens ä . Ny

mukaan määrää kuningas 

ainoastaan ynden pankkivaltuusmiehen, jota vastoin muid en 

nimittäminen kuul uu va l tiopäiville . Etupäässä tämän järjes

te l yn muuttam i se ksi on kin v~l t iopäiville jätetty edelläwai

nits emani kaksi a lotet ta, joiden lähtökohdat kuitenkin koko 

l a illa eriävät t oisistaan . Oikeiston puolelta jätetyssä eh

dotuksessa puolletaan sellaista val t iopan kin johdon refor 

mia , että kuninga s nimittäisi kolme yhde ksäs t ä va l tuusmie 

h& stä , va lt i opäivät neljä j a nämä seitsemän puolestaan kak 

si, jotka samall a tu l isivat toimimaan pan kin johtajina 

(denuterade} . Tämä järjestely merkit sis i hallituksen määrää

misva lan lisääntymistä samalla kui n val tuusmiesten vaali 

t ehtäisi i n enemmän riippumattomaks i poliittisista puolue

pyyteistä . x-i i nikään määrättäi s iin va ltuusmiehiksi pyrkiville 

yleisiä pätev~s ehtoja . Hra rne , joka kuuluu vas emmis toon, 

on aloit t eessaan es ittänyt l ieman toisenlaisen suunni t el

man . Hän ni ittäin ehdottaa, että valti opäivi en 48 valit

sij amie s tä , j oiden tehtävänä tähänkin a sti on ollut va l

tuusmi esten va li, va l i ts isi 12 - jäsenisen pankki neuvos ton , 

jonka kokoonpanoon nähden olisi välttämätöntä ottaa huomi 

oon kan santaloudelli s i a j a muita pätevyYsnäkökant oja. P~k 

kineuvo s to määräisi puolestaan neljä pankkiva ltuusmiestä 

yhdes sä kunin kaan nimit tämän puheenjohta jan kanssa lähinnä 

vastaamaan j a huolehtimaan valt iopankin johdosta. 

Sanomalehdissä on esitetty vaat imuksia, että kysy 

mys va l ti opan kin hallinnon ja johdon organ isoinnista otet

t a isiin s amalla kertaa koko laajuudessaan tutkittava ksi, 

jotta pankki voisi vastaisuudessa keskeisenä rahal aitokse

na todellakin tyydyttää kaikkia sille asetettavia vaatimuk

sia. Puolueiden käsityskantojen eriäväisyys on kuitenkin 

omiaan hidastuttamaan asian ratkaisua. Molemmat esitetyt 
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6 . 

aloitteet edellyttäisivät jo perustuslakimuutoksia. Ennenkuin 

niistä vo idaan sopia täytyneekin asia ottaa hyvin perus

teell isesti pohdittavaksi . 
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Mol iOlltr i f ·ur.da kammaren . . Vr 288, 

Nr 288. 

Av berr Johansson, Johan Bernhard, m. 0., om en revision av 

gäl/ande stadganden rörande riksbanken. 

Händelserna under sistJidna hösl i valulafrl\gan kommo den allmänna 
uppmärksambelen att riklas pII v .r riksbank och dess organisation. Att så -
skedde kan icke va ra ägnal atl förv ' nn. Ulan all bär vilja terupprepa 

• den offenUiga kriliken eiler söka värdesätta densamma skola vi endasl fram· 
hålla, atl penningpolitikens dominerande betydel e för del nulida samhäIJs· 
livel tvingar tili ett sorgfä lligl beakla nde av alla de sak liga synpunkter, som 

• 

framkommil eller framdeles kunna framkomma i syfte ntt göra ledllingen 
för vår centralbank ruslad för sådana påfrestningar som de nuvarande. 
Framför aili ba dessa ånyo aktualiseral frllgan om riksbankens förhllllande 
tiIJ regeringsmakten samt bankofuUmäktigeinslilutionens struktur. De even
tuella banktekniska erfarenbelema frlln förevarande valulakris ocb del därav 
tillävenly rs föranJedda behovet av aJlmän genomsyn av banklagstiftningen 
skola i della sammanhang lämnas lIsido för de organisatoriska spörsmålen. 

Riksbankens stiillning i förhllllande liU regering och riksdag är icke n Agon 
ny frllga. Den dualism mellan den sittande regeringen och den fungerande 
riksbanksledningen, som kommit liU synes i offentliga uttaJanden, upprepar 
endast lidigare motsättningar mellan exekutivmakt och den delegation, som 

riksdagens vägnar handhar riksbankens skötsel. Niistan hela 1800·talets 
polit.iska historia kan berätta om en oavhruten dragkamp mellan regering 
och riksdag om riksbanken. Den inom folkrepresentationen vitt utbredda 
misstron mot byrllkratien och minnet av misslyckade ingripanden under 
tidigare penningkriser samverkade tili alt motstånd i det längsta restes emot 
varje sAdan reform, som kunde innehära den minsta rubbning av riksdagens 
enligt 1809 Ars författning oinskränkta makt över banken. Sedan Karl XIV 
Johan förgäves sökt etablera en samverkan meUan regering och riksdag 
rörande bankens styrande, skedde den enda här anmärkningsvärda he· 
gränsningen av riksdagens grundlagsstadgade aUmakt över banken vid 1896 
- 97 IIrs riksdagar, då statsminister Boström i samband med slopandet av 
de enskilda bankemas sedelutgivningsrätt Iyckades hetrygga Kungl. Maj; ts 
medverkan vid banklagsliftningen samt dessulom förskaffade Kungl. Maj:t 
mtten att utse ordforande for bankofullmiktige tillika med en suppleant for 
denne. F o. m. denna tid daterar sig också dm Innu giIlande riksbanks
organisalio ; 1914/15 års grundlagsåndring inbegrep icke organisations-
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2 J/otioller i Första kammarcll, Nr 288. 

frägun uLan endast reglerade Iillvägagång ället vid su pendering ov cdel· 
inlösnings kyldighelen. 

1897 rs lösning av riksbankens förh lIande tili regering oeh riksdag, 
enligl vilken Kung!. Maj:t ulnämner ordrörande oeh suppleant för denne samt 
riksdagen uLscr sex sueees ivL valda fullmäktige jämLe tre suppleanler, Lordc 
ieke fä anses ha ulgjort mer än et! mininlUm ay det inflytande, om enligt 
d varande regerings oeh tidigare bankkommitteers uppfa tlning borde LiU· 
erkännas regeringsmakten i avseende riksbankens förvaltning. Av uLta· 
landena i propositionen vid 1896 års riksdag framg r del otvelydigL, alt 
Kun"!. Maj:t ay politiska skäl ansllg deL ulsiktslöst att sträeka sig längrc 
än a tl plats hos bankofuJlmäktige inrymdes t en kungavald representaJlI. 
Den Boslrömska regeringen frångiek IUJlda 1889 års baJlkkonunilles för
slag i vad della avsäg räll för Kung!. l\1aj:l all tillsätla tre represenlanter i 
riksbanksstyrelsen vid de sex riksdagsfuUmäkligcs sida, och regeringen kunde • 
rör denua sin opportunisliska försiktighel ieke minSl hänvisa tilI avslage! 
vid 1890 Ars riksdag av en liknande kung!. proposition. De skäl, som pä 
denna tid emellertid anfördes för ell vidgal inflytande för Kuug!. Maj :! 
över riksbanken, äro emellertid av slörsta intresse och synas mot bak
grunden av den senaste tidens händel er alltjämt vara aktuella och tillämpliga. 

Bäde 1881 oeh 1889 års bankkommitteer hade fr n olika utgå ngspunkter 
sökt uppvisa vädorna av alt helt i en politisk församlings haJld lägga 
om\' rdnaden om värt myntYäsen oeh vår penningpolitik. SärskiJt 1889 års 
sakkwmige - bland vilka befunno sig f. stalsminister Themplander, dr 
Herslow oell d' varande riksbanksehefen Amberg - ha i detla hänseende 
fällt nllgra skarpt utmejslade principyttranden. Så.luuda heter det bl. a. 
i kommith~betänkandet: 

. Erfarenheten fr:1n gångna tider Ilar, som 1881 års bankkommitte er
inrat, nogsamt lärl, at! Riksdagen sdsom riksba,nkens principal ' icke varit 
egnad atl skydda landets innevAnares p myntvärdet beroende egendom och 
räll och icke heller att iit bankens förvaltning i öfrigt gifva den amsigt, 
som den nationela bush Ilningens utveckling och förkofran kräfde'; och lWlD 
bör väl akta sig atl i den om$Orgsfulla v rd, Riksdagen uuder seoare tider 
onekligen egoat riksbanken, se en garaoti moi öfvergrepp för framtideo, ty 
det är itke under lugoa utan under orollga tider $Om lagstadgade formers 
lämpligbel siltas pii prof. Om man än numera icke bel!öfver befara sii liingt 
giicnde missgrepp i ri.ksbankens rörvaltning, som förnutna lider bevittnat. 
och sam ofta berott p bristaode erfarenhel om villkoren för en suud hank
l'örelse, qvarstiir i aJJt fall den piitagliga viidal;l deraf att riksbanken är ule
slutande beroende af eo politisk riksrörsamliog, hvilken isyonerbet under 
upprörda tider klln konuna lilt, med Asidosättande af banltens ooh del all
männas iOlressen, anviioda banken liIl frimjande af partisyften .• 

För att avvärja denna fara förordade kommitten - yad $Om Dågra iir 
senare reaIiserades - att de stadganden, 10m DOI'II\CI'II riksbanksrörelae 
ocb -förvallning i större ulsträckniDg fiogo karaktiren av utav KODUD8 
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och riksdag gemell aml sliflad lag. Dii remol Iludcrkällde Iw mmillen de 
~kisscradc fördela rna av aU. sa 'om 1881 llr kommille föreslagi l, uli riks· 
I>ankcu inrymma pla ls al enskildn ak tietlgare; enligt sislnämnda sakkun· 
Iligel>elänkallde föres logs en riksbank lyrelsc. beslllende av n kungavllld 
ordförandc, fyra riksdagsfulhuäklige sam! I\'" represenlanter, va lda av de 
en k ilda aklieägarc. 1 tällel fö rcslogo 1889 ar 'ukk unnige - ulom del 
senore gcnomförda succes iva va lsii.tle! för ex riksdagsfullmäkl.ige - r ätl 
för Kung l. :li a j:! atl uI e Ire represenlanlcr eI! r 11 Iredjedel av banksly ' 
relsen; ordförandc och d.ireklörsposlerna skulle ulses nv fullmäklige, varo 
jämlc ell mindr ulskoll av de biida d.i reklörerna suml tv enne andra fuU· 
miiktigc skulle bilda ell slag arbetsul koti fö r handliiSI)'IIing av löpande 
iirellden. 1 molivcringcn för della förslag, vilket genom all bibehälla anla let 
riksdagsvaJda fuUmäktige icke iisyflade a ll rubbn grnndlaösföreskrifterna 

. om riksbankens förblivande tmder riksdagens garanti, förtjällar följande 
a tt citeras: " 

, :lIen det är ickc mindre olill fredsslällande all Riksdagcn ensam lillsäller 
riksbnnkens styrelse. Häremot ta ln redan de kä l. som blifvit nnfördn mot 
riksdagcns envälde i fråHa om lagbesliimmelser Iör rik bonken, och de sa 
skäl iiro här iin mera pa tagliga, dä det ju Ijgger i sakens natur all man 
icke hos en politisk rik för amlillg kan under alla förh Handen päräkna den 
oväJd ocb dcn frihet fr .. n polilisk hänsyn, om vid va i af en cenlralbanks 
styrelse böra göra ig gti llande. 

Om del ock h iirvid kan erinras. alt lIiksdagen, ålmin stone uuder de scnare 
årtiondena, med omsor" bevarat kontin uileteu i riksbankens styrelse, mä del 
dock icke förbi es. atl :msatser ljIJ elt molsatl förfaringssält, hviJka tillräck· 
ligt visa önsk värdllelen af en föri'Uldring, ingalunda uleblifvit. 

Kan det s' ledes icke anses för det allmänna betryggande aU Riksdagen 
aJlena fortfarande ntser riksbankens styrelse, och lemnar man äsido tauken 
pii cnskilda delegar upptagande i riksbanken, är det uppeubarLi gen 5t 
Re 'ering maklen, man bör inryrnma befogenhet at! med Riksdagen dellaga 
i liIIsättande af denna styrelse. 

Dcnna fordran framgår för öfrigt redan med bjudande konseqvens af 
bankens egen arI. Är nämligeu inom sla len Regerin"en i aJhnänhet ansvarig 

• för hela förvaltningens gäng; är riksbonken ocb skall den en)igt komil~ns för · 
slag förbliIva en stalsinstitution; skaU dess verksamhet regelbindas af lag som 
slnlns af Kommg ocb Riksdag gemensamt; och iir slutligen redan nu, genom 
den jemväl af komiten upptagna besLämmelsen i 2 § af 1830 rs bauklag, 
stadgadt, nU, om riksbanken blifver oförmögen nt! uppfylla sina förbin· 
delser, hvil.ket i de n esla fall m' ste antagas härflyta af styrelsens förvAl · 
lande, det iir Konungen som har alt vidtaga nödiga dtgärder för upp· 
rittandet af det allmänna förtroendet och för bankens lterupprättande, -
så fororar oemotsiigligell följdrlktighetcn, at! Konungen ej uleslutes frän in· 
flylande p tiUsättningcn af riksbankens styrelse. Denna fordran blifver 
oafvislig, d riksbanken för framtiden skall, i egenskap af en med hela 
sedelulgifningsrä tten utru lad, verklig centraJbank, blifva bäraren af hela 
v!'lrt pcnningväsende. Det kan ej vara rlktlgt aU, dA ban.ken är en statsbank. 
ocb då Regeringen i "Art lan d eljest har pl det ekonomiska omridet sA 
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tor befogenhet och s> vidsträckt nnsvar, Regcdngsrnakten ska ll hållas ule· 
stiingd frän en punkl af sla lsmaskineriel. s vik Lig, aU, om den r kar i olng. 
dernf följer en ögonblicklig förlamning af landeLs hela ekonomiska lif. . 

Del k:m fö.tjäna Lillä!rgas, a lt kommitt~n för vinnande av et! vidgal 
regeringsinflylande i riksbankens sty relse ansåg det alllför otillräckligt med 
nt! allenasL ordföranden uts' gs av Kungl. Maj:!. Diirmed skulle cnLigt kOJll ' 
mittens uppfatLning . snarare vara sörjt för dcnne ledamot yttre slä llning 
än för han. verkliga inFlytande. . Vald icke av styrelsen själv, icke heJlrr 
av dem, vilka den övriga styreJsen masle betrakta såsom sina egna princi· 
pa.ler, skulle - fortsätter kommitlen - en s dan ordförande, isolerad och 
stä lld P' annan fu.llmakLsgrad än styrelsen i övrigt , lätteligen känna s i~ 
själ\' och av övriga styreJsemedlemmar belraktas s som en främling, vii ken 
man därför s vilt möjligt hölle utanför den egenUiga bankförvaltningen. 
Huruvida kommilten i detta avseende \'erkligen rätt bedömt verkningarna 
av det fr. o. m. 1897 liLIämpade systemel rncd kungavald ordförande, avslä 
\'i frän alt uttaJa OSS. 

Även andra sido. av riksbankens organ isatioll ha Lidigare varil föremal 
för offentliga uLredningar. Del största inlre set knyter sig hä ... .-id tili 1917 
IIrs banksakkunniges särskilda yltrande angäende riksbanken. Detta äger 
sill stora värde därför at! det summerar erfarenheterna frän den sedan 1897 
faslslagna organisationen med särskiIt hänsynstagande illl rönell från rik . 
bankcns svårigbeter under världskriget. Denna kommittes betänkande ut· 
mynnade visserligen icke i IlAgra preciserade förslag, men det innehåller 
en del allmäDna utta.landen och anvisningar av vörde för bedömande av den 
förefinUiga fullmäktigeinstitutionen , helst som denna sakkuDnigeheredning 
innehöH ett 5tort autal framskjutna och erfarna män, däribland den redan dll 
fungeraude ordföranden i riksbanken generaJdirektör af Jochnick. 

1917 å rs bankkommiLt~ rann gällande former för vaJet av bankofuIl· 
mäktige och deputerade . mindre tillfredsställande. . Härvid hänvisade dc 
sakkunnige bl. a. tili de uttalanden, som i liknande riktning gjorts av 
1912 ärs baukoutskott och 1913 års konstituLionsutskott. 1 vad avser själva 
fulLmäktigekorporationen sammanfatlade de sakkunnige aumärkningarna 
så.lunda: 1) formerna för vaI av bankofuUmäktige äro för tunga och otids
cnliga ; 2) formerna för va.l av deputerade i riksbanken bereda icke erforder
liga möjligheter för att vid alla tillfällen de rör dessa befattningar bäsl 
skickade personerna bliva ulsedda. 

Vad den försla anmärkningen beträffar underströk kommitl~n, atl del 
på grund av den begräusade tid, som står eleklorskollegiet tili buds, icke 
alItid är möjligt all för valen av fullmäktige träffa sA omsorgsfulla föl'
beredeJser, som vore önskvärt med hänsyn tiU den synnerliga vikt. !om 
ligger därp1\, all bankens leduing komme i rätta hän der. 1 denna omsländig
hel kunde man finna orsaken tili de understundom yppade svårighelerna 
atl för de ifrägavarande ansvarsfulla posterna finna de lämpligaste per-
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sonerna. Vidare ,·il r med det gä llande eleklorssystemet förenad den olä
genhelen, alt , diiresl en depulerad under liden mellan riksdagarna lämnade 
sin befallni.llg, en lämplig ersättare bland övriga fullmäklige eller suppleanter 
ieke alllid kunde päräknas vara alt lillg. Dessa synpunkter ansågo de 
sakkunnige böra tillmätas deslo . slörre vikt ju mera riksbankens slå llning 
som cenlralbank blivit klart framträdande . . För att finna en åndamftls
enliga.re form för ulscende av riksdagens fuUmäktige antydde de sakkunnige 
Ivennc ulvägar: anlingen all såsom av 1913 . rs bankouLskolt ifrägasatts 
mjnska eJeklorskollegiet saml bereda delta lillfä lle att vid bebov även sam
manlriida mellan riksdagama eiler ocksil all ombilda bankoul kollel och göra 
della lill vaJniimnd av banko- Och riksgäldsfullmäkligc samt rik bankens 
rcvisorcr. Denna senare anordning, som kommitten fann vara alt före
draga, skuUe förbindns med alt det ombildade bankoulskottet valdes ute-

• slulande med hånsyn tili sina uppgifter betråffande riksbanken, rik gälds
kontorel oeh banklagstiftningen. Sin tankegång härulinnan ulveeklade de 
sakkunnjge pii följande siili : 

• 

• För della iindam 1 lorde bankoulskottel böra befrias frän den tidsödande 
handläggn ing av ärenden rörande pen ions- och indragningslalerna , som 
under senasle år tilldeJats detsamma. Då det des utom ieke torde behöva 
föru l ättas, alt bankoulskottets lednmöler för bandläggningen av ulskottels 
pecieJla uppgifler betråffande riksbankens ocb riksgäldskonlorels förvnJt

ning rcellt komma att tngas i anspr k i vidsträeklare män än för närva
rande är fallel , skulle ulskottets arbetsbördn ftInnda komma att bliva 
ganska avsevärt begriinsad ocb närmast alt jiimföra med den, som pliviJar 
eU särskilt ui kot\. Denna förändring i utskollels uppgift och arbete borde 
dii rför kunna göra det möjligl för de persoDer, som inväljas i bankoulskotlet, 
all jåmväJ silla i annal ulskott eHer fullgöra andra förtroendeuppdrag inom 
riksdagen . Därigenom skulle de olika riksdagspartiema beredas tillfäJle 
all i bankoutskottet insätta sina för ifrågavarande uppgifter mest lämpliga 
krafter. Därest här åsyftade förändringar i bankoutskottets funklioner och 
sammansätIJling vägnbragtes, synes en av de väsenUigaste olägenheterna 
med nuvarande sä tt för vai av bankofullmiiktige bava avlägsnats, i det all 
i bankoulskoUel rbölJes en valnämnd, som med hänsyn tili ledamöterna 
IikaväJ som tili numerären vore bättre skicknd för denna speciella uppgift. 
Men samtidigt härmed vunnes oekså den fördelen, atl de bäsm möjliga 
garuntier skapade.~ för alt en viss kontinuitet och tradition heträffande ul-
skottels SarnnJansättning komme alt förefinnas saml aU de uppgifter. vilka 
/iligga utskottet såsom riksbankens principal, finge en insiktsfull he
bandling, som öv rhuvudmget vore möjligt .• 

De sakkunnige, som icke ifrågasaUe någon ändring i antalet av regering 
och riksdag Ulsedda fullmäklige, voro vida.re angelägna aU understryka önsk
värdbeten av aU fullmäktige valdes med hänsyn tili deras kvalifikationer 
och insikter. För alt undvika större rubbningar av bestleode förbillaoden 
inskränkte 5ig kommitten till att förorda , att det i Iagbestimmelsema far 
fuUmäktigeval uttryckligen skulle fastställas, aft . funmildige skola väljas 
bland personer, som äro väl förtrogna med niiringsJivets förhlJlanden eUer 
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;;ga ,lir kild insikl i n:l lionnlekonomi ka eiler finansiella fragur. fiomlllillen 
forlsa ltc : 

• Vidkommande inncbönlcn ,n- della enare villkor "iII komm illen ·:ir
skill framh:'llla, all del ammu !l. tillvida lorde böra ljiina som eli dircklh' 
vid vu let av fu llmiik lige, all dii rvid lillses. all ele olika slag av sakkunsknp. 
som kuuna ' -ara a'- bclydel 'c för bankens verksamhel, genolU en ullsidil! 
sammnnsällning av fuJlmäklige i möjli asle mlln bli\"a represenlerade. De 
omr' den, om därvid närmast lorde ifr~gakolUma, iir o handel, indu Iri och 
jordbruk. För vinnande a\" den hiir åsyfLade närmare förbindelsen med 
niiringslh-et torde vidllre i för la hand s!l.dana personer böra väljas, som 
genom sin släUning oeh verksamhet i-iga en vid överblick över oeh aklh'o 
förbindel er med ifr gava rande näringsarenar. Men della bör givetvis icke 
utgöra hinder för a ll tiJI ledamot av fullmäktige även välja personer, som. 
ehtlru de icke lagil praklisk befa llning IUcd ekonolUiska eiler fiuan iella 
fr gor, dock gcnom off ntlig eiler velenskaplig verk arnhel haf-t tillfii lle all 
därmed göra sig närmare för trogna. S lunda kan det särskiIt under nu- t) 
varanele förhå llanden :mses vara ett viktigt ön kemAL a tt en ov de fullmiik
tige är tcoretisk t skolad na lionalekonom. Av de a käl viII kommitten före
sl:1 , a tl anlalet fullmäkligC', om icke iiro deputcrade, ökas frän UC lill st·x. 
oeh alt för för valba rhet som lIdan lagfHstes det villkorel, otl fullm iiklig 
skall vara viiI förlrogen lUed näringslivel. förh , llanden eiler med nutional
ekonomiska eiler finansiella fr gor. För dessa sex fullmäktige skullc riks
dagen de 'sutom vii lja tre suppleanler mcd cllahanda kyalifikalioller_ . 

Den hiUillsnl.rande metoden att utviilja deputerade funno de snkkunnigc 
ännu mer lung oeh otidsenlig_ Antalet lämpliga personer aU tiJlgä för de 
maktpå liggande uppgiJterna är ytter t begränsal. TiUsiitlandet av dessa 
funktionärer måste bli föremlil för myeket ömtåliga och besviirliga för 
handJingar. . Möjligheterna a lt vid varje särskilt tilIIälle komma tili eli 
tilIfredsställande resuItat iiro väsenUigen beroende av forma.litelerna vid 
befattningens tillsättande och de anstäJlningsvillkor, som kunna erbjudas_ 
Om hårvid tillfiille tili elt fuUt ändamlllsenligt förhandlingsförfarande icke 
iir förhunden, kan man liiti komma i del läge, att de personer, som ilro 
liimpliga för dessa hefaltningar, icke kunna erhAUas. . På den begränsade 
tid , som stAr "alnämnden ti.ll förfogande, muste det erbjudo svårighetcr ali 
föra förhandlingar med för uppgiften lämplig person_ 1 betrakf:ande mäste 
ocksä tagas . de olilgcnheler, som frin sAdana personcrs sida helt natur
ligt måste framställa sig att beträffande ett för dem betydelsefullt avla.1 träda 
i förhandliogar med och för sio anställning göra! beroende av en tillfälllgl 
sammansnlt , Ar frän Ar växlande delegation. . Kommittl!n yttrade vidare: 

. Det torde vidare b(lra erinras om det nödvändiga och berältigade i det 
förhålJandct, aU fuJlmäktige, där st de skola biira del omedelbara ansvaret 
för riksbankens verksamhet, böra tiJlIörsäkras ett avseviirt infIytande vid 
utstlCndet av deputeradc. Med nu\'arande former för vaI av deputende Ir 
flirbAllandet snarast det molsatla och fullmäktige iiro i sjilva vcrket prak. 
tiskI t get ställda inför nödvändigheten aU tili deputeradebefattningama ube 
.ele personer, som riksdagen vall siirskiJt för deUa ändamAl Det måste fÖJ'e. 
ligga sYllnerligell viigunde skäL om fullmiiktige kulle besluta sig rör att 
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hän 'idlag icke följa riksdagen va I. Men om så skulle ke. och !ldant bar 
veI'kl igen en gång inträffa l, och den fö rbigän gne ej avsäger sig fullmäktige
beJallningen, sa är det icke sannolik I, a l1 nligon annan av fulhnäklige kan 
befinnas Iiimplig ocb vil lig a lt å taga sig ifritgavarande befatln ing som depu
tcrad. 1 .1\ fall skull en mycket \'an 'k lig si tualion kUlma upp tå, å mycket 
alh'urligarc, som det gäJler en institution sft betydelsefllll som riksbanken . 
Men alldeles ouvsell möjligheten av en 5 dan komplikation, kan det emel
lerlid icke vllra liimpligt, att, som nu faktiskt UI' förb Hnndet, den myn
dighet, om bur ansvaret för rik bankens verksamhel, aknar innylnnde 
på tili 'iltandel av de fö r den amma så utomordenLligl vikl.iga depulerade
befattningarna. > 

De sakk uJlnige uppsläJlde tvenne allernativ för valel av depulerade, dels 
att va let förrätlad s av det p ovan anlylt sä tt ombildade bankoutskollet, 
dels atl valet S' om nll förrätlade ' av fullmäktige ehuru fullt frill och tyd
Iigen i allmänhet ulan för fullmäkliges egen krels. 1 båda fallen skulle 
anställnings- och löneviHkor beslämmas in casu av valkollegierna. Med föl 
jande synpunkter moliverade de sakkunn'ige silt förord för del scn are aller

nati\'el : 
> Vid över\'ugande av de a b:1da allernaliv haI', ii rskilt ll1 d hän yu lill 

alt fuHmäklige bära hela ansvaret för bankens ledn ing och till följd därav 
också böra uga full handl.ingsfrihet vid dcpllleradebefaltn ingal :1US tillsä l
lau de, kommitll:n anselt den ordningen obetingul \'ara atl föredranu, a lt fuJl 
mäk tige lämnus befogenhel alt tillsä lla deputerade och bestämma dessas 
avlöningsvillkor ulan vidtagande av andra formalileter än anmälan därom 
tili sillande eiler niista lagtima rik dags bankoulskotL Geulemot ell sådanl 
för lag kall givetvis den anmärkning framstäUas, atl del komme all innebära 
el1 avsleg frän nu \'cdertagen praxis i slalsförvaltninncn alt med s daua 
befogenheler utrusta en delegatiou. Det bör emeller:lid erinras om, atl dll 
lillsätlaudet av dessa befattningar med de därlill mest lämpliga personerna . 
är av synnerlig betydelse sAväl för landels affärsl.iv i gemen som för en ut
veckling av riksbankens verksamhet enligt s dnna linjer, som kunna finnns 
önskvärda, nämnda belänkligheter icke borde tilJäggas aJllför stor vikI. Av
görande fö,r frågan bör faslmera vara aU erhåUa den ordning, enligt vilkell 
man 11ar de s!örsla förulsättningarna alt tilI ifr gavarande befattningar 
erh:'llla de Iftmpligaste ~ersonerna. Det kan enligl kommiltens mening ic~e 
vara tvivel underkastat alt sA. bill' fallet, om fullmäktige erhålla fullmakt 
alt p sil! ansva.r tillsiUa dessa befattningar. Därigenom kommer Icke endast 
kretsen av de personer, vilka k unna befill1l8S lämpljga och tillika villiga alt 
refleklera densamma, alt avsevärt vidgas, ulan även ansvaret lör befaU
ningarnas lillsiitlande aU skärpas pA. et\ heli annat säU, än som skulle bliva 
fallel, om lörhandJingama ang ende dessa frågor ona skulle komma alt 
framgA. sAsom en komj>romiss mellan bankoutskottels ocb fullmiktiges syn
punkter. Med della rörfarande sknlle även vinnas den fördelen, atl full
miilttige, om en depulerad under den tid, dl bankoulskottet icke är samlat, 
skulJe läuma sin befaltning, utan uppskov skulle kunna skrida tili vai av 
oy deputerad. Här:med skuUe en av de väsentligaste anmärkningama Jqot 
del nuvarande vnlsii.tlet vara undanröjd .• 

De sakkunnige funno det riktigasl, aU de sA.lunda valda deputeradena till
delades ställningen som självskrivna fuUmäktige, varigenom ansvarighets-
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lagcn för fullmäktigc ulslräckles WI alt ä\'cn gälla dessa. Ytterl igarc för · 
ordade de sakku.nlligc en inskränkning av deputeradenas antal tili Ivenne 
jämle lika mänga suppleånler, vilka skuJ le erhå:lla vissa arhetsuppgifter och 
sättas i tillfålJe aU ta del av alla förekommande ärenden; härigenom och 
genom att dc håda depulerade tilldelades en mOI varandra mera sidoordJlad 
slällning än vad hittiIJs gälll för försla oeh dL båda andra depuleradena 
skullc helrygsande garantier skapas för kontinuitet i bankens ledning. ak· 
kunnigeförslaget, sam i huvudsa.k enhälligt biträddes av den sexton man 
starka kommitten. utmynnade sll.lunda i följande organisation av riksban· 
kens slyrel 'e: nio fullmäktige. därav en (ordföranden) ui . gs av Kungl. Maj:t. 
sex av rik dagen och Iv (deputerade) av fuUmäktige, samt sex suppleanter. 
en ui edd av Kungl. Maj :t. tre a\' rik dagen ceh Iv av fullmäktige för dc 
b da depulerade. 

Sakkunnigförslagets yrkande i syfte att ern elt rationellare och mindre 
slentrianmässiSI förfaringssält vid valet av riksbanksrevisorer sakna vi an. 
ledning att i della amband beröra . 

• * 
* 

Vi ha anset! del av vikt att se ovanstående redogörelse för de senaslc 
bankkommitteernas utlålanden för alt erhAlla en uppfaltning av de olika 
principieUa och prakti ka s)'npunkter rörande riksbankens lämpligaste orga. 
nisation. vilka redan före den nuvarande vaJutakrisen trängt sig fram. 
När man tar del av dessa hetänkanden, frapperas man av deras niistan full 
tändiga överensstämmelse med nu gängse skådningar. Vad kritiken av 

den hittillsval'ande ordningen i främsta rommet tagit sikte pA och anmärkt 
SOlU svagheler eiler bristande älldamålsenJighet, AterfUmer man i förslagen 
fr n b de 1889 och 1917 rs kommilteer eiler endera av dessa. Att man 
icke tagit större hänsyn tili vad dessa frAn olika utgångspunkter och i 
kilda hän eenden andragit och föreslagit mAste i hetraktande av den senaste 

valutakrisen te sig som bristande förutseende frän folkrepresentationens 
sida. Det borde numera finnas aoJedniog alt hoppas, att riksdagens ståll
ningstagande tili riksbankens organisation5problem med den vaknande insik
ten om riksbankens utomordenUigt viktig8 samhällsfunktion hädanefter skalJ 
präglas av eli miodre heroende av i och för sig liittförståeliga konstitutio
nella fördomar, vil.ka ieke borde tilJAtas 5tA hindrande i vAgen näe del 
gälJer de stora värden, som genom riksbankspolitiken konna stillas på spel 

Det har vid tidigare tillfällen framhllllits och det skall här endast uoder
strykas, all frAgan om riksbankens författningsenJiga stiIlning icke äe 
samma konstitutionella problem som vid tiJlkomsten av vic nuvarande rege_ 
ringsform eller under 1800-talets lopp. Ett praktiskt bedömande av riks
bankens lämpligaste administreriog måste ta hänsyn tiiI den faktiska om
vandling av vårl statsskick, som intriitt i och med att det parlamentariska 
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• * 
* 
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styrelsesättel, aJldeles oavsetl arten av dettas yttringar, vunnit hemul även 
i v rt land. Pä den tiden, d å tminslone i den allmänDa ColkförestälJningen 
regering och riksdag uppfattades som moi varandra hart när fientliga makter 
med olika inlressen, hetraklades bevarandet i riksdagens hand av överinse
endel över riksbanken icke blolt som et! önskvärt led i represenlationens 
Cinansiella myndighet utan även som en nödvändig garanti för atl icke 
Colkets och de representerande ständernas rättigheter hlevo iIIu~riska. Än
nu sä länge som denna uppfattning forUevde och dragkampen mellan rege
ringsmakt och riksdagsmakt pAgick, kan man förstå motståndet mot varje 
eftergift ifr ga om riksdagens grundlagsstadgade befogenheler rörande riks
bankens garanti och YArd. Likaledes har man läll atl bitTäda en sAdan 
allmän uppCattnins , som aU dessa lIcCogenlleler höra bevaras ogravcrade 
såsom ei"! utlryck Cör en historisk tradition och en cgenartad inhemsk för
Cattningsutveekling. Numera m te dock dylika i och Cör sig· lovvärda 
synpunkter fli komma i andra hand och ställas eftt:r de praktiskt nöd
vändiga Cörändringar, som Cörestavas av riksbankens egen förändrade ställ
ning som den dominerande Caktorn för vå r penningpolitik samt de av tids
utvecklingen själv uppstälJda behoven. Genom förCattningens omvandJing 
och parlamentarismens insteg är det icke längre håUbart eller möjligt aU 
åheropa det motsatsfölhållande eiler de garantisynpunkter, om under andra 
tidsförhållanden kunde va.ra motiverade. Tar man hänsyn tili del f&ktiskt 
föreliggande författningsläget - värdeomdömena därom mä sedan variera 
_ utgör vAra dagars svenska regering en exekutiv makt, som icke står i 
nAgon oförsonlig motsats tili riksdagen utan i stäUet hefinner sig i elt visst 
samförsl nd med och i varje Cali tolereras av liksdagen. N gon kränkning 
av . folkliga rättigheter . kan sålunda icke numera normalt bli en följd 
därav, alI Kungl. Maj :1 tilI äventyrs utrustades med ökade befogenheter i 
avseende å § 72 regeringsformen. Erfordras i denna del en anpassning av 
Cörfa ttningen efter den nuvarande tidens krav torde icke längre n gra konstilu
lionella betiinkligheter böra spela in. Tvärtom m ste en dylik anpassning och 
jämkning av författningen framstå desto starkare begrundad som det synes 
förefinnas en tämligen utbredd opinion inom olika partier alt stärka rege
Hngsmakten för att därmed e1iminera vissa svaghetsteeken uti effektiviteten 
hos vår inhemska parlamentarism. A andra sidan säger det sig självt, 
alt slörsta varsamllet bör iakttagas vid varje behövlig förändring av vår 
konstitutionella rätt, deUa icke blot! för atl efterkomma grundlagarnas före
skrivna villkor om att en förändring skall vara .högst nödig och nyttig . 
utan även för atl bevara största möjliga kontinuitet i författningsutveek
lingen. Vi ha ansett det nödigt att göra denna aJlmänna deklaration för aU 
förminska värdet och räckvidden a, de konstitutioneDa betänkligheter, som 
vid en tidsenlig revision av grundJagarnas riksbanksstadganden kunna kom
ma alt ännu en gång andragas tilI hinders. 

En dylik revision bör enligt vår mening åsyfta att i första hand utvidga 
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Kungl. Maj :Is inflytandc ö,'er r iksbankcns ledn.ing och skölsel. Vi 'serligen 
Hgger det i sakcns nai UI', a ll en regerings inflytande icke aUtid kan mätas 
med den formella befogenhet, såsom angives av anlalet av densamma ui
sedda fullmäktigc, ei ler bedömas efler lag le:!:!. I hög grad kommer alllid 
förhållandel mellan regering och riksbank alt bero a\' det personliga 'am
arbete, som oavsett alla verbala föresk rifter kan inJedas och upprätlhålla~ , 

Vi kunna sålunda icke undgA alt framhålla, alt det omvittnals, hurusom 
de bäda myndigheterna under världskrigsåren etablerade elt golt amför
stånd och visa de elt ömsesidigt hän ynstagande_ Vad som inträffade i höstas 
har emeUertid uppenbaral al't regeri.ng maktens nu sladgade delaklighet i 
rik banken ledning icke vanl tillriicklig atl trygga et! önskvärl inflytande 
AI den högsla och främsl ansva riga slal myndighelen, I vilken grad motsält
ningar eliel' isolering därvid förekommil är i della samband mindre 'be
tydelsefullt inför angeHigenhelen av atl för framtiden garantera en störrc 1 
delaktighet i och etl större ansvar för regeringen vid Iiknande betydel e
fulla avgöranden a\' vli r penningpolitik, Annu slarkare fog än d del 
avgavs äger uttalandel av 1889 MS bankkommitte om orimlighelen i att 
>regeringsmaklen ),all hållas utestängd frän en punkt av talsmaskineriet, 

viktig alt om den råkar i olag, därav följer en ögonblickJig förlamning 
av I:mdets hela ekonomiska liv>, Man behöver blotl betiinka valutans in
verkan p handelspnlilikcn, lönepolitiken, budgeten, statcn affärsdrivande 
verksamhet och andra regeringen helt elleI' delvis Avilande uppgifter för att 
förstA och besinna den trängande nödvändlgheten av alt regering och riks
bank kunna handJa i största möjliga samförsl nd, Ett sAdant tillslAnd om 
att regeringcn slälles eliel' själv synes vi lja ställa sig som met eHer mlndre 
passiv AskAdare, urarva vid bestämmandet elleI' kontrolletandet av valuta
polltiken, mAste le ig icke blott otympligl med blinsyn tili regeringens 
ställning som högsta förvaltningsorgan utan ävcn ohAllbart med tanke pii 
liU det blir regeringen, som fAr taga det främsla och yttersta ansvarel vid 
reglerandel av penningpolitikens följdverkningar , Slörre avseende kan här
vid ej r/istas vid <:len evenluella invändningen, alt regeri{lgen via riksdageb 
kan dtrigcra rlksbanken ; den brAdstörtande snabbhel, varmed händelserna 
kqnna sAsom 1 höslas utveekla sig, fordrar omedelbara, skyndsamt v rkande 
Atgårder, En rcvislon av grundlagsstadgandella a{lgAende riksbanken torde 
dårför 1 första hand ta sikte pA en utjämning av den rAdande dualismen 
m~lJan regering ooh riksbanksledning, 

En annan sida av riksbankens ~ganisation uIgör fullmäktigeinstilu
tionen 0011 dess bildande. Del nuvarand~ valsättet mAste anses icke ha i 
tillr/ickllg ufstrlicknillg garanterat n~sbanken lJlIglngen tili de synnerllgen 
kva1ificerade personCr, so~ bara vara salla alt omhänderha ledningen av v~ 
monetira poUtik_ Ej heller synes samma valsält ha utgjort någon borgen 
för atl riksbanken tillförts representanler rör de olika närlngsintressen, SOUl 

blIra della j vAr riksbanks avgöranden. 1 bAda dessa hänseenden torde de 

10 MaUoner i Pörsla kammar .. n, ,'Vr 288, 

Kungl. Maj :Is inflytandc ö,'er r iksbankcns ledn.ing och skölsel. Vi 'serligen 
Hgger det i sakcns nai UI', a ll en regerings inflytande icke aUtid kan mätas 
med den formella befogenhet, såsom angives av anlalet av densamma ui
sedda fullmäktigc, ei ler bedömas efler lag le:!:!. I hög grad kommer alllid 
förhållandel mellan regering och riksbank alt bero a\' det personliga 'am
arbete, som oavsett alla verbala föresk rifter kan inJedas och upprätlhålla~ , 

Vi kunna sålunda icke undgA alt framhålla, alt det omvittnals, hurusom 
de bäda myndigheterna under världskrigsåren etablerade elt golt amför
stånd och visa de elt ömsesidigt hän ynstagande_ Vad som inträffade i höstas 
har emeUertid uppenbaral al't regeri.ng maktens nu sladgade delaklighet i 
rik banken ledning icke vanl tillriicklig atl trygga et! önskvärl inflytande 
AI den högsla och främsl ansva riga slal myndighelen, I vilken grad motsält
ningar eliel' isolering därvid förekommil är i della samband mindre 'be
tydelsefullt inför angeHigenhelen av atl för framtiden garantera en störrc 1 
delaktighet i och etl större ansvar för regeringen vid Iiknande betydel e
fulla avgöranden a\' vli r penningpolitik, Annu slarkare fog än d del 
avgavs äger uttalandel av 1889 MS bankkommitte om orimlighelen i att 
>regeringsmaklen ),all hållas utestängd frän en punkt av talsmaskineriet, 

viktig alt om den råkar i olag, därav följer en ögonblickJig förlamning 
av I:mdets hela ekonomiska liv>, Man behöver blotl betiinka valutans in
verkan p handelspnlilikcn, lönepolitiken, budgeten, statcn affärsdrivande 
verksamhet och andra regeringen helt elleI' delvis Avilande uppgifter för att 
förstA och besinna den trängande nödvändlgheten av alt regering och riks
bank kunna handJa i största möjliga samförsl nd, Ett sAdant tillslAnd om 
att regeringcn slälles eliel' själv synes vi lja ställa sig som met eHer mlndre 
passiv AskAdare, urarva vid bestämmandet elleI' kontrolletandet av valuta
polltiken, mAste le ig icke blott otympligl med blinsyn tili regeringens 
ställning som högsta förvaltningsorgan utan ävcn ohAllbart med tanke pii 
liU det blir regeringen, som fAr taga det främsla och yttersta ansvarel vid 
reglerandel av penningpolitikens följdverkningar , Slörre avseende kan här
vid ej r/istas vid <:len evenluella invändningen, alt regeri{lgen via riksdageb 
kan dtrigcra rlksbanken ; den brAdstörtande snabbhel, varmed händelserna 
kqnna sAsom 1 höslas utveekla sig, fordrar omedelbara, skyndsamt v rkande 
Atgårder, En rcvislon av grundlagsstadgandella a{lgAende riksbanken torde 
dårför 1 första hand ta sikte pA en utjämning av den rAdande dualismen 
m~lJan regering ooh riksbanksledning, 

En annan sida av riksbankens ~ganisation uIgör fullmäktigeinstilu
tionen 0011 dess bildande. Del nuvarand~ valsättet mAste anses icke ha i 
tillr/ickllg ufstrlicknillg garanterat n~sbanken lJlIglngen tili de synnerllgen 
kva1ificerade personCr, so~ bara vara salla alt omhänderha ledningen av v~ 
monetira poUtik_ Ej heller synes samma valsält ha utgjort någon borgen 
för atl riksbanken tillförts representanler rör de olika närlngsintressen, SOUl 

blIra della j vAr riksbanks avgöranden. 1 bAda dessa hänseenden torde de 



.\folinnet i F(jrsla kammorPlI. oYr 288. 11 

allmänna ullalandcn, som 191 i år bankkommitle framförde i sitt belän
kande, fortfarande 5ga vilsord. Framför a lll hor en kraItig reaktion upp Litl 
moi atl bankofulJmäktigepostcrna tillsä ttas som politiska belöningar t per
soner, som i och fö r sig dugande dock saknat insi kter och lämplighet fÖT 
et! sä krävande och specielll uppdra". M d en olllskrivning av en ovan 
citerad passus ur 1889 å rs kommitles yttrande torde det numera allmänt 
erkiinnas, a lt fllllmäktiges liimplighet sälles p prov icke under lugna ulan 
under oroliga tider och atl fllllmiiktige därför böra ulses med hänsyn lilI 
deras förmäga under de senare. En ändring härutinnan torde dock näppe
ligen ävägabringas enbart genom liIIiign i lag- eiler gnmdlagsbestämmelserna 
utan blir främsl avhängig av partiernas egen omsorg. Dä rulöver SYmlS goda 
k51 föreliga atl i enlighel med 1917 års bankkommitles förslag normera 

reglerna för fullmäktiges sammon ättning för oli ämedelst erhälla garan
tier för all de viktigaste samhällsintre sena bli repre enterade i riksbanks
ledninger: eiler nödig kontakl med dessa förmedlas. 

Även i etl ITedje hänseende synes den nu rådande ordningen påkalla en 
fÖl'ändrin". lillet för 1I1seende av deplllerade torde icke kunna iigas vara 
ändamål 'en1igl eliel' innebära lillräckli" borgen för atl de lämpligasle per
onerna nomineras. Vad 1917 • l' bankkommitte i denna del anfört mAsI 

framsl lika viilgrunda l som beaktansvärl ocb molsäges icke av den I'r 
farenhet. som sedan dess vuunits. Det borde vara rimligare att 1, ta full 
miiktige ha frilt vaI och icke lilla detta kring käras av de vaI , som den 
tungrodda 48-mannanämndcn förelar. Likasä lorde det - även om della 
icke utgör n "on grllndlagsfr .. ga - befinnas nödigt, a tt löne- och anstä ll 
ning vilIkllr för de krävande deputeradepostema regleras cfter \'ad slalens 
bästa kräver i varje ituation och icke fastlA as av rigorösa före krifter, som 
kunna stl!. hindrande i vägen för lämpligaste personförvärv. Om nAgot måste 
den pligående kri 'en ha vi at. atl deputeradevalen mAste anordnas efter prak
tiska Hnjer och ulan en formalism , som i llingden kan bli siat verket kost
sammare. 

Den av 1917 å rs bankkommitte rekommenderadc ombildningen a" banko
utskoltet, viJken tili vlisentlig del motiverades med önskvlirdheten a\' nya 
former för deputeradevalen, synes däremot mindre nödig. därest d('ssa vaI 
ö,'erföras frän den nuvarande valnämnden tili fullmäktige. De anmärk
ningar , om 1917 års sakkunnige i ö,'ligt framstäJJde mot det nuvarande, 
av riksdagsordningen reglerade elektorsinstitutet. synes oss likaledes av
trubbas, därest valnämnden befriades frAn uppgiften att de (acto utse depu
terade. Om denna uppgift överflyttades helt och obundet tili fullmåktige 
och nlimnden endast äläg all vlilja de bankofullmäktige, som icke skola vara 
deputerade, samt riksglildsfullmäktige, torde den gamla elektorsinstitutionen 
utan större olilgenhet liven framgent kunna omhllnderha dessa begränsade 
å ligganden. 

De ovan anförda mindre tids- och ändamålsenliga formerna rör till- och 
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sammaDsällningcD av riksbanks tyrelsen påfordra enJigt vir mening skynd
samma förändringar. Den vik i, som numera m ' sle tilJerkännas v' rden 
av vårl penningvä ende, och nödvändighelen av a lt i lid vidtaga erforder
liga dispo iUoner samverka härWI. Refonn kraven beröra inga partiintressen 
oeh borde dä rför kunna omfatlas av kiJda läger. Med hänsyn tili fragans 
grundlagsnatur är del enligt viir mening högeJi gen av nöden, alt redan . rels 
riksdag träffar etl positivt beslu!. Ali hänskjuta omorganisaUonsfr gan tili 
en förnyad ulredning skulle endasl fördröja den önskvärda lösningen ocb 
kanske efter elt återvunnet lugn inom valulapolitiken invagga vederbörandc 
i de s,ikerhel känslor, som tidigarc kommi! omorganisalionsförsJag a ll göm
ma och glömmas. Även om vi inse vanskligheten a tl p grundval av en 
nskild motion plikalJa bety. lelsefnlJa grundJagsföF'dndringar , ha vi , med 

hänsyn tili frligans utomGrdenUiga betydelse därför ieke tveka t a lt fram
lägga de Iinjer, efter vilka vi finna en omläggning önskvärd och påfordrad. 
Genom atl denna omläggning stödjer sig pii de synpunkter och fö rslag. 
sam härflyta frän tidigare sakkunnigeutredningar och vilkas riktighet ytter
ligare bestyrkts av den senaste tidens händelser, torde tiLIräckligt material 
finnas för den preliminära lösning, som anlagandet slisom vilande av bär 
föreslagua gruudJagsändringar skulle innebära. De närmare regleranden i 
riksbankslagstiftningen och särskilda föreskrifler, sam föranledas av eli 
eventuelll h ifa11 lill nedanst:'\ende grundlagsförslag. borde lill 1933 år riks
dag hinna bli fö rem:'ll för mera noggranna överväganden. 

De linjer. efter vilka den enligt v r mening önskvärda refonnen lämpli
gast bör ske, äro följande: 

1. lngresstadgandet i § 72 regeringsformen om riksbankens förblivande 
under riksdagens garanti bibebAlles. Principen om riksdagens garanli av 
vArt penningväsende är sA djupt rotfästad bAde i den allmänna uppfatt
ningen och v .rt författningsliv. att densamma icke bör rubbas, deUa obe
roende av den begränsade räekvidd, som numera måsle inläggas i utlryeket 
garanti . Den inskränkning av de riksdagsvalda fullmäktiges antal, sam 
kan motiveras Iör att bereda rum Iör av Kungl. i aj:t utsedda fullmäktige, 
torde med hänsyn tili nyssnämnda grundJagsbud icke börn göras större in 
att riksdagens ifrågavarande förtroendemän erhlilla numerär övervikt gent
emot de av Konungen Iörordade ledamöternn. En S8 pass stark parlamen
tarisk representation bör icke blott möjliggöra valet av företrädare Iör olika 
intresseriktningar och olikn grenar av praktisk verksamhet ulan även be
fordra det ansvar, som partierna i denna fråga böra äga, och främja den sam
verkan mellan olika partiri.ktningar, som uti mlinga andra slaUiga förvnlt
ningsuppgifter med gott utbyte praktiserats. 

2. FuUmiiktiges antal bör beslämmas tiIl nio. Härutinnan upprepar 
väri förslag blide vad 1889 och 1917 lirs sa.kkunniga föreslagit. En ökning 
med tvA tonie vara nödig för att möjliggöra bAde elt vidgat utrymme för 
Kuugl. Maj:t och en fylligare represenlalion av landets viktigasle ekono-
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mi ka inlre sen. En utvidgning av fullmäk tige i denna omfattning torde 
icke kunna sägas vara ägnad att göra riksbanksstyrelsen för stor eliel' 

tungrodd. 
3. Anlalet av riksdagen utsOOda fuJlmäktige fastställes tili fyra. Redu-

ccringen neutraliseras av nOOanstAende förslag atl fullmäktige utom sin 
krels skola ulse tvenne deplI lerade. ·Med bänsyn tili alt riksdagen redan 
faktiskl blol! ulsell fyra fullmäklige såsom parlamenlal'iska styrel elOOo
mölel', medan de återstllende Iv:1 fll llmäktige tagna bland facknlännen utpe
kats tili deputel'ade, kommer följaktJigen illlet egentligt intrån \( atl göras 
pä I'iksdagens bittillsvarande representation. 

4. Rung1. Maj :t tiJldelas - såsom 1889 års kommille föreslog - rätten 
atl ulom ordförande även utse ytterligore tvenne fullmäktige. Ordförande 
k:ln visserligen tänkas bädanefter böra liUsättas av bankofullmäktige, men 
frågan torde vara av mindre betydelse, vadan vi icke anse n gon ändring av 
gällande bestämmelser i denna del nödig. 

Samlidigl torde en förkortnin g' av de kungavaldas mandatt id frän lre liU 
et! Ar befinnas önskviird för att skänka Rungl. Maj:t friare bänder a t! vid 
vnrje tillfälle kunna förordna lämpligaste personel'. NAgon rubbning i 
konlilluitelen bos riksbanksstyrelsen behöver bärav ej följa , dA man även 
framgent lorde fä utgä iIrAn en förnyelse av förordnandena 5 som den nor

mala företeelsen. 
5. De deputerades antal , nu tre, reduceras tili två, ocb dessa båda till

sällas av de sju ovannämnda fullmäktige samt tiJldelas fuUmäktigs ställning 
ocb ansvar. HärmOO skulle reformen följa den av 191i års bankkommitte 
ivrigt förordade anordningen för vinnande av större tryggbel vid be ätlandel 
:Iv direklörsposterna. Grundlagsiindringen bärom borde förutsätta vederbör
liga ändringar i riksbanksreglemenlet i syne att OOredo fullmäktige störsla 
frihel vid ulformandel av anställnings- ocb IÖnevillkor. 1 sammanbang där
mOO torde också i lagen för Sveriges riksbonk eiler riksbanksreglementet 
nännare sladganden böra ges om de bAda' depulerades uppgifter ocb inOOr
des stäl1ning, Iiksom om bandbavandet av de åligganden, som f. n. ävilal 
deputeraden för avdelningskonloren saml tillsyningsmonnen för sOOelbru
keto Anordnas tillsiittningen ulav de båda depule.rade på ovan antytt säll 
beböver della icke komma i slrid mOO ingressens fastslående av riksdagens 
garanli; i ocb mOO att riksdagens fuJlmäktige inneba majorilet i riksbanks
styrelsen vid deputeradevalel, följer att ingen deputerad kan väljas emot 
riksdagsfulImäktiges vilja, än mindre pålvingas dessa ocb därmed indirekt 
riksdagen. Aven om riksdagens rätt al! viigra varje fnJlmäktig oOOroende av 
fullmaktsgrunden ansvarsfribet 001' i della sammanba.ng erinras. 

6. 1 ~Iutning tili 1917 Ars sakknnnigeförslag fastställas vissa kvalifika
lionsföreskrifter vid fuUmiktiges tillsättande, dels rör att tiJIrörsäkra biista 
person vaI och dels för att garantera utrymme för de viktigaste niirings.intres
sena i riksbanksledningen. Dessa torde lämpligast för de riksdagsvalda full-
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mäkliges vidkommande införas i S 71 r iksdagsordll ingcn, dä.r en ats 
kunde inskju las, alt fullmäklig skall vara vw för lrogen med näringslivets 
rörhallanden eiler med nationalekonomiska eller finansiella fdgor. För 
de av Kungl. Maj :1 förordnade I 'damölerna lorde likarlade clirekliv "am 
överflödiga. Diiremot borde i lagen fö r Sveriges riksbank införas förcskrifler, 
aU fuJ lmäklige skola rcpresentera näringslivets vikligaste grenar ; salunda 
lorde det vara önskvärt, alt industri, jordbruk samt helst även handeln 
ocb sjöfarl äro förelriidda, lilisom också atl en leoretiskt skolad nalional. 
ekonom insä ttes. Regleringen av dc intressen, som sälunda böra förelrådas, 
torde härvid blol! kunna läggas i Kungl. Maj :ls hand. Genom a lI föreskriva 
a ll dessa förordnanden icke göras förrän cIler det riksdagens nämnd förc
lagit sina vaI, liger Kungl. Maj :t möjligheter att pii lämpligaste sä tl anpassa 
deuna intresserepresenlalion med ledning av de behov och krav, som upp
slå tt eIler kvarslå eHer nyssnämnda vaI. En förul.sälllling för ett sadant 
rcgelbindande är , aU nagon eiler elt par av riksdagcns fullmäklige lillhöra 
de katcgorier, vilkas inrymmande i rilisbanksledningen lorde böra lagfästas. 

Vi aIlse oss pa denna punkt böra tillfoga, a U vi icke överska lla värd 
av dc direkliv, som särskilt vad del rör riksdagells fullmäkligeval här 
förordals. Med den uppmärksamhet , som den alJmänna opinionen hädan
eHer förvisso kOlUmer al! rikla mot riksdagens bankofullmäktigeval, skola 
säkerligcn partierna framde1es ula n direkliv i riksdagsordnillgen bli allge
lägna att utviilja sina biisla l illgängliga krafter . Likaledes lorde det erbjuda 
svurigheler aU giva di reklivcn en sadan uLfonnning, aU desammas ordaJydelse 
icke utesl.iinger i övrigt erfa rna och skickade personer. Ytterlisare lilIkom
mer, att dylika direktiv aldrig kunna bli Ivingande eiler 101 kas objektivt . 
Ieke förty ha vi emellertid ansetl del viiJmotiverat aU införa normerande 
regler s 110m ägnade att inskärpa s:1väi den ulomordenUiga viklen som den 
speciella araktiiren av ifrågavarande vai , detta synnerligast som v ra grund
lagar p ,lIndra ställen innehålla Iiknande, icke heJJer tvingande men dock 
viigledande kvaliIikationsheslämme1ser. 

7. Anla let suppleanter torde länapligen böra bestämmas lika med antaJel 
ordinarie fullmäktige. S' lunda torde det - i enlighet med 1917 års hank, 
kommiltes uUalande - kunua befinnas iindamåJsenligt, att de av Konung 
och riksdag ulsedda fuIlmäktige välja iiven tvenne suppleanter för de båda 
deputerade ; tilläventyrs kunde dock della vaI göras beroende av et! särskilt 
beslut Crin nyssnämnda fullmäktiges sida, därest möjJigen utseendet av 
särskilda deputeradeersättare genom större bundenhet i förväg kunde anses 
lägga hlnder i vägen för bäsLa personförvärv vid vakans å de ordinarie 
deputerades poSIer_ Det lorde icke vara erforderligt, aU er gan om depu
lerades ersäUare regleras av grundJagarna ; lärnpl.igen lorde erforderliga före
skrifter härom !ruuna inflyta i lagen för Sveriges riksbank. Vad Kungl. 
Maj:ts och riklldagen representanter i riksbanksstyrelsen beträffa r, lorde 
såväl föreskrivandet av viss represenLatjon för viktiga näring grenar som 
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rik 'dagspartiernas naturliga intrcssc av sä rskilda supplcantcr motivcra amma 
anta l ersät!a rc som ordinllrie. Självfallet utgör doek anta let ersätlare mera 
en lilmplighetsfra"a än elt principspörsmll l. Skiil kunna 'ulunda anföras 
mot eu förmjnskuing av antalet supplcanter. Vurt fö rord för ystemet Uled 
personliga upptcan ter ba cras diirpä, alt della bii t tordc an luta sig tili 
det allmiiuna yftem let med den pafordrade omorgani ationcu. 

8. För vinnande av kontinuHet i riksda"ens representation torde suceessiv 
fömyclse böra iiga mm b de i friiga om de ordinarie oeh ersä t!ande fu ll · 
miiktigc. Dera tjiin tgöringstid torde dilrvid tiJl följd av begränsningell av 
anlolet inskriinkos lill Iv' IIr mot nuvaroude tre r för atl möjliggöra par
tiellt \'a l vid varje logLima riksdag. En 5, dan begrän ning av mandatets 
Jängd torde ieke vara av u gou egenUig betydelse. Alternat iv t skuJle dock 
kunna liinkas tola l förnyelse oell Iikaledes tv . rig funktion tid , della för all 
liittare bereda ulrymme vid valet för olika skådmngar oeh inlressen. Alt 
v i för v' r del föredraga det förslnämllda alternati\'el beror diirp:1, alt det
samma medför mindrc rubbning i gällande regler, vilkas priuciper över
ensstämma rncd förfaringssället vid tillsätlningcn av riksgäld fullmäktige. 

2\led ovan ki seradc förslag ha vi sökt angiva de föriindringa r och ny
anordniugar, som borde ge ledningen av var riksbank den orgunisatoriska 
gesta ltning, vitken kräves ävä l av nya lidsförhilllandeu sorn penningväsen
dets alltmer eentrala betydelse för h la vårt lands ekonomi. Della förslag 
,mknyter tiJI både 1889 oeh 1917 ,rs sakkunnigeutrednillgor oeh bildar en 
syn tcs mellan bilda. Det .1iim.nar riksdagens grunillagsstadgade ledande 
'lållning oförkränkt men bar insk riinkt riksdagens fuJ lständigt dominerande 
slällning för all möjljggöra elt ökat inIlytande för regerin"smakten, sam
tidigt som det anpassat direktörsvolen cfter nutida , mera prakt.iska oeb be
tryggande krav. En reform i des a riktningor torde ock å uppbäras av en 
vili utbredd, sakkunnig opinion. Aven om den mera delaljerade utform
ningen av de hiir föreslagna grulldlagsändringarna kan illbjuda tili tveksam
bet, v go vi emellertid hoppas, att dessa detaljbe tämmelser ieke skolo f, 
undanskymma huvudsyftet eller i onödan fördröja den ändoek förr eiler 
senare ofrånkomJiga omorganisationen. Med den siirsläUnjn", som riks
dagen och konsLiiulionsutskoUet intaga beträffande imtiativ i grund.1ags
(rAgor, vAga vi ulgA ifr n, alt konslitutionsutskoltet, däresl det viii främja 
buvudsyftet, medverkar tili alt vidta de justeringar och jämkningar i av
seende grund.1agslexten, som vid dess ing ende prövning mä kunna be
finnos nödiga. 

1 anslutning tili vad vi ovan onfört hemställa vi 5 ledes, 

1. dels aU riksdagen ville såsom vilande anlaga följande 
grundlagsändringar: 
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Regeringsformen. 

§ 72. 

Riksbankco . ... . .... . .... .. . ...... .. ........ .. . lag. 
F ullmäktige för riksbanken skola vara nio, av vilka lre för · 

ordoas av Konungeo för eU år i sänder och fyra väljas 3V • 

riksdagen för tid och på säU i riksdagsordoingen sägs. Des a 
sju fu Umäktige utse tvenne deputerade med fullmäktigs släU· 
ning och ansvar. För varje av Konuogen och riksdagen till· 
salt fulJmäktig skall suppleant i samma ordoiog utses. En av 
de av Koouogen förordoade ordinarie ledamöterna vare fu ll· 
mäkliges ordförande men mä ej ulöva annan befa ttning inolll 
riksbankens slyrelse. FuUmäktig . ......... .. . ... skäligt. 

Riksbanken ..... . . . . ... . .. . .. ... .. .. . . . efterrä tlelse. 

Riksdagsordningen. 

§ 71. 

1. De fyra fullmäktige i riksbanken. vilka enligt 72 § 
regeriogsformen skola utses av riksdagen. väljas 11. laglima 
riksdag för tiden fr n valet, till de s sådant vaI under andrn 
året därefler försiggåtl. Tv . . ..... . ålerstMt. Fullmäktig i 
riksbanken skall vara väl förlrogen med näriogslivets för· 
hållanden eHer med nationalekonomiska och finansiella fr,· 
gor. 

2. Riksdageo . ......... .. .. fullmäktige. 
3. Vai . . ...... . .. . återväljas. 
4. Fullmäktige .......... . . lika. 

§ 73. 

På samma gång och på lika sä tt. som fullmäktige enligt 
§ 71 av riksdagen utses. tillsättas jämväl suppleanter. aU, 
vid ioträIfande förfall för dem, träda i deras ställe. För 
varje av riksdagen lillsatt fullmäklig i riksbanken väljes 
för samma tjäostgöringslid en suppleant. För fullmäktige 
i riksgäldskontoret väljas tre suppleanter för liden liU n5st· 
följande riksdags fullmäkligeval. 

För ..... .. ..... valda. ' 

n. dels aU riksdagen viUe i skrivelse tiU Kungl. Muj:1 
anhålla om utredniog och förslag tili 1933 r lagtima riks· 
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dag ang ende de förändringar av övriga lagar och regle
menten rörande riksbankens organisalion, som p kaIlas a\' 
ovan föreslagna grundlag ändringar och des as syf tem 1. 

Stockholm den 12 februari 19i52. 
J . B. Johansson, 

Fredr ikslund. 

Axel Nylander . Fritiof Gustafson . E. A. EnlJörnlng. 

P. Sandström. Jöns JÖnssoll . 

Bihang tili rikldoguu prototoll 1932. 3 IQDIl. 77 häfl- (Nr 288.) 
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CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1032. 
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Moliol/er ; Flh'slll klll1l!l/arell , 11',. 29 1. 

Nr 291. 

Av herr" Forssell, i anlednin,q av J(un,ql, Afnj:ts ]11'0-

positioll a'l1,qåend åtgär'd/!'l' till sockerbetsodlingms 
städjande. 

(Lika lydande med motion j Andra ku mmarell Ilr 425, ) 

Stockholm den l t.i febnuH· j 1932 . 

C01'1 Fars eli . 
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• 

• 

Jlo!;nnr r i FörRla ka",mnrf';/ , Xr :d9J1. 

Nr i!92. 

\ \. herr Örne, Olit .qf·undlag iind,·ill.qal' l ÖI' ,qenomlö1'allde 
av t iss umol'ganisalion av 'I'iksbankens ledning oeh 
,·et·ision. 

Den svensk:. s uelutgivallde centralbaukell , S"priges l'iksbullk, företer yid 
jiimföl'elae med mots\'lU'tmde institntioller i andm liinder f1era eg nartade 
,lrug. B'LDkell '.ir org,misel'lld som tt statens förvalta nde ,im bel '\'erk med 
rle ttllJga arbet. former, Hom känneteclrua ett Rudant, nndel' det Il.tt de f1esta 
andrll ccntralbankel' tm formen " 1'0 "ktieföl'etag med dära\' följande rörelse
fl'ih et för Rtp'elsel'l1a. Hiksb:mk u slåljel' sir; emellel'titl hän vnnliga iim· 
hets,- rk d'iri. att uet icke ,i I' l'eg~ l'illge ll nhm pUl'hmentet, som utgör lmn
kens pl'incipa!. Kung!. Maj :ts I',itt ntt uts oruförande i bankens styrelse, 
riksbanksfulJmäJ.:tige, jiimte sllppl uu t för honom :iudmr i l' aliteten icke 
,Ieth. förhällande, d. ,iv u ornföl'unden liksom övriga fullmäktige är ansvari::; 
endast inför riksdag n. 

Det s:'tt, på vilket lednillgell rör riksbnnkeu till siittes och kontrolleras, 
ha..r f:ram viixt IU' historiaka fÖI'M IlIlIlc1eu, Bom icke haft u, gon full stundig 
motsmrighet i andm länder. D n svenska organisationsform ens egenartade 
lägglling finn er i denna omstiindighet sin rörkJaring. Ävell det stränga fnst
hällallde vid en gllng utprovade former, som kiinn tecknllr den svenska ceu
tra.Jbanken, går tillbakll. p institutionens l/1ngvariga, or"u.nisku. frnmväxnnde 
Imder infiytande u.v historiskt ginm (aktorer. Riksdagens aIlenavUJde över 
riksbanken har visll.t sig s1 fast rotat, Il.tt alla (örsök att åstudkomma iindring 
däri hittills strnndll.t. Den principiella kritik, som riktats mot själva syste· 
met, har blivit i stort sett utan verkan, dA. den ieke kun.nat uppvis&, att 
det varit odugligt eiler oliimpIigt. Tviirtom torde med riitta kunna siigas, 
att det i praktiken Iltfallit i det stora hela vUJ . Penningväsendet har uuder 
det sen aste århundradet i varje falI ioke skötts sä.mre i Sverige än i de 
liinder, vilkas oontmlbanker hu. aktiebolagsfonn eiler stA i stBrkare beroende 
av sina respektive regeringar iin riksbanken gör. NiiJ' man exempelvis tagit 
den IlU rådande internationeIla penningkrisens verkuingar tilI ut.gångspunkt 
(ör kmv pä en förii.ndrad organisatorisk stiillning {ör Svenges riksbank, har 
man uppenbarligen förbisett. att Sverige med sin sii.regnll oontralbanksorga· 
nisation var det första land i Europa, som efter viirldskriget kunde Atergå 
tilJ gnldmyntfot-en. och att å andra sidan centralbanken i det europeiska 
land, som sistlidne september först !LV alla nödgades sliippa guldstandarden, 
iir organiserad som tt privat företag. 

En lång erf:arenhet synes mig klart ådagalligga., att en oontralbanks led
uing verkligen .l:an tillsätta& och kontrolleras enligt det svenska systemet. 
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v,us icke mins! ... förrjiinst nlrit. att vissa siirski]t [ör en c ntmlbank viktiga 
tradjtioner h, llit · \;tl makt, oberoende :LV I olitiska kast\;ndar och tillfälliga 
sh ömiliugar i ollillioneJl , om ooksn pA köpet följ t n i vlssa lLvseenden nllt
för stor . telhet oeh tyogel i förvilltningsIon nerna. Att railikalt ,inelra bau
kens kon tirutionella ställnillg torde fördenskull ej böra ifr;\gakomma, i varje 
fall ioke lltau t t myoket grllndligt oe1l ing:i ude ö"en 'iigauele oeh först 
sed~lll ett !lllvarligt för 'ök gjorts tlels Iltt geuom reformer, som uiira Ilnknyta 
tili det historiskt gima, a\'hjälpa de brister, vilka i viss ... a,-seenden kunna 
kon tateras hos tl t lluv,uand ayst met. 

Vad som enligt min uppfattniug mecl goda skiiJ kun göras tili föremäl 
för kritik ur i främ ta rummet själva den numetocl , som tillämpas, elä d t 
gäller att uts d av riksda.gen va.lda styresmiinnen för riksbankeo . Där-
jämt sJo s det onekJigen vara öuskvärt att. med bibehi\\Jancle :LV elet grulld- 1) 
liiggaucle i bank us konstitutiou, tillföra den ökad kontakt mecl den finan-
si lla oeh penuiugpolitiska sakkuoskapen i lauclet . 

1917 ärs bunlikommitte. om ing;\ellcle "Js lade mecl frAgan om formerna 
för riksbauksleduingens tillsättlling oeh koutl'ollen över de ss verksamhet, 
framlade i si!.t betäokande d u 7 oktober 1919 tt förslag i detta ämne. 
Kommitteu Oln g sig kuuua koostateru. följaucle: 

1) Formerua för ,'al av bankofullmiiktige äro tunga oeh otidsenliga. 
2) Formerna för val llY clepll terade i riksbanken bereda ioke erforderligIL 

möjligheter för att vid alla tillfällen de meat skiokade personerna bliva ut
sedda. 

3) Riksdagens revisiou a.v riksbankeu är ioke ra.tionellt ordnad oeh mot· 
svarar ieke fullt de krav. som numera böra ställas p. densamma. 

Kommitten ausag, att dessa olägenheter skulle kuuna avhjälpas därigenom, 
att tillsättnillgen :lV de riksdagsva.lda fullmiiktige samt av revisorerna skulle 
ske genom ett pä. visst sätt ombildnt bankoutskott. Deputerade, d. v. S . 

bankens ilirektörer - enligt förslaget till antalet tvenne - skulle diiremot 
utses av oeh vara självskrivna ledamöter i fnllmiiktige, vilkas antal skulle 
utökas med tvA. Revisorerna skulle lika.ledes väljas av bankoutskottet oeh 
revisionen utföras sjii.lvstäniligt ooh oberoende av statsverksrevisionen. 

Under!.eoknad, som var ledamot av kommitten, hade ursprungligen vid 
dess ö\'erläggningar framlagt ett aunat förslag, nämligen att fullmäktige, 
valda pA hittills stadgat siitt, skulle erhAlla ett nAgot ökat autal ledamöter 
ooh ombilda.s tili en val- och kontrollkorporation för den egentliga riks
bankll8tyrelsen, som skulle best& av riksbanksohefen och tvl eller tre aum 
direktörer jämte en av Kungl. Maj:t ut&edd ordförande. Jag avstod emel
lertid frAn att reservationsvis framföra detta förslag. 

Sedan 1919. dl bankkommittens förslag framlades, har jag haft denna 
organisationsfrAga i tankarna och genom mitt soppleantskap i riksbanb
fnllmiiktige ä ve.n van t i tillfälle att BkaJIa mig nlgon erfarenhet rörande 
fullmiiktiges arbetsformer. Jag har därvid blivit mer ooh mer överlygad, 
att groodt.anken i det av mig' inom 1917 lrs bankkommitte framförda för
~t är riktig och hAllbar ooh att den 8Duut möjligt bör geDomför&II 
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merI "JSija tIlo,liti kalioner, s m pak:t11as a" i "iss mau iinu.l'ael ri irlllsiitt
uingar. 

Inuuu iu~ går att i uhgra kOl·ta satser autyrln , LIU' jag runker mig, att 
organistLtioll II llY riko bauken. led lliup, bör S ut,. kall jag helt kort erinra 
om ele svagh ler, SOlU kunna sägas "idl, d" d llU gällllllue {ormerlla. 

Euligt rik:elagsord llingeus § j 1 skoh ele .' x rik el'lg ... alela fllllmäktige i 
riksbank u till",;ttas ,,,. -18 va]mi;ll , :l" vilka yard ·:t !;:tmmareu illom sig 
nl ser 2-1 . Da c1 depllten,clc mf,stp aV rulhniil<tige ut · inom cleras gen 
kr ts, komm:t s:uuucla d m]m,inll II "tt i reaJit ten till siitta riksbankens 
'entraJa cheC liksom oeksi\. chefen rör hU\'l1c1koutoret oeh chefen för a ... elel· 
ning kontor n. D tta kau ick belraktas ' om eli ti]Ured stiUhLIJde ordning. 
En rör tilUill let SkaP'lrl rÖI""fi l111illg med sa mång:l leelamöter som -18, ay 
vilka ele fI ta ick !ta nurmare ki;llnedom om riksbanken: uppgiiter elleI' 
egen errm'enh t aD"lteude vare sig riksbWlk n: eUer andm stör:re företags 
inre {örm)tning, kau ic 'LDtagns yaru i sUinel att fuUgöra ett s, maktp, 
liggallel nppelrag. om att lillsäf:t:L "usvariga eheCer för banken . 1 v rklig
heten torde icke h 11 r "almännen in corporp nr:t ue a\'göraude, da da lör
handling:u-, som må t röreg:1 det formelJa nJal, gi\'el;\'i8 mAste {örns ay en 
minclr h ets. Det syues ruig yidarfl vam en uppenbaI' absnrditat, att val
mänu n ic.ke p" ufigot siitt personligeu ba "It taga ans,""I' {ÖI' riksbankens 
sköl el g uom de a\" dem uts dda ch r"ma. Yalmännens uppdmg iir rent 
tilUiUligt. Ingeu torde en ' rall" ]Ja den iM u att på dem stiilla nftgru. andm 
kmv än att de rormell t kOlTekt {u]lgöra v"lbanc1lingell , eI. v. S . rösta p de 
kandid"ter til I fnUmäk!ige, yi]kl!s namn framg tt Ul" fÖI'beredelser inom en 
triingI'e hets. De fym f,ullmäklige, som icke äro deputerade, kunna ieke 
heUer åläggas eget ans"m' för d putemde"alet, dä de ,;ro bnndna att {ör
riitta detta ,'al inom den av riksdagells valmän utsedda kretsen a ... personer. 

Med dessa pr:i.ncipiella aumiirkniugu.r hal' icke riktats nägon kritik mot de 
per80nval, som faktiskt skett. S som redaJl frambällits , hu.r med gällande 
system riksbankens ledning i det stora hela skötts nngefä.r på samma sätt 
som lednillgen aV eentralbankerna i andra Iän del'. Mun sknUe rent av vara 
frestad kaIla det ett under, att genoDl en så bristfällig valmetod hittills 
kunnat framgä en tilIfredsställande personuppsättning pä de viktigaste 
posterna i bankens styrelse, om man icka Vi8ste, att ailmiinanclan oeh den 
högt utvecklnde a.nsvarskänslau hos den svenska riksclagens leda.möter för
mätt tilI stor del neutralisera verkningarna av valsystemets brister. A.tt så 
vant {örhilllandet, innebär doek intet skäl att bibehAlla nuvarande, ur orga· 
nisatorisk synpunkt otiillredsställande ordning. Snarare torde det väl 
kuuna sägas, att efter genomrörandet av ett tiillredsstälJa.nde valaystem de 
nämnda egens.kaperna bos den villjanue korporationen böra kunna fram· 
br:i.nga ett ännu bättre resnltat än hittills. 

Det siitt, pä viIket den allmänna kontrollen över fullmii.ktiges verksamhet 
är ordnad, kan icke heller 1lIlses fullt tilUredsställande. Deuna ll:Ontroll utövas 
nämligen av bankoutskott~t, sälunda a ... en myndigbet, som fungerar endast 
under riksdagarna. Bankontskottet iir bland annat lda.goinst&ns i frAga om 

• 

• 

JIIoli01ler i Försla kO/J/1/I""ell , Xr :.19:.1. 

merI "JSija tIlo,liti kalioner, s m pak:t11as a" i "iss mau iinu.l'ael ri irlllsiitt
uingar. 

Inuuu iu~ går att i uhgra kOl·ta satser autyrln , LIU' jag runker mig, att 
organistLtioll II llY riko bauken. led lliup, bör S ut,. kall jag helt kort erinra 
om ele svagh ler, SOlU kunna sägas "idl, d" d llU gällllllue {ormerlla. 

Euligt rik:elagsord llingeus § j 1 skoh ele .' x rik el'lg ... alela fllllmäktige i 
riksbank u till",;ttas ,,,. -18 va]mi;ll , :l" vilka yard ·:t !;:tmmareu illom sig 
nl ser 2-1 . Da c1 depllten,clc mf,stp aV rulhniil<tige ut · inom cleras gen 
kr ts, komm:t s:uuucla d m]m,inll II "tt i reaJit ten till siitta riksbankens 
'entraJa cheC liksom oeksi\. chefen rör hU\'l1c1koutoret oeh chefen för a ... elel· 
ning kontor n. D tta kau ick belraktas ' om eli ti]Ured stiUhLIJde ordning. 
En rör tilUill let SkaP'lrl rÖI""fi l111illg med sa mång:l leelamöter som -18, ay 
vilka ele fI ta ick !ta nurmare ki;llnedom om riksbanken: uppgiiter elleI' 
egen errm'enh t aD"lteude vare sig riksbWlk n: eUer andm stör:re företags 
inre {örm)tning, kau ic 'LDtagns yaru i sUinel att fuUgöra ett s, maktp, 
liggallel nppelrag. om att lillsäf:t:L "usvariga eheCer för banken . 1 v rklig
heten torde icke h 11 r "almännen in corporp nr:t ue a\'göraude, da da lör
handling:u-, som må t röreg:1 det formelJa nJal, gi\'el;\'i8 mAste {örns ay en 
minclr h ets. Det syues ruig yidarfl vam en uppenbaI' absnrditat, att val
mänu n ic.ke p" ufigot siitt personligeu ba "It taga ans,""I' {ÖI' riksbankens 
sköl el g uom de a\" dem uts dda ch r"ma. Yalmännens uppdmg iir rent 
tilUiUligt. Ingeu torde en ' rall" ]Ja den iM u att på dem stiilla nftgru. andm 
kmv än att de rormell t kOlTekt {u]lgöra v"lbanc1lingell , eI. v. S . rösta p de 
kandid"ter til I fnUmäk!ige, yi]kl!s namn framg tt Ul" fÖI'beredelser inom en 
triingI'e hets. De fym f,ullmäklige, som icke äro deputerade, kunna ieke 
heUer åläggas eget ans"m' för d putemde"alet, dä de ,;ro bnndna att {ör
riitta detta ,'al inom den av riksdagells valmän utsedda kretsen a ... personer. 

Med dessa pr:i.ncipiella aumiirkniugu.r hal' icke riktats nägon kritik mot de 
per80nval, som faktiskt skett. S som redaJl frambällits , hu.r med gällande 
system riksbankens ledning i det stora hela skötts nngefä.r på samma sätt 
som lednillgen aV eentralbankerna i andra Iän del'. Mun sknUe rent av vara 
frestad kaIla det ett under, att genoDl en så bristfällig valmetod hittills 
kunnat framgä en tilIfredsställande personuppsättning pä de viktigaste 
posterna i bankens styrelse, om man icka Vi8ste, att ailmiinanclan oeh den 
högt utvecklnde a.nsvarskänslau hos den svenska riksclagens leda.möter för
mätt tilI stor del neutralisera verkningarna av valsystemets brister. A.tt så 
vant {örhilllandet, innebär doek intet skäl att bibehAlla nuvarande, ur orga· 
nisatorisk synpunkt otiillredsställande ordning. Snarare torde det väl 
kuuna sägas, att efter genomrörandet av ett tiillredsstälJa.nde valaystem de 
nämnda egens.kaperna bos den villjanue korporationen böra kunna fram· 
br:i.nga ett ännu bättre resnltat än hittills. 

Det siitt, pä viIket den allmänna kontrollen över fullmii.ktiges verksamhet 
är ordnad, kan icke heller 1lIlses fullt tilUredsställande. Deuna ll:Ontroll utövas 
nämligen av bankoutskott~t, sälunda a ... en myndigbet, som fungerar endast 
under riksdagarna. Bankontskottet iir bland annat lda.goinst&ns i frAga om 



Jlolioller i F örsla kall/llUU'ell , Nr 292. 

tj:iustetilIsiittningar iuom bau.ken och utÖYlU siilunc1a i dett~ ""seend be· 
tt'iiffande riksball.ken '(lUlma myndigbet SOIll Kung\. Maj:t beb'iiffaJlde de 
mllliga iimb t \. rk Il. Da b'lIlkoutskottet ieke \"iilje' uteslutande Uled hiili' 
syn tiIJ 'in befattnill" Illed riksbankens augeIiigenboter, kunna starka betiink
ligbet ,. resas äyen mot nu n:imnd:.. anordning. 

Slutligen kun det siigus, att formerna för bankens förYUJtning med nll· 
n U'und orgllDisution 'IV lednjng n Ill r, te kOIllIlla att kiinnetecknas 'IV eli 
onudig ·tF b t oeh tyugd. 

Grllnelell"agen ay d t förslag tili omorganisation ,w riksbanksleclning II . 

SOUl unel rt·ecknael förm nar klluna avhjiilpa d IltlYarande oliigenheterna. 
:il'O följllDde : 

1. 

Rik dagens inffytande uyer riksbankell u tÖYUS av ett riksban.ksråd, \"'11 ' 
p. saUlma iitt : om nun,rande fuIJmäktig , d. Y. S. genom 48 vaJmän. 

AntaJet ledumöteI' i riksbanksråelet bör fll ststäJ las till ] 2. L edamöterua 
lI!ses för en tiel av fyr:.. ,r oeh uppdeJas i tya grupper. 

Den ena gruppell , som torde böm bestii av åtta leelamöter, utses genom 
en siirskild vaJhandling. Om 1\ begiire' :IV valll. iinnells f1 ertal , böI' dett" 
vaI förrätta s proportiollellt. 

Den andra grnppen , d. Y. S . fyra , utses genom majoritetsvaJ och varj 
ledamot Yäl jes siil"SkiIt. Ab, olut majoritet bör fordras, varfö,. omval meIlan 
d tyä, som erhäJlit de f1esta rösterna, förriittas, därest iugen av kandielaterna 
i första \'aJomgången erhäJlit absolut f1e,'taJ. 

De tiIJ den Sf uure gruppen höra.nde leclnmöterna mä iake (örsta "ängeu 
ele Yäljas tillhörn riksdngen. B1nud dem böI' '. n ledamot representera ero 
kiint frllDlstä ende nationnlekonomi k sakkunskap, eu YD.rn \'äl förfaren inom 
aff:ixsli"et i aUmänhet, särski}t handels- oeh finansverksamhet, en inom ID
rlustrien oeh en inom jordbruket. De åtta tilI den förra gruppen hörande 
lednmöterDlt knnna "äljas IDom eiler utom ri.ksdagen. För de sistnämnda 
utses Iämpligt antaJ suppleanter. Fö,' yar och en av de fyra. övriga utser; 
tvA suppleanter. 

För att upprätthaIla kontinuitet IDom riksbanksrAdet bör Iämpligen kunna 
bestämmas, att ele fyra ledamöterna av experlgrnppeu försts gången utses 
endast för tn\ Ar. Va.rtaDnat Ar utses sA.lnnda Atta Ieclamöter, varta.nnat är 
fyra Iedamöter, samtliga för en tid av " A.r. 

Riksbank rådet utser inom sig ordförande och vice ordföra.nde. 
Riksbanksrådet sammauträder s& ofts föreliggande ii.renden det kräva eUer 

dä. fullmäktige eller des88s ordförande eIler revisorerna plkalla sammanträde, 
doclt minst sex gånger Arligen. 

Riksbanksrådets nppgift skall vara. 
1) att nts fyI'a ledamöter av riksbanks.fullmäktige, "i1ka fyra jämte den 

av Kungl. Maj:t ntsedde ordföra.ndeu skola utgöra. riksbankens styrelae; 
2) att följa fullmäktiges arbete och baukeus verksamhet i övrigt; samt 
3) att yttra sig i 11." fullmiiktige tilI rAdet hii.nskjutna frAgor. 
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Tili l'iksbanksrådet ö,'erflyttas bankout kottets nuvarantle befattning med 
riksbankens röryultning, sfo lnu<1a hland >lUUlit behaudling a'- klngomål övel' 
tjällsteti llsiittningal' (diil'esf .1 t :lIlSeS, att n khgoi ll ~ ta ll , fOl'tful'lIndp bö,' 
nnnas). 

R, dets luelling inhii mLas särskilt rörallde peulliugpoliti. kn åtgiil'del' samt 
hetyclelspfnllul'f' fl'am ställn ingar fl'ån fnllmiiktige tili I'iksdagen och Kuugl. M:lj :t . 

.,) 

II. 
Fullmäktige, 'om, i likbet lUea yad nu ,iael' rnm , skola p eget lIusval' 

fÖrYuJtu I'iksbuukeu, bestl a" eu av Kuugl. Maj :t ut dd ordförande ji;mte 
fyra ax riksbanksr: elet föl' viss tiel valdu led.unöter, ,-iJkus funktioncl' inom 
h:Luken, aryoden och villkor i övrigt riksbanksr. det ä .... l' bestiimma. 
J! Ledamot av fullmäktige skall ej kunna vara ledamot uv riksbanksl'l det. 

Fllllmäktig skola i allmiinb t niinara vid rik banksl'ådets sammantl'äden . 

m . 
Riksba.uksr dets ocb fullmäktiges protokoll och rik bank 11 räkenskapel' 

granskas av tre revisorer, som lämpligen torde kunna lltses a" samma v"I
mä.n som iiga tillsätta riksbanksrddet eller ook av statsrevi50rerna. Det 
synes mig ioke ligga nltgot principiellt oriktigt i att, om slt skulle prövas 
UI' andra synpunkter lämpIigt, lAtu Knngl. Maj:t tillsätta n I'evisor, som 
dä tOl'de böra vara re~-jsionens ordförande. 

Fördelarna med den organisation , som nu - med uteläm.nunde av vis a 
detaljer, sltsom vai av revi50rer vid avdeIningskontoren m. m. - i korthet 
skisserats, skulle enligt min melling friimst vara, att en i riksbankens skötsel 
viiI insatt, inför riksdagen ansvurig permauent delegation, riksbanksrAdet, 
skulle få uppdrnget att tillsiittll cheferna för bankens olika verksambetsgrenar 
och ha tillfålle att p olika sätt följa dessa chefers verksamhet. På grund 
av den jiimförelsevis begränsade uppoffring av tid, som ledamotskapet !lV 

riksbanksrA.det skulle kriim, kunde det förväntas, att några av de olika grup. 
pernas främsta mä.n i riksdagen skulle kunna åhlga sig ledamotskap 000 
sllunda kommo. att iiven formellt få det in6ytande på tillsättningen av ban
kens chefer, som de nu faktiskt utöva ~-jd de 48 valmännens valhandling. 
Genom bestämmelsen att en viss del av rAdets ledamöt-er, niimligen en tredja
del, mA.ste äga speciell kompetens på olilm omrltden, skulle en betydande 
ocb siikerligen nyttig sa.klmnskap ställas till riksbankens förfogande i en 
verkligt önskvärd form. Förekomsten o.v sådan sakkunskap inom rAdet skulle 
dock naturligen icke hindra, att även utomstltende sakkunskap vid behov 
lmllades tili överläggningar med rådet, elleI', pi sätt hittills skett, med full
mäktige. 

För den egentliga riksbanksstyre!sen, fullmäktige, skulle det säkerligen 
innebära en star fördel att tilI sitt förfogande för överläggningar om he
tydelsefulla frAgor ha en församllng med det föreslagna riksbanksrådets sam-
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mansättning. Med en riHig fLygr:'nsniug aV 1':1 0 ts kompetensomr de genom 
författn inga)' oe11 praxis skull beträffruld f' bunkens skötSe! l" dets inflytande 
,'ura. begr,inf;at till 'alet a" fu lhniiktige oeb tili d n inverkan pft fullm äktigeR 
beslut, som ,iJ ö\"61'higguing'lrna frtuufö,'ch käl kunde utönl , utom betriif
rand" vissa grupp r av :irenden, som nu ,iro fö1'em,l för riksdagens beslnt, 
T1l n som säkerligen boroe kunn 'L del geras at riksbanksr1ldet fÖl' att göra 

[örvaltningpn mindre tunSI'odd. 
Den orguni. anon, vartill iMn hill' oViin givit , syues mig bland olika länk-

bara organi ationstyper \'ara den, som minst rubblll: b estående förbållanden. 
Riksdagen bebllller, om d n g n mföl'es, allt sitt hittill. vnrande iufiytande 
öve1' baJl.kens ledJling. Enda skillJlaJen mot nu blir, att iuHytandet f, en 
mera 1'epll och l'fl'ektiv kuraktär, f<umtidigt som sedan liinge ÖV rklagade 
svu{lbetel' i föl'fa.r:lJldet vid tillsiittningeu av hank ns <,befer skulle h It av-

hjälpas. D l' änw-ingnr i gruuclla{larna och övriga för riksbanken normativ,. be-
stiimm lse)', som uödvliudiggöras vid godtagl1ndet av den hiir ovun berörda 
orgllllisations{orm n, kunua ieke ntforma,s aY en enskild motionär. Det iir 
blu.nd annat ofrånkomligt att redan fr· n börjaD uoga reglera riksbanksr1ld ts 
oeb ftlllmäktiges befogenbet, ty en fe!konstl'Uktion P L deunn punkt skulle 
kuuna leda till ouödiga. spiinuiugar ocb ett skadligt bindaude a.v fullmiik
tiges iDitia.tiv- 0 01 hnDdling. krart, p vilk n siirslålt i kritiska tider stora 
kt.a.v mAate stiiliaa. Överhuvud t"{let bör vid organisationeus utnrbetande 
den sakkuuskap, som finnes mom den nuvara.nde ordinane riksbanksstyl'&l-

sen, väl utnyttjas. 
Ej heller är det {ör motionären möjligt att för närvarande bedöma., i vad 

män en motsvnra.nde omorgllllisation a.v ringäldskontorets styrelse kan vara 

pAkallad. Reformens genomförande {örutsättpJ sillnnda en ganom Kuugl. Ma.j:ts för-

sorg ntförd utr dning_ 
J ag {Ar därfÖl' bemstäl1a., 

a.tt riksdagen ville i skrivelse till Kuugl. Maj:t anbrilla, att 
det tiioktes KnngI. Mllj:t Utu ntnrbetu och snn.rast möjligt före
lägga. riksdagen försl"{l till de iiJIdringar i regeringsformen oob 
riksdagsordningen ooh därmed sammanhiiJIgande förfllttningar , 
som krävas för genomförnndet av i motiveringen till deuna 
motion ski.sserad omorganisn.tion n.v rikshankens leduing och 

revision. 
Stockholm den 18 febman 1932. .å"der Ö,.,/C. 

-----
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Av herr Tjällgren, i anledning av Kungl . Mflj:t lJ1'O

po,ntion angående bel'edande flV StÖl ',-e möjligAet löI' 
,.koldist7'ikt alt vid minskning av Ilntalet bal"11 'in
d7'a.Qa ,.koll". elleI' ,.kolavdelnin,qa7' m, 111. 

(Lika lydande med motion i Anul'u buunUl' II UI' 4 l! 7.) 

Stockholm den 18 febrnari 1932, 

L . l .1å7l.QI"/!/l. 
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9to?n6n s;&A!:.1r~r)' 

!}fe:n~ ~k~e:n? 
Tukholmassa , maa lis kuun 14 päivänä 1932 . 

: 0 830 . 

Herra Ulkoas i ai nmini s t e r i , 

Tämän oh ella minulla on kunnia lähettää r aport-

tin i N:o 13 , joka sisältää: 

" Ruots in kauppasopimuspolitiikka uudessa va iheessa". 

Vastaanottakaa~ Herra Ulkoas i a i nminis t eri, erin oma i-

sen kunni oitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. YrJö-Koskinen, 

Helsinki. 
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Salain en . 

.... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 13. uu 

Tl,lkholl!lS. -
r-+--!O/~ ( 

ssa 14 . p:nä maali s - kuuta 19. ;52 . /6 ~. 'b 2, 

A ia : ~Clt sin . kaupp_asop.Jm),l~p.oJ,i - . 

tiikka uudeSFa va iheessa . 

Ruotsin kauppasopimuspol i t ii ka n p erust eena on vanhas -

t aan ol l ut suosituimmuusperiaat t e en noudattarr. i nen . Tähän pe r i -

aa tteeseen p erus uvat Ruotsin tekemät kauppasopimukset mi lte i 

kau ttaa ltaan . Poikkeuks e na s äännös t ä vo i t ais i in main i ta useihin 

sopimuksiin o tettu n . s . skandinavia l a inen kl ausuli , j o ka t a r -

koittaa poikkeuksen t e kemi s tä s ella isi in etui hin nähden, mitä 

Ruotsi saa t t aa myöntää Norj a l le ja Tanska lie . Omasta puoles -

t aan on Ruotsi tunnus t anut n . s . baltilai sen k l ausulin , Suomen 

oikeuden myöntä ä Viro l l e erikoisetuj a j . n . e . yö ski n Saksan 

kans~a v . 1926 solmi t tu kauppa- ja mer en ku l ku s opimus sekä si i

hen li ittyvät , myöhemmi n tehdyt lisäsopimukset sisältävät e r ä i

t ä poikkeuks.ia y l eises t ä su os i tU inlIIluusperiaattees t a . 

Viime s y ksyn a l u s sa t a pahtunu t kultakanna sta luopumi

n en j a sitä s euranneet tärkeä t t apahtumat kan s a i nvä lisen 

polit i ika n a l a lla ova t käden kääntees sä pa koittane et Ruotsin 

harkitsemaan tähän a sti nouda ttamansa kauppa sopimusp olit i ikan 

oikeutusta j a s en jatkamisen mahdollisuuks ia . Ranskan , Eng l an 

nin j .a Saksan tullikoroitukset Ja muut tuontirajoitukse t ovat 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) Ta' .Iljn. n. 
~'J,e"'ir'n j? 'ieika' . . ._, . . ....•....... ........... ..... -.................. _ .................. ~ ........ . II • . 
-J;- ii ti d 't 1 å'p. 
~i, tili fh ' ri ' ."M, _ ...... .............. .................. _ ....................... _ .............. . 11 •. 
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antaneet Ruotsilleki n jo tarpeeksi ajattelemista , ja tun 

nettuahan o~, mihinkä toimenpiteisiin Ruotsi jo on ryh -

t ynyt Ranskaan ja Saksaan nähden . itä t aas Engl~ntiin 

tulee on kysymys Ruotsin liittymisestä siihen tullipo-

liittiseen rintamaan, mi .kä muodostamises t a Englannin joh-

do lla viime aikoina on ollut puhe , nykyään hyvin ::"aajan 

huomion esineenä . 

Jo v iime s y ksyn kuluessa esi tet tiin eri tahoil-

t~ vaat imuks ia, että hallituksen olisi r yhdyt t ä vä akti i v i

sempaan ka uppa sopimuspolitiikkaan . Ti l anne oli kuitenk i n 

siksi seka va , ettei asias t a sukeutunu t keskuste l u voinut 

joh t aa mir. inkään muuhun t~lokseen kuin että h~llitus 

y leisen talousarvioeh10 ksens ~ yhteydessä r yh t yi va lmista 

maan tcimenpiteitä Ruo sir. hyv i n epät yydyttäväks i muuttu 

neen kauppa t a seen par an t amiseksi . Oli kaik i n tavoin es 

tettävä lii a lli s t a tuontia. Samalla kruunun arvon a l ene 

misen arveltiin edullisesti vaikut t avan vlBntiin . Hallitus 

l aati kii re ellisesti ehdotuksen tullikoroi t ukse ks i, ja hel

mikuun 1 p:nä hyvä ksyivät va ltiopäivä t vain muut ami a tun 

tej a kestäneen käsittelyn jälkeen sanotut koroitukset . Ei

ten nämä etupääss" y lellisyystavaroihin kohdistunee t ko

roitukset tulevat "vai kuttamaan", on vielä ennenaikais t a 

sanoa. Sitävastoin voidaan todeta , ettei viennin lisäänty-

isestä aina kaan toistaiseksi näytä mitään tulevan . Tammi 

ja helmikuun vientitul os oli entiseen tapaan sangen epä 

t yydyttävä. 

åissä o l osuhteissa j a ko ska, kuten sanottu , 

Ranska , Englanti ja Saksa ovat ryhtyneet miltei tulliso 
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tettiin 1 1istössä jo Saksan viimevuotisen va l u tasään -

nöstelyn yhteydessä esitetyt 

irtisanomiseksi . Kauppavaihto 

sille hyvir. yksipuolisesti 

vaatimukset kauppasopi uksen 

Saksan kans3a on ollut Ruot

tuontivoittoinen . Vuonna 1913 

teki Ruotsin vienti Saksaan 179,1 mi lj . kruunua , eli 

62 ,1 pro s entt ia vast a~vasta tuonnista (2 9 , 9 milj . kr . . . 

Tähänkin t u l okse en verra ttuna on ti l a nne v iime vuosina 

muu t me:.ssa s or.lst9.an e äedulliseks i. .. Tii npä teki 

vienti Sa ke aan vuonna 1929 275 , 4 milj. kr . - 50 , 1 p r o 

senttia va staavasta tuonni sta a len tuen vuonna 1930 

22~ , 6 milj . kr. - 42 p ros enttiin tuonn i s t a . Ennakkotieto 

jen mukaan tekee viime vuoden vi enti Sa ksa an vain 30 

pro sent tia vastaavast~ tuonnista . Ruotsilla näyttää si is 

ole var. täys i syy esittää ankaria va stalauseita kun Sak

s a ssa r yhdytään vieläpä sopimuksenvas t a isiin (tässä tapa 

uksessa Su omen sopimuksen kautta suosi t u i mmuusmääräysten 

noj a lla Ruotsiinkin kohdistuviinJ tul li koro ituksiin . wut t a 

ka ikest9. päättäen ei Ruotsissa a i n akaan tällä hetkellä 

s un nite lla aks n kauppasopimu ksen irtisanomis t a . Li enee 

osoittautunu , ettei vo itullikoroituksella olekaan 

vaa merkitystä Ruotsin voinvi en tiin, j oka jatkuu 

ee en t~paan . J a to iselta puolen ~kmanir. hallitus , 

ka tsotaan edusta va n libera listisia katsant okan to j a 

po l i tiikassa , ka ikesta päättäen e i ha luaisi r yhtyä 

sanotta 

en t i

j onka 

tulli-

niin 

r ad ikaaliseen toimenpiteeseen, va ikka se t a va llaan olisi

kin "ta istelua protektsionismia" vastaan ja vai kka sama 

hal litus jo on ollut pakoitettu s aattamaan voimaan lu

kuisia tullikoroituksia tuonnin eh käisemi seksi . 

Vielä vaikeampi on se kysymys , joka esittäy

tyy Ekmanin "vaa kamestaripolti ikan " ratkaistava ksi Englan 

nin r yhdyttyä toteuttamaan ankar asti p ro tektaionistista 

tullipolitiikkaa. Ruotsilla on hyvin suuria etuj a va lvot

t a vana Englannin markkinoilla. Kauppavaihto on ollut Ruot-
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sille t'ntuv sti v ientivoi t to i nen. Es im . vuonna 1930 t e 

ki vienti Suurbritanniaan 389 , 2 milj. kruunua va s taava n 

tuonnin ollessa 262 , 3 mi l j . kr uunua . Ei ole sen tähden i h 

me, jos Engl annin hi l jan vo i maansa a ttamat t ull i koro i tuk 

set ja niiden yhteydessä esitetyt tulliun iooni - tai pr e 

f e r enssisopimussuun itelmat , jois ta l äh i nnä Ska ndina v i a n 

~aat , Belgia, HOllanti j a Ar gentiina pääsisivät osal l i s i k

si , ova t pakoitta neet Ruotsi a vakava sti har kitsemaan tilan 

ne tta vas t ais en kauppas op i muspoli t iikkansa ka nne. l t a . Kysy-

mys 

sa 

on yksinkerta isesti 

va lvotta vien etujensa 

siitä , pitäisi kö 

vu oks i l uopua 

Ruots i n , Engl anni s 

t ähän a s ti n ou -

dattamast an pa ssiiv ises ta 

t äytyäkseen tul l ipo l iittisen 

kauppa sopimuspolitii ka staan heit 

taiste l un eturintamaan . ~itä 

seurauksia tälla iseen y ritykseen r yhtymisestä saattaisi ol 

l a Ruotsin kaupal lisi lle suhtei l le muihin mai h in , l ähinnä 

n . s . Oslon r yhmään kuu l uv i i n maihin ? On syyllä huomau 

tet t u , e t tei u ot si lla vuosi kymmeniin ole ollut näin l aa 

jaka ntoi sia kauppap ol iittisia kysymyksiä r atkaista vanaan . 

Eng l annista v iime aikoina saapune e t l ehtit i edoi

tukse t ovat jo .donmuka i sest i s isä ltän eet j oi taki n v iitta

uksia suunnitellui s t a p r e f erenssisopimuks i s t a . Tarkoitus e i 

olisi kuiten kaan r yhtyä a siaa n e nnenkuin en s i heinäkuussa 

p i dettävän imper i okonferens sin jälkeen. Prefe r en s si s opimuk

sien a vu lla liittäis i Eng l a nti muu t amia va l ti o i t a e r ään 

l a i se en tUlliunioon i i n , joka pyrki s i murtamaan ne korkea t 

t ull i muurit, mitä eräissä muissa maissa on pa n tu pystyyn . 

n ehkä syytä ihmetellä , ettei Suomen nimeä ole kert aa 

kaan näiden tiedoitus ten yhteyde s s ä ma inittu . itä 

tulee, on j o nyt kuulunut varoittavia ääniä sell iseen 

suunnanmuutokseen 

telmiin yhtyminen 

Ruo t silla on niin 

nähden , mitä Englannin tulliunioonisuunni

merk itsis i. On nim. hu omautet tu, että 

monella muullakin taholla sekä Euroo-
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tärkeitä! 
passa että Euroopan ulkopuole lla /kaupallisia etuja val-

votta vana , e ttä liittymi nen johonkin tullipol i ittiseen r yh-

mi t ykseen , joka käsittää va in r a joitetun määrän maita, voi 

kohtalokkaasti vaikut taa Ruotsin y l eisiin kaupallisiin suh

teisiin. Ruotsin ulkomaakauppa käs ittää nykyään mi l tei ko-

ko ma~lman l j a ka utuen suurin piirtein katsoen tasaises ti 

eri maiden osalle . Ruo tsia ei voida siis kauppapoliitti-

sess ' suhteessa verra t a esim . Tanskaan, jonka kauppapo-

lii t tisten etujen va lvominen rajoittuu milte i yksinomaan 

kahteen maahan , Saksa an ja Englan tiin . Vai kka Ruotsin tu-

lee pysyä uskollisena ska ndinavisen yhte istoiminnan peri -

aatteille , ei s e ku itenkaan voi asettua yht ä posit i i vi-

sesti t u kemaan Englannin suunnitelmi a , kuin eteläinen naa-

purimaa . Myöskin Norj a n asema on monessa suhteessa toi-

nen kuin Ruo t sin . 

On hyv i n vaikea sanoa, minkäl aisen kannan hal -

litus tässä a sia ssa lopullisesti hyväksyy . Nykyään valmis 

tellaan Ruotsissa ensi s yyskuussa tapahtuvia toieen ka-

marin vaaleja . äyt t ää sentähden vähemmän uskottavalta, et-

tä Ekman vapaaehtoisesti ennen vaalej a sitoutuisi kannat 

tamaan tull~unionisuunnitelmia, elleivät ylivoimaiset syyt 

pakoita häntä s iihen. Sitäpa itsihan ovat k .o. suunni t elma t 

toista i seks i pelkkiä suunn itelmia, vaikka t i l anne on sel

l ainen, että Ruotsin täytyn ee jo ennen imper~onfrenssia 

määr ä tä kantansa asias sa. Koska Ruotsin v ltiopäiville on 

jätetty tähän oheenliittämäni, Ruotsin kauppapoliittisen 

järjestelmän muuttam ista koskeva a loite, oletetaan, ' että 

myöskin Eng lannin tullipolii ttise t suunni telmat tulevat 

8iinä yhteydessä käsiteltäviksi . Saanen sentähden aihetta 

lähituleva isuudessa uudestaan palata tähän a siaan . 
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Motioner i FW's la kammaren, N,' 235. 7 

Nr 235. 

Av berr Westman m. 11., angäende riktli1/je1' Jdr e li omlå'ggllitlg 
av veriges handel.<poHtiska sysle1lt efler 1m rådatlde 
hatldelspoli tiska Jdrhålla1ll1e?1. 

Den nu rAdande ekonomiska vllrldskrisen har föranlett ett alUmer ökat 
anta! stater a\.t ornlägga sin handelspolilik. De 19l1rder, som i detta hän· 
seende vidtagils, ha redan vi al sig IIga en djupt ingripande betydelse för 
den mellanfolkliga, ekonomiska samrärdseln ocb därmed !Iv en för det eko· 
nomiska livet bos andra folk , vilka velat fllstb ållll vid (örut omfattade hau· 
delspoliliska gruudsalser. Verknillgarua av de mått och steg, som hittills 
tagits, franltriida ailt eiler som tideu går sAsom IlUtmel'll betydelse!ulla, och 
snart sagt lör varje dag ing1l. ullderrl1ttelser om nya beslut fattade i enlig
h.et med de nya rik tliujerua. 

VärIden st1l.r tyaligen iniör tiUämpuillgen av eU ny tt handelspolitiskt 
syst.em. DeUa syst.em kau i korthet kAnnet ckuas dl1rigenom, att de ekono
miskt ledaude saterna alltmer framtrllda som slutna ekonomiska enheter, 
som ett slags h.andelskompanier. 1 allt större utsträckning försvåra de tili
trädet tili aina marknader för utomstAende geuom valutaspärr, konlillgente
ring, som ofta föreuaa med byte av iuiörselmöjlighet för vara mot vara, 
tullar av olika slag, sAsom tilläggstullar mot länder med deprecierad valuta 
ocb audra tilläggstullar eller böjda tullar av mer eiler mindre provisorisk 

• kata.kiä.r o. s. v. 
Det llr uppenbaet, att denna h.andelspolitis.ka omsvilngning slllller vArt land 

iniör nya handelspolitiska problem. VArt nu gällaude handelspolitiska sys
tem hae utbildats för helt andra förbAllanden och utgAr frAn belt andra 
teoreti&ka och praktiska förutaättningar lln de som nu fl)'religga ruut om
kring oss i väriden. 

Tydligt iir, att det {ör Sverige är ofrAnkomligt att i ett sammanbang upp
taga tili övervAgande frAgan, i vad mln 000 pA vad säU en reviaion av vAr 
handelspolitik i dess huvuddrag b6r 'vidtagas för att det svenska folkets 
intreBsen &kola kuuna ti1lbörligen göras gl1llande och skyddas under det tida
liige, vari vi nn befinnll 068. Deu översiktliga utredning, som bar fram
hAlles shom nödvlDdig, bör givetvis s" med samma hastighet, varmed 
man i utlandet handlägger mo!.ayarande frågor. Utan tyivel ha vi hittiHB 
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visat alltför slor Hlngsamhet, när det g!il1t alt aupassn oss efter nndra sta
lers handelspolitiska rörelser. Det. mä vara nog att erinra om den långa 
tid som i värI. land i mänga fall sedan gammaII. auslås At utredning av tull
och förberedande handelstraktatsfrAgor. 

Till följd av den ställning, Bom vAr fö rfatt.ning tillerkänner riksdagen 
med avseende ä viktiga moment i det stora hODdelspolitiska problemet, 
synes det vara onndgäugligen uödvändigt, att den nu sillande riksdagen 
beredes tillfälle att, innan den Atskiljes, för sitt vidkommande meddela an
visningal" om det handelspoliliska syst.em, som för vArt land bör följas 
under tiden inUll dess ri.ksdagen Anyo samlas. Det är givet, att dylika rikt
linjer kunna bE endast. av provisorisk natur. BAde den korta t.id, som stAr 
till buds för deras fastställande, och den osäkerhet, som rAder i väriden, 
gör detta ll1mpligt och nödvändigt. Tydligt ilr ocksA, att genom dylika 
rikt.linjer regeringens bondling kraIt. bör snarare stärkas än försvngas. 

Om regeringen mAste anses erhAlla ökad styrka och större möjlighet atl. 
gent. emot. ut.landet göra svenska intressen gällande redan därigenom att 
riksdagen förklarat sig omiatta de principer, sorn regeringen söker tillämpa, 
sYlles den utredniug, som bör föreläggas riksdagen, även böra åsyf ta aLt 
direkt ti.lldela regeringen vidgade maktbefogenheter. 

1. 1 detta avseende synes det vara önskvärt och erforderligt, att förslag 
framlägges om ilndrad lydelse nv förrn'dtlitlgen den 27 april 1923 angående 
rätl. lör KOlluugen alt i visst fall åsl1tta särskild ttlllavgijt, vii ken förordning 
vid 1931 Ars riksdag förlängts att gäJla till utgällgen av Ar 1932. 

En förordning nv dylik arI. tillkom först Ar 1911 , Aterupplivades aedan 
Ar 1919, varvid den erhöll llndrad lydelse ,för att undvika att stadgandet 
erhölle en med bänsyn tili dA rAdande förhAllanden alltför snAv omCattning" 
ooh erböll 1923 sin alltjä.mt gällande skärpta avfaltning pA förslag av tulI
och traktat.kommittens traktatavdelning, som bland annat förordade, att till
läggstull skulle kunna Aläggas tilI tre gAnger tulltaxans belopp i stAllet fOr 
tidigare blotl. 100 prooent, enär detta sistnämnda tillägg ' torde vara ett 
otiUräckligt fOrsvarsmedel under tullkrig eiler därmed likartad situation, 
särskilt i betraktande av de motBvarande angrepps- och rorsvarsmedel, var
rned mAnga andra lAnder äro fOrsedda ' . 

De synpunkter, som sAlunda angivits, bOra tydligen med hänsyn till de 
händelser, som pA senaste tiden intrllffat pA det handelspolitiska omrAdet, 
fOranleda, ntt fOrordningen nnderkastaa fOrnyad prövning. Därvid torde 
man bOra Asyfta att Astadkomma klara regler dlrom, att Kungl. Maj:t skall 
Aga använda sio befogenhet att AlAgga provisoriska tilllggstullar i sA vid
st.rl1ckt omfattning, atl. detta kan ske i de fall , dA det efter nu rAdande fOr
hAllan den Ar erforderligt, ooh med belopp, som efter nutidens fOrhAllanden 
lro effektiva. Å andra aidan torde man böra Overvliga, hnruvida itke Kungl. 
Maj:ts befogenhet skulle kunna begrILnaas genom att olika marginal fOr tilI
lIgptullarnas belopp angives fOr olika slag av varor. 
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:! . Hiksdug n S~' 11r5 vidare böm erIlI lla tillfil lle ali bedöma, i vilka fa ll 
11/1 flllllal1dl' IWlldelsalJlal g noOl kont mhenternas Mgärd r äro ali an. e som 
h1iYfla. i yilkn fall om t&ndi"het r in lriiffat ay besknffenhet att fö raule,!::. 
ati ~ä rFki ld uppFägni ng. rätt [d'm ycnek sida bör användas, samt i \, ilka faU 
rörlikniugs. d l r ski.lj d ID förfll raude rörande haudel traktllieus tolkning 

b" r p rordras. 
3. r frågn om de "!la ha/ldelsartal, som under den nä rmast t idcu kOlDma 

att 'l\·slula., torde del va ra lämpligt ati riksdagen fdr ti UfäUe aii överväga 

eli ultaln ig om "issn dern. huvudgruuder. 
Del torde . , lunda för ntt rcgering n skall kunna anv!inda sin förfail· 

nings nlign makt ali inföt'a ilDportregleriugar under I'örvissning att äga 
rik Fdagen stöd \'nra nöd\'åndigt, Ilt! rE'geringen i elt principiellt anmmnn· 
hang inhämlar rik dagens mpniug OlD dc förutsällningnr, under vilka import· 
r gleringor börn lillgripas, samt OlD formen ocb beskaffenbelen av den or· 
ganisatiou, SOID skall upprättas för deras handbnvande. Ett dylikt uttalande 
frftn riksdngens sidn kan inom kort blivn så mycket m ra erforderligt, som 
lel. är möjligt , alt liU svcnska regeringen Erin frilmmande staler, vilka in· 
förl kontingentering< 'ystem, kunna iramställas förslng om ulbyte av varor 
under ÖID esidig kontingentering. Tydligt!l r även, att elt dylikt riksdngs· 
uU.alande kan befordra U sllabbt avgörallde, fö r den bändel e den svenska 
I'egering n kOffirner i dellllge, al;l den fAr auledning ntt pä gnmd av eget initja
liv upplaga fr gun om illförnnde nv kontiJlgentering i större eiler mjndre 
ut lräckniug. 1 detia sumlUanhang kan det !iv en va ra OY betydelse, ntt få fast · 
81agE'l . buruvida föru!; uttalade priucipiella st!lndpunkter rÖr:lnde förbAllnndet 
meUan mestgyuund·llatiou gruJldsntsen ocb kontingenterill rr böra vidhA\las. 

~'red sl.öd av vnd vi s lunda anfört få ,'i \'örrlsamt bemställa, 
alt riksdl1geu måtte i skrivelse tili Kung\. Mnj :t anbAlla, 

IItt Kung\. Maj:t ville tili illnevBrande ärs riksdog inkomma 
med utredniug och förslag rörande de författningsändringar 
och ålgärder i övrigt. som kunna vara erforderligB för att, 
under benktande BV dc SYllpunkter, som ovnn Boförls, uI.· 
bilda och Bnvisa rikllinjer för en omläggniug nv Sveriges 
hnndelspolitiska ystelll efter nu rddnnde bandelspolitiskB 

förhållanden. 

tockholm den 22 januari 1932. 

L . Tjällgrtm. Pelrlls .vi ls80/I . 
J oh. J ohaflllRon, 

FriAAen\ker. 
Osea" Ericsot, . Erik 110ft Heland . Alexand(:/' Nu$BOfl . 

Ernst Sven8Of/ . Axel Löjt·oMer. 

Karl AMerB8OfI. Pet· Gutaf-· 

Fr. Juli". 

L. G. Bodi". 

K . G. Weslnwn. 

G . .4. Rmderskiöld. 

Anton Pefters8ofl. 

Per A nder8$On. 
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Nr 233. 

Av herr Björck, Wilhelm, om ändmd ordlling jdr de pl'ivata 
och vissa kmll1ll1mala läroallslalters ulIderslödjallde med 
slalsmedel. 

När 187-1, års riksdag medgav, att understöd av statsmedel finge utgA tili 
enskilda Bickskolor, skedde deUa under fastslåeud av den grundsatsen, att 
,arje skola skulle kuuna erh lIa anslag tili visst maximibelopp, av riksdagen 
dä. bestämt liU 3,000 kronor. F ör understöd uppstäUdes emelIertid vissa 
villkor, bland andra avseende terminsavgifternas storlek samt bidragsplikt 
frAn vederbörande kommun. Det för lIndamålet disponibla auslagabeloppet 
böjdes sedermera vid olika tilIfälIen, liksom ocksA understödavillkoren modi· 
fierades. Enligt beslut av 1 96 Ars riksdag böjdes anslaget till 200,000 
kronor, eburu maximibidraget fortfarnncle akulle utgöra 3,000 kronor lör 
varje skola. Samtidigt fastslogs, att vederbörande kommun elleI' enskiJda 
skulle bidraga med ett belopp mots\'arande minst statens bidrag. Av sär
skilt intr sse I1r jl1mväl, alt från riksdagens sida uttalades, att statsbidragets 
storlek borde bliva i nAgon mAn beroende av läroanstaltens lärjungeantal 
ocb utgA med bögat 30 kronor för varje lärjunge i klasser över de förbere
dande. PA grund av beslut nv 1902 års riksdag ökades maximiunderstödet 
till 4,500 kronor för varje skoln och 45 kronor för lärjun$e. Tillika upp
ställdes ytterligare villkor beträffaude blaud andra lärarinnornas tjänstgörings
skyldighet. 

Vid den senasta generella regleringen av privntläroverkeus auslagaförhål
lauden, genomförd pA grund av beslut av 1909 års riksdag, fastställdea 
statsbidraget till visst högsta belopp för varje skola, beräknat efter lägata 
grundlön för erforderligt auta! lärarinnor, till 5,400 kronor, respektive 6,200 
kronor, alltoeftarsom skolan Mde fyra ell,er .iem klnsser över den egentlig"a 
folkskolaua stadium. Därjl\mte akulle utgA visaa lönetillilgg tili lärarinno? _ 
.dermera ha~ emellertid genom beviljande av avsevärda belopp tili tilI
fi!llig löneförbA.ttring och dyrtidstillAgg anslagaförhAllan na i hög grad 
komplice~ats, och snmtidigt har grundanslaget kommit att ~ör4 endast en 
relativt mindre betydnnde del av det akolorna tillkomman atatsu~derstö · 
det. Principiellt enahanda IIr förhållandet betrllffande de öv grupperM 

, av privatläroverk, ~nakilda mellanskolor samt högre g088- och 88u:is~ol~r. 
BilIang tili rikadageu prolo/coll 19$2 . ..s .a",l. 59 h(jft. (Nr 239-23/JJ 1 
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Belysande är i ist nämnda avseende, aU för budget.Aret. 1932.'1933 förslags
anslaget tili tillföll ig löneförbäUring At lärarc vid privatJäroverk ensamt ul
gör i det nii rmasle dubbla swnman av reservation anslaget tili privatläro
verken och förslagsan laget. tili lönetillilgg At lärarinnor vid statsunderstödda 
enskilda läroanstalter. DlI rutöver komma dyrtidstillägg tili icke närmare 
bestämbart belopp. 

Under dessa omständiO'beter lär ingen vilja eiler kunna be trida, att bilde 
överblicken över 0011 kontrollen av statsmedlcns användning tili ifrAgavarand 
ändamAl är allt annat !ln tillfredsstäUande. Riksdagen och Kung!. ~Iaj :t 

hava visserligen liimnat i åtskilliga hönseenden mycket detaljerade fUre
skrifter i kontrollsyfte. För skolorna erbjuder det betydande svArighelor 
att i alla delar efterkomma dossa, lik om myndigheterna, sAväl de peda
gogiska som de reviderande, i kontrollen hava iätt sig mycket omfatlande 
och tidskrävande arbetsuppgifter pAlagda. Otvivelaktigt gäller ocksA, att 
statsverket Arligen nödgllS utgiva ioke obetydande belopp på grund av omöj
ligheten att fullständigt kontrollera anslagsdispositionen. 

Tili belysning av denna sistnämnda synpunkt, vi lken i nuvarande depres
sionstid torde böra tillmätas större vikt än eljest, anser jag mig böra erinra 
om två fall, vilka genom rena tillililligheter kommit till min kllnnedom och 
sålunda kunna anförllS sllsom godtyckligt utvalda stickprov. En flickskola, 
som av riksdagen genom upprepade uttalanden ställts under avveckling, har 
innevarande läsllr uppr!1tlat en ny försla klllSs med aUenast 3 lärjungar. 
För dessas undervisning hlives i det närmaste en lärarekraft, som av state
medel IItnjuter tillfäUig löneförblittring och dyrtidstillägg tili ett IIrligt be
lopp överstigande 2,000 kronor. Såvitt jag kan förstå, rör det sig här i sak 
om ett uppenbart missbruk av rätten till statsunderstöd. Huruvida så är 
failet även Dr JonI/eli synpun],.'i, uudaudrager sig mitt säkra bedömande 
med hänsyn tili förefintliga bestitmmelsers svllröverskAdlighet. 1 det andm 
faUet torde onligt min mening med visshet kUDl'r. silgas, att förfarandet 
varken sakligt eIler formellt IAter sig bringas i öVotensst!1mmel e med gäl
lande best!1mmelser. En numera nedlagd enskild mellanskola, vilken för
fattningsenligt omfattade 4 klasser, har ansett sig oförhindrad att rekvirera 
och jil.mvil.l uppburit I.illfällig löneförbätt.ring och dyrtidstiUligg icke blott 
för Iärarna i de klasser, av vilka skolan består, tltan ock$å för tre av de 6 
jörfleredande klasser, mo!.svarande folkskolestadiet, vilka i strid med gruu
derna för understödet befunno sig i samorganisation med mellanskolan. 
Skolan har med andra ord förfarit fuUst!1ndigt som om den ätnjöte uuder 
stöd så80m privat ilickskola. Jag har övertygat mig om, atl detla missför-

• hållande_bestlltt uDder budgetllret ,1929/1930, men har anledning anlaga, alt 
samma ordning tillämpats un<!Pf Dera föregAende och et!. efterf~ljande bud· 
getår. 'Eftar eu approximfJ.l* uppskattuing torde under det näIIlIlda bud
getA;e\ 8,000 a 10,000 krouor hava uppburi~s i statsunderstöd utan stöd i 
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gttllande förfaUning. Har saken fortgått under en följd av år, rör del sig 
sä lunda om gllnska betydande belopp. 

!I ledan man sAlun~ .. nlldgas konstalera, atl nu gällaude besUi=elser för 
prh·atläroverkens understödjande ur stat ns synpllDkt IIro allt annat än tili
fredsstiillande, fö re.ligger berllttigad anledning att pAtala den njugghet, som 
,iaals de av vederbllrande kommuner upprllllhAllna kommunala gymnasierna. 
Tili dessa senare ntgAr statsbidragel med ell fi xerat, förhållandevis lAgt be
lopp ulan några tilli1ggsanslag. Konlrasten blir sli r kilt iögonenfallande, om 
bidragen tiU de kommunala gymnasierna jämföras med de statsundersllld, 
som utgA tili vissa läroaustalter inom gruppen bllgre goss- och samskolor. 

För var ocb en, som närmare känner bitbllrande förhAlIanden, framstAr 
det under dessa omsUindigheter som n angelägenhet av stor vikt, att en 
annan oeh bättre ordning sAväl i det ena som i det andra avseendet snaTlISt 
kommer tili stAnd. Beträffande de kommunala gymnasierna har ocksA före
dragande departementschefen stäUt i utsikt en förnyad omprövning. 

1 syfte att skapa föru tsättningar för en omläggning kräves givetvis en 
närmare utred.ning, som klarlägger de allmi!nna grunder, efter vilka läro
anstal terna i fråga fortsättningsvis böra komma i Atnjutande av statsunder
stöd. Härvid kunna olika utvägar komma under 1l.ervägaude. Uppenbar
Egen lAter det Uinka si", att med tiUämpning av de grundsatser, som voro 
bestämmande vid 1909 Ars regleri.ug, bidragen för klass omräknas enligt 
gällande lllnesatser för lärarepersonalen. DA sAmedelst löneföTbättring och 
dyrtidstiUägg skulle bOTtlalla, skulle kraven pA reda och enkelhet i viss mAn 
tillgodoses samt kontTolien underlältas. Men frAga äf, om icke tungt vä
gande skäl fllreligga att i priocip sllka anknytning till det ovan antydda 
system. som dessförinnan tillämpades och sålunda fastställa bidragsbeloppet 
i relation tiU skolatlS lärjulIgeanlal. Denna grundsals har i vArt land under 
en lAng följd av Ar ägt tillämpoing beträffande en snuan grcn av under
visoingsväsendet, dllvstumskolorna. Och i Atminstone clt av vAra grann
länder torde samma ordniug i huvudsak gälla i frAga om privatskolomas 
nnderstödjande. 

Fastställandet av ett lämpEgt anslagsbelopp skulle därvid Jrunna ske pA 
grundvalen av en nndersökniog rllrande statens kostnader fllr nndervisnin
gen A motsvarande stadier av de allmänna läroverken. Givetvis bör under
stödet bestämmas nnder hänsynst8gande tili att deJs vederbörande kommnn, 
de13 läroanstalten själv skall bära var sio andel av kostnaden i fortslltt
Dingen sAsom hittills. FördeJen av häf antydda ordning ligger däri, att 
kflntrollföreskrifterna synas kunna begränse.s till att i huvudsak avse de 
allmänna fllrutaättningarna beträffande läroanstalte.D8 verksamhet. lJ.rarnas 
kompetens, anställnings- och avlllningsvillkor samt maximiantalet lärjnngar 
i klassavdelning. Tili denna fijrde! kommer en UT admiDistrativ synpunkt 
mycket betydelsefull vinst, nl!.mugen att vid en dylik form för nnderstödets 
beräkning rekvisitionsförfarandet kan vilsentligen förenklas och aAmedelst 
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Atskillig arbetsbesparing uppnAa föl' de ulaoordoande myndigbeterna, stats
kooloret och läos ty relserna. 

Ocb vad aogAr de kommunala gy mnasierna, synes det upp obart, att lik
nande gruoder böra kunna tillämpas jiimväl vid dessas understödjande. 
Dllrvid lorde det fA anses bäde rllttvist och billigt, att bidraget ulgAr enligt 
gyonsammare grund r [in som kunna varda fasl tällda för de helt privala 
liiroanslalteroa. 

Den omsländigbeten, alt i frAga om lärarepersonalen vid stulens Il roan
alalter en ullmän lönereglering är uoder fö rberedande, bör icke få ulgöra 
hinder fö r att privatläroverkens anslagsförhållandeo redan IlU underkastas 
en oärmare översyn, En utredning i här oogivet syfle 'on nämligen med 
lälthet onpossas efte r en förlindrad kostnadsnivA vid statsliiroverkeu. Huvud
saken llr olI grunderoa bliva oäl'mare prövade och utformode. De si:ffror, 
som fionas böra ullrycka relaljon n mellan olika läroaostalter, kunna där
efler utan svArigbet omräknas med bänsyn till inträdda fö rändringor i de 
allmänna förntsätloingarna. 

PA grnnd av det anIörda fAr jag hemsUllla, 
att riksdagen ville i skrivelse tili Kung!. Maj:t anhAlla , 

alt Kung!. Maj:t mAlte föranstalta en allsidig utredning 
röraode frAgan om de privata och vissa kommunala läl'o
allstallcrs ullderstödjaode med statsmedel i syfte atl AVilga
bringa en eokel, rllUvia ocb UI' kontrollsynpunkt mera till
n edsslällaode ordning än den nu bllrutinnan gllUande. 

Stockholm den 22 januari 1932. 
Wi lhelm BjÖrck. 
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Nr 234. 

Av herr Nilsson, Alexander, m. il., i a1/.lednillg av Kungl. 
Maj:ts Jörslag rörallde dyrtidsti71ägg dt btifaltnillgshaval·e 
i slalc.ns tjänst. 

1 stat verkspropositionen tili Arets riksdag fö re lAs ait dyrtidstiUägg At 
befattningsbavare i statens ijänst skall utgA efter samma grunder som förra 
Aret, nock alt dyriidatiUäggen under budgetår t 1932/ 1933 skola ulgA. eitar 
elt fixt indextal för hela Aret b rliknai lili 15 . AUisA. en nedsättning av 
indextalei IrAn förra budgelAret med 2 enbeter. Av propositionen tramgAr 
alt förslag tili avveckling av dyriid til l!lggssystemet icke kommer att före
läggas delta års riksdag och frambAlles att anledning ej synes föreligga tili 
ändring i de allmänna grundernB för dyrtidstiliäggen. Vid förra Arets riks· 
dag framhölls frAn vArt hAll att det var oriktigt att pA. sätt som skedde 
fastläsa ett indextal för hela Aret och att detsamma hade bort beräknas lik· 
som lidigare för att mera Jnmna följa den priss!lnkni.ng som gjort sig gäl· 
lande. Om sA. blivit fallet aLi icke ett index således fastsUilits hade en be
sparing av statsverkets utgifter med inemot tt par miljoner kronor ästad· 
kommits. 1 Ar har Kung!. Maj:t föreslagit ett fast indextaI av 158 ,för 
att , som statsrAdet angiver i propositionen , , möjliggöra fuli överblick och 
effektiv b gränsning av statens blivande utgifter för ifrAgavarande ändamAI,. 

Vi vilja erinra om att dyrtidstillägget tilikom under förhAllandenj vilka i 
Bera avseenden voro olika de som nu Ilro rAdande. Om man tager en över· 
blick av de priser, soin gälla nu A Ii vsmedel , finner man, att dessa ej Jrunna 
8D8eS motive.f8 LAgon ersAttniog för ökade levoadsomkostnader. Ett undan· 
tag hllrifrAn utgör hyres· oChj beklädnadsomkostnader. Meo trot-s dessa se· 
nare omstllodigheter har dock prisoivAo nedgAtt med nära 10 procent frAn 
1930. 

Det nu gAngna året har, som framgår hAr ovan, medfört en avsevArd 
försAmring i konjunkturhAnseende och den vArldsomfattande depressionen 
har spritt sina verkningat tili 80art sagt'a1la omrAden av ekonomiBk verk
sambet. NAgon ljusning kan icke heller .skö~jas. 1 andra lInder bar man 
därför bland annat genomfört lonereduceringar för befattningshavare i all· 
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män lj linsl, ett lillväg gångssätl som man icke heller torde kunna undgå 
all t.ill ämpa liven i "\"Art land. 

A \" denna anledning anse vi det ej tillräckligt att som i statsverkspropo· 
silionen föreslås sänka Löregående års minim igräns Lör indexlalet med tvll 
enheter. Vi vilja i lället föreslA en iasi index {ör hela Arot sA avvägd, alt 
den tillika kan utgöra I örjan lill en avycckling av hela dyrlidstilläggssy· 
stern t. M~d hänsyn tili det allljämt sjunkande prisläget torde därvid in· 
dexsiffran 150 kunna anses Bom nilgorlunrla riittvist avvägd i nuvarandc 
sitoation. 

Vi hemställa alllsA, 
aU riksdagen mätte beslola , I1tt dyrtidstilläggen Lör slat· 

liga befatlningshavl1re onder bodgetåret 1932/ 1933 skola 
ulgA efter elt indextai av 150 . 

• 'LOckh olm deo 22 januari 193'2. 

Icxa lIder N-iI8S011 . L . Tj iillgren. 

Ft·. JUri1l . And. B mriksson. 

J oh. J ohansson, 
FriggerAker· 

Ernst S UlitUlDlI . 

L. G. Bodin. 
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Motioner i l,'önila l-ammaren, Nr 235. 7 

Nr 235. 

Av herr Westman m. B., a11gäellde riktli"je,. j'iir en omlägg1ling 
!LV Sve,.iges handel.<politiska 8ystem ffter nu rMande 

handelspol;tiska jdrMllamZen . 

Den nu rll.dande ekonomiska v!!J'ld krisen har fÖTnnlett eU alltm r ökat 
antal stater att omlägga sin handelspoli tik. De tgärder, som i detta hIio· 
seende vidtagitB, ha redan visal sig iiga en djupt ingrip nde betydel e för 
den mellanfolkliga, ekonomiska sam{ärd elo och därmed även för det eko· 
nomiska livet hos andra folk, vilka velut fa tbhlla vid {örut omfattade lUlll' 
delspolitiska grund alser. Verkningarna av de mäti och steg, Bom hittill 
tagits, f ramträda allt eItel' om tiden går sAsom alHmera betydelsefulla, ocb 
soart Bagt för varje dag ingå underrilttelser om nya beslut fattnde i enlig· 

het med de nya riktlinjerna. 
Vl!.rlden står tydligen inför till llmpningeo av elt ny tt handelspolitiBkt 

system. Detta system kan i korlhet kl!.nneteckoas d!1rigenom, att de ekooo· 
miskt ledande staterna alllroer framträda som slutoa ekonomiska enheter, 
som ett slags handelskompanier. 1 am stöl're u.lsträckwng försvåra de tili· 
trädet tili siaa marknader för utoWstående genom valutaspärr, kontingenie
ring, som ofia förenas med byte av införselmöjligbet för vara mot vara, 
tullar av olika slAg. såsom tilil1ggstullar mot länder med deprecierad valuta 
ocb andra till!1ggstullar elleI' böjda tullar av mer elleI' mindre provi50risk 

., karaktär o. s. v. 
Det 11.1' uppenbari, ali deona bandelspolitiskn omsvi!ngoiog sUUler vårt IAnd 

inför nya handelspolitiska problem. V årt ou gi!11ande handelspolitiska sys· 
tem bar utbildals för belt andra förhMlll.oden ocb utgår från helt andra 
teoretiska ocb praktiska förntsl!.ttoingar än de 50m nu fö religga runt om· 

krlng 085 i väriden. 
'l'ydligt är, att det för Sverige lir of rånkomligt att i ett sammanbang upp-

taga tili övenAgande frågan , i ad mån 000 A vad siltt en revision av vu 
bandelspolitik i dess huvuddrag bör vidtagas för att det sven ka folketa 
intresseo BItola konna ti11bö~ligen göras gll.llande och skyddas onder det tidlr 
lJige, van vi no befinna. 088. Den översi.ktJ.iga utredning, 110m hlr frl1m· 
bAlles sAaom nöd17lndig, bör gjvetvill ske med emma hastighet, varmed 
man i utlandet bandllgger motavarande frAgor. Utan t"ivel. ha vi hiitiUa 
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.UO~lEl'I' LABETYSTÖ 

TDKft:O~.SA. Tukholmassa, ma l is kuun 28 pä ivänä 1932 . 

'1: 

. ... OCKBOa;JtIL 

Herr a inister i, 

Tämän ohe ll minulla on kunnia lähettää seu-

r avat r aporttini: 

< :0 14 : osi a lidemokraatit ja puo lus tuskysymys , 

II 15 : Kreuger in asiat, 

II 16: Väkijuomien vienti Ruotsista Suomeen ja 

" 17: Ulkoasi ~ inhallinnon ja taloudellisten järjes

t öjemme vuorovaikutus . 

Vastaanotta kaa, Herra inisteri, suurimman kunni-

oitukeen i va kuutus . 

Herra Ulkoasiainminister i, 

Vapaaherra Yrjö -Koskinen, 

el.sinki • 
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Salainen. 

SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 14 . 

Tukholma - ssa 28 p:nä maalis kuuta 19 32 . 

As~ : osi~lidemokr ~ti~ . j ~ 

puolustuskys~~ys . 
. .. .. .. 

osia l idemo kraa t t ien kanna lle oireellis ena vo idaan pi -

tää eidän Ri ks dag iss ::l. t ekemääns ä a lotetta , jossa u i den , työt-

tömi en ja maanviljelijäin avu stamiseksi ehdot et tujen t olmen -

p i teitter. 0 e a su os it eltiin t ämän vuoden as "'harjoitus t en p i-

t ämät tä jät t ämi t ä , millä puolu i tusmenoihi n saa ta i siin 17 milj . 

sääs t ö . Våi tet ä än sosi ·l i s t ien itsekin myöntävän , että ehdotu s 
5 

a ina ki n tältä osal ta oik as t aan oli va i n demon r a tioks i aj a~ 

te l tu , siks i pä ä ttä änä s i t ä vakava sti a jatellen on pide tty . 

To i s essa la kivai iokunna sss ja äys i~stunnossa kuiten kin kaikki 

s osi a lis t i t j a kommu is t i t sitä kann a t tivat , jo t avas t oin se 

muista. puolue i s~a e i s aanut a i n oa t a kaa n ääntä. itä va s t usti-

va. tkin u s ea t huomattc:l.va t edus taJ a t myöski n talonpoikaisliitos

ta j a va aami e liais tä . 

Toinen a sia , jossa sosi ' listi e. kl:1 nta puolustus kys y -

mykseen on i lmennyt , on aserii sun takysymyksen äskein en käs itte -

l y Göteborgis s a pidetyss ä puoluekokouksessa . Herroj en Engbe r g i n 

j a Höglundin johtamina a seriisunnan ehdottomat kannatta jat va a 

tiva t tehtäväksi heidän kantans a mukaista päätös l uselmaa, jos-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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1) r.v.UiIlfll . 
~ :N,./Ii,,," j • •• sfisi ..... .......... ....... .. ... .. ........... ...................... .............................. ........................... u •. 
~ EI I'Iafalallfftt. 
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• 

• 

2 . 

sa siis olisi vaaditt va s ekä y leistä (kansainvälistä) että n .s. 

i s ol o i tua a seriisunta a . Tätä va s t usti erity isesti hra P . A. Hans

son , jok~ hu omautt i , että j uur i so s i~ listit oliva t ha lunneet 

se ll~i sta yks "t y iskohtaista s elvi t ys t ä, jonka valmis t amine n nyt 

n pu olus t uskomm i si on i r. teht ävänä , j a et t ä olis i eräti epä -

j o donmuk i s ta mä~rät~ k~ntaan sa a s i a an , e nenkuin kommissioni 

on s aa nu t mie t intön s ä vd. l mii ksl. Äänes t yksess ä s aavut.ti puolue

a lli tuk en ehdotus, t . s . hra han s~ n i n kan ta, 24 3 ääntä, kun 

tase 

s i o i h i 

ehdo t t oman as e ri isun~ n kan na tta j at s a i vat 165 ään t ä . 

pereh t yn eet selittävät kuitenkin, että jälkimäisen aja-

tussuunnan k nna t t aj a t oikea staan oliva t paljoa lUkui sammat ja 

että moni äänes t i puoluehalli t uks en e hdotuks en hyväks i a i noa s

t <an kohta lokkaan haj a~nnuksen estämiseksi puoluee n omassa kes

kuudessa . J oka tapauks essa voitan ee tulosta osa ltaan p itä ä osoi 

tu k ena si i t ä , et tä Ruotsissa kin s osia lid emokraa tit yhä s elvem-

i n j a y leisemmin a lkava t ka llistuu ehdot t omaan a seriiruntaa n, 

tarvitt ... e ssa ella iseen kin, joka suoriteta an vain asia noma isess a 

maas a itsessään uiden kanna sta j a ene t t e lystä vä littämättä . 

~ i n i B t eri 

• 
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alainen. 

T U o L ' JI. - .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o E . /!l., ~~ :":J r~ 
---- ----" 

Tuk olma - ssa 28 . p:nä maa lis kuuta 19 .;)2 . ~~ ~~~; _2 __ -"7-- - - . 

Asia: Kr eugerin a s iat . 

~un ol en ollut täällä va sta re ljättä vuor okautta 

pääs i äi spyh ie~ ke s ke., mi nulla ei s anottav ~s ti ole ollut ti l ai -

6uutta t a vata henkilöitä , j oil ta o lisi ollut ~do ll ista saa-

da t a rk i a tietoj a nykyaj~~ suures t a fina ns sika tas roofista . 

elvitysmi e~ ten p itkänä p erj an!aina valmist ama j a seuraavana 

päivä nä julki s uuteen sa t ettu t iedotu s ei ollut oman s a mieliä 

r auhoitc uaan , p ikemmin äin _ va s '<. oi • . Siv\l ltapäin ka t s oen ei tämä 

tapaus, ' joka ku te ki~ hyvi laaj o1lle p ii r e ' lle t u n t ui t u oa 

tuottavalta , saa nut ika an mitään y l eistä ,ämm i kiä , vaan elämä 

o j atkunut ent iseen t apaa nsa . Vi i me päivi ä t aasen sanomaleh -

det . osmttain noj a u t uen u lk rr.a isten l eh '<. ien l ausuntoi i , ovat 

rientänee t v~kuutt ,a a , että selvitysmiehet t a rkoi t uksellisesti , 

j ot te i e itä sy~tet täisi p erusteettomas ta rauho i t t am i s en ' nnosta , 

ovat e s it t äne et as i a t epäedullisemmass va loss kuin mi h in to.,. 

si siat oi ea s n antaisivat . ihet ta . iten tämän a sian l åi ta 

lieneekin , on heidän l a usunnossaan erityista me rkitystä a nnetta

va si l l e v kuutuksel l e , että j os nämä l a ajakantoiset a s iat saa -

daan rii t tävän h i t a a sti ja suhteellisen rauha llisissa olo i ssa 

Jakelu (alempana olevien oh;eiden mukaan): 
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se lv ittää, niin voidaan t uhoutum s ta e stää j oukko s ellia isi r

voj a , j otka panikk imie l i a lan o l l ess a määräävän ä men isivät hut

ka an . Päättäen tähäp~asti s i s ta t a pahtumis t a voitane e nkin p itä ä 

hyvin todez. äköi s e~ ä , että astee tta i n en j a järki eräinen selvitys 

on käyvä ahdo l liseksl . 

r äs s e i kka, jok t ässä yhteyde s s ä on jul ki suudessa 

~iltei ihmetyksellä tode t tu, 0 

johta j at kin ovat ol l eet selv i llä 

se , kuink_ vähän finanssirailaan 

uhe enal a isten jät t i läisy r 'ty s -

ten asioist . Alnoas t",an Yreu geri llä its e l lään, n iin hu OI!lQ.Uttaa 

nyt mon i l ehti, oli mal dollisuus täysin arvostella n iiden ti -

l aa . Roma duksen sy istä oll aan tietysti valmiit an t amaan mon en -

l a isia , s ekä as i~llisia et t ä henk i iökoh~ais ia seli tyksia , joista 

use A.t näyttävä t raukeavan omaan lllahdott omuute ensa . Erityise s ti on 

m. m. "n! ärsvä rlden " tehostanu t sitä , että Kreug ert konser i suu -

·ret sij oi tukse t 'aks aan j a suur i l u oton nt o Sa "sa lle ovat jo -

t~nee t tuhoon . Kun tällöin vi i t a taan poli it t i s i i n te k ' jö ihin ja 

uhutaan n . s . luottamu s krii s i stä , jo ka ol isi aiheu tunut e r ityises-

ti Hi ttle r i l ä isyyden v oimis t umisesta , ei tämä t ee erityi s en va -

kuut tava ~ vai kutusta . Us kot t a vammalta tuntuu, että siaan on 

v~ikutt ' u t se näkökoh t a , et t ä on o l etet t u a ks a lle käyvän väl t · 

tämä t tö ä ksi uud e l l moratoori oll a vapau ttaa sian o ise t ve l a ll i' 

s et 

ja 

suor ittamasta p i tkäa ikai s t en 

kuo letuksia~! Jo ka t ap ukse ssa 

ulkomaa l a i s t en l u inoj en korkoja 

on syy tä muist e lla , että vielä 

t ämän vuod en a l u ssa kylläk i n y l ei s esti myönnet t i i n Saksa s s a 

mahdoll ises t i sat t u van t a l oudell i se r o duksen kä yvän Kr euge-

r i lle j a R~ot si lle ko talokkaaksi , u tta mi s t ään s ella i s esta ro-
fIJI..i&" 

mahdukse s ta , jota t ä llö i n tar ko itettiin , ei~ p Uhetta kaan . 

Pa ljon käydään t ie tys t i ke s kuste l u a siitä , kuin ka ko-

va s ti pula koskee Ruo t sia , sen el i nkein oe l ämä ä j a sen presti-

geä ulkoma illå . Toisaalta t a hdota an s elittää , et tä tässä on 

symyksess ä yleism:(lmallinen eikä paika llinen kriisi, t oiswllta 

todetaan. että ~lman yleinen mi ~ ~ipide ikäänkuin pitää Ruot-

y~) S~alla on otetta va huomioon. että monen miele s t ä on odotettavissa 
t "~~ su~nitelmau raukeaminen .mikä tietysti mitä tuntuvimmin J'. k t 
alSl maaIlman luot to-oloja . ar y -
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sin k&nsaa a sia s t a v~stuullis ena . Onhan myöski n kieltämätönt ä , 

että juuri ~uotsi heti Kreu ger in kuoleman j ä lkeen sääsi mora -

tor i on . 

o>~ lvi t tär..ä ttä jäänee t oista is e ks i , kui n ka yhden ainoa n 

kuuk uden ku luessu s i t saa t t o ivat n iin suure s t i muu t tua 

on t a a htunut . Odotett~ viss& ol e v ien va hinkoj en a rviointiin nä h -

de n ovat l a ske lmat ti e tysti san gen va i h televia j a v i elä a i -

va n ep ävar moj a . uhutaan 3 milj a ardin kr uunun kokona isvahingos -

t a , uhuta a n ruotsal~ isia os akke enomis tajia ja mui ta koh taa va s t a 
on 

a sia ssd kiin - l ähe s mi l j aardin va hingosta , puhu taan si it ä , et t ä Ru otsin kansal-

n i , sii t ä en 
ol e s aanut l isvarallisuus t ulisi vä heneu,äär, mi l jaa rd i lla y . m. , mut ta kaik-

itään varme -
p~tietOj a ; ki t ä lla ise t l a s ke lmat ovat t ie t y s ti ai van s ummitta isia . 
j o li:a tapauk- . 

yn t y -

s e ss yht eyt - Vl en tappioitt en suu r uus r i i ppuu t ietysti en sinnäkin sii tä , 

tä lienee l e - "k'" " k ht t 1" k"a" t t t massa tuntu- ml a a J an 0 a , . s . a rvo a so, 0 e a ' mä ä r ä ävä ksi j a mi s t ä 

vassa , mu t ta " 
ei a rvelu t t a - alene~lnen laske t~an a lkan eeks i . J a lop~llisten vahinkoj en suu-

vas s a mä ä r i n. 
- Ri ksgäl d s kon - ruu s r i i ppuu ti e tys ti olenna ise s t i s iitä , ku i nka he l po s t i tai 

t or e t s a ap i 
myö s j ossa i n 
määri~ kukea 
va urio :1 va i 
kutu ks i a. 

• 

kui nka. va i kea sti suure t va kuudet s a adaan rahaksi muute l;uiks i . 

r i ttä i n tär tt ee. näkö kohta on t ä llöin myös k i n s e, e ttei työ t -

tömyys r omahduks en tak ia pä ä s i s i kovasti ka svamaan . 

ut en tiede t ään, on tässä ensisija ise s ti kysymys Kreu-

ger ja Toll yhtiöstä ; mitä tuliti kkuyhtiöön tulee on kai se 

kä sitys paika l l a an , e t t ä s en va r a t ja va kuud et ovat s i ks i suu-

ret, et tei voi olla puhetta sella isesta romahduksesta, jonka 

a l a iseksi ensinma inittu yhtiö 

t a ka ndi avi ska. Kreditaktiebo l 

joutunee . 

~on 
Tapahtuma in va i h~tukses

varsin/ 
t oista iseksi /erilaisia 

tietoj a ta i oikeammi n sanoj en huhuja liikkeellä . Yleinen käsi 

tys lienee kuite n kin se, että se tulee kestämään krii s in ,j os-

kin suurin vaikeuksin. TäsSä yhteydessä viitattakoon s i ihen, mi-

tä pääjohtaja Rydbeck joitakuita kuukausia sitten on minulle 

kertonut pankin suht eesta Kreugerin asioihin ( ks . s a l a sähke 

8 . X.1931 _ : 0 143 Lukemattomat p erheet j a yksityiset joutuvåt 

tietysti kokemaan pulan vaikutuksia ja luotto lail;oks ille koi

tuu vaikeuksia Ja vaurioita siitä, että laajassa määrin en 

pantattuna arvopapereita,joiden 

tät tömi ks 1. 

inisteri 

nyt on syytä pelätä käyvän mi-

~~J 
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alain en. 
T i,; 

. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o l:.; • /) () 

/-<. &~ r~. 

Tukho lm .... !;, ~ ssa 28 p:nä maa li s kuuta 19 32. (J~ 0 }.~ --

Asia: -{ä.~ijtl0mi E:n vi enti Ruot-

sist c.. Suomeen . 

Täkäläisissä l ehdissä on ollut tietoja niistä s a ngen 

tuntuvi s ta v i in i - j väkijuomarnääristä, jotka täältä on Suomeen 

til~ ttu, j a _ielihyvää on ' lrnuistu s en johdosta, että t ässä 

a-autuu uusi "avsättningsmöjlighet" . Konsu li Svenssonilta olen 

kuullu t , että lähinnä on kysymys 250 tonnin vientimää rästä ja 

että suurimman O ' n s iitä muodostaa Ruotsissa v lmiste tt'.l puns -

5i ja palQviina j lisäksi tulisi kylläkin e lkoinen määrä vii-

nejä, joita talvisaikaan ei välittö ästi olis i voitu har.kkia 

etelarna ista . 

Tämän johdosta o s yytä 
otit 

~Qa, että Lähety stö 

jo t ,v, tammikuun p : ä on Ulkoasi ~ inministeriö lle huomautta-

nut , että Ruotsissa tullaan suunnittelemaan alkoholitavra in vien -

tiä uo een j ~ että e idän en va s:ikke ena pitäisi a joissa 
n 1m e!1 omaani 

v at ia erinäisiä e t uja / lihanvienni llemme Ruotsi i n . Saman vuoden 

tammikuun 20 päivänä olen käsitelly t kysymystä uuden vakijuoma 

l ainsäädännön vaikutuksi s t a kauppasopimuksiimme j a kauppasuhtei

siimme y l eensäkin se kä tehostanut välttämättömyyttä ajoissa ryh-

tyä uomen etujen tässä kohdin va~imiin toimenpiteisiin . Tämä 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) Tavallin.n . 
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olisi, mi tä nimel omaan Ruo tsii!': t. l ee/ Sl t äkill ta :t'ee lis m

pa~ kun t äallä , samoinkuin muua lla mailmassa , suunlitellaan 

uusia sulk_J ja rajoituksia kotimais en maatalouden ja teol 

lisuuie, turv amis~ksi . 

sä .. J : 0 

Väh;";;' ennen t;.11 oan i 

33 edelläkoskte l tujen 

tänne on Lähetystö sala sähkees

nä kökohtien vaikutuksesta uudel-

leen kiinnittänyt uomi ota a.s i a 

,un ei o llenka~n olis ' ollut mahdotonta t ä s sä yhte 

ydessä jällee;; ,yrIttä.ä tehdä jota kin nimenomaan lihantuonnill 

järjestäillis ksi, täytyy ~itä~ erittäi valitet t vana, ettei en 

nen ~oita s~u ri_ ti lauksia ole te ~J lliitäful vas tikke en hank-

klmisekci 0 'a ll e viennillemme, joka 

äss ' epäsuhteessa Ruots issa käsin 

• i n i s t eri 

uuten kit. on i i 

t u l ev tuontimme 

räi ke-

määrään. • 
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alainen, 

T U • ri 0 L _ A - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 l? . 

Tuk' olma - ssa :';:'3 p:nä maali s - kuuta 19 32 . 1F1'J;' 3') 

Asia: Jlko' si'. 'nha llirnon, . ) . a 

taloudelliste:: j är j estöj emme 

vuorovs.iku.tus, 

LähetystälIe on a~punut uomen Vientiyhdistykse t . k . 

2v p : nä lähettäJ ii ki r jelmä , jossa Lähe t ystöä J:yydetään peren-

tymään Ruotsis s ' vireillä ol evii. suunnitelmiin, jotka tarkoit -

t:.vat auoma laise r! 10 en ja reu j k lan tuonnin vaikeuttamista . 

un tämä asia 0 1 :1litä, joita Lähe tys tö jo aua ja jatku-

va ati 0 se~rannut j a joista se o. Jlkoas i~ inis t eriölle 1"-

ettänyt 

mel oist_ 

tietoja, ei t " ä 

i uette lyä. gUO en 

pJyn t "" ole voi! ut 011:.1 erättämättä 
jö. sen toi .iher.kilöiden/ 

Vientiyhdistyksen / julkais3.l iss on 

teho!> ettu vuorovaik t uksen tarpeellisuutta ulkoasi..:.inedustuksen 

j a taloudellisten järjestöje e kesken , mutt a kokemus on jo 

aikaisemwi nkin osoittanut, ettei ainak:.1 Vie~tiyndistys ole täs-

tä e riaatteest~ tehnyt käytä. r!öllisiä johtopäätöks'ä , ei a ina -

ka 1 mitä tulee Tukholnllim Lähetystöön . k istä I i i ppunee, ettei 

vientiy diatykse l ä näytä olleen mitääJ: aavist~Sta siitä , mitä 

Lähe t ystö on tiedottanut ilo . m. kaJ.~YJtuo i '1 rajoitt aI;.. ist koske -

vista suun itelmista , siitä ei ole t rp eellis t a tässä es i ttää 

mitään arveluita . itäva stoin on toivotta vaa, että tämäkin t a -

paus osa lt , an on va ikuttava siihen , että Lähetystön tiedotuk-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan): 

1) Tdvallinen. 
~jj .. e,. ;8 !isålsi 
1) Ei CiduituA.$fhi. 
Ij 1>1 "ed.IMbii". "", .... 

II., 

. ........ .............................. _ .............................. . /le, 
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2 . 

set taloudel ._:s ta kysymyksistä tappeellisissa osin toimite -

t ar, asiano .. _::li lle järjestöille ; tätä Lähetystön täytyy pitää 

ehdottom ::.s i sl..otav ana sekä puhtaasti a sia llisista syistä että 

myöskin sel laisen v~ari käistyksen välttämiseksi, ettei Lähetystö 

olisi puheenalai s issa 3sioissa oudatta nut asianmuk~ista va l _ -

!) utta . 

w i n i 6 t eri 
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~??Ull, Z~~~· 

~?tI/ZJld.; ~t?jk~u?up 
Tukholmassa , toukokuun 30 pä ivänä 1932 . 

v ~ 

N: 0 2273. 

Herra Ulkoasiainminister i , 

Tämän ohella minulla on kunnia Teille, Herra Ulko -

asiainministeri , lähettää seuraavat raporttini: 

N: o 18 : "Moratooriolainsäädäntö" , 

" 19 : "Vaalit J a hal li tus kysymys II s ekä 

" 20: "Talouspo lii ~tj aia havaint oj a" . 

Vastaanottakaa , Herra Ul koasia inministeri , suurimman 

kunnioituksen! vakuutus . 

Herra Ulkoas i ainministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö-Koskinen, 

Helsinki. 
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i . . ~ ~~~T;3-t.r.\' IT~ RAPORTTI n:o I8 . 

i:." 11l, ~ '2 _ : '" 

I (,) 
~;l~ v ... a - ssa"'o p:nä touko - kuuta 19.32 . 

A ia : _.ora.toorio 1air: Sd.i:i.d.d.U:.ö. 

v .. 40a.en ILa.ali s k.lulJ 1t:. all itus ru ,t i ri k 

u<.:: ;i 11e esi t i: en .. a.:csU&jen .)i":'e lt ......!.:c i sesta. er-.i.i s a ta)a ksi sa i 

laki. a &e j .llkaistii !1 14/3 . Sen .. Kaen Kuni nk. i...S.j : 11a. r- illoin 

vai(:ee . oulakausi sit·· e: dotto .asti vaatii . va t a kuultuaan 

v lti o::-ankir ja va ltiovelka': nttorin valt .ltettaja. ..yönt-ili ve -

la11ise11e a sian laarain vaati a . ~sun lyKK;· yS . ki sa.a.det ti in 

ole.aan voir •. assa vai. tdJliO.n vuo en ~uun 10 ~pux • 

i :-eusd.e parten,en t ti SSe sa .. ana· :ai sesti otettu ·'ci.si tel -

ta.Vo.~"i k s .Js n.orat I'ivl~' sa.ei.d ·· .. tA K 1 0 

aKi ,: v ; 1 ta 1 14 ). !.W. K.li ten it:b ni e 11" "';or br.lKsut.cedni ,;e ," 

t .l .. r: ettu va lti on kvLi tea o. oi ta.njt arvel ttavan ,Jj r cia tGl.llai 

sin toinJin ne l pott .aan .aata lO clO en l uottovaike ksia . or. t u l aa

j e !pi I!Joratoo iolainsa.a.dannän uud i sbs a inak', toi sta i seksi rauen-

nut ja t i en'Ji eet ovat saa ee t r ajo i tt:l8. sii er, 

luun 23 l ' i vein ' r i sn oi 11e 0 an EI ~t uusi . e elli sen kans a 

pa..ä.asiallisesti s "an - sis ' ltöinen esitys . 

eenala i nen ~oratooriolair. saådantå tarko i ttaa n •• 

spesiali - el i eri kois- ~oratooriota ; s . o . it "n yl e' a ksuajan 

pidennyst · ei vaan t etu suodaan hakemllksesta ~ 

tyisille velallisille . ratoorioai ~a 0 e intaån 3 ku 'autta . 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. A') rw~/liR8R jil li!)ii~5i 

1) Iii 1I1b~l>lilil8JIIShl~6SR ti8J9iRI~6ii" 4) Iii "1'te,,,aaetl!uluh3en liedoitubiill . iIIulla 
, 
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ollen "ui tenki n .alli t ksella valta yhden tai sean uM kerran 

J, fönt....å. uus ia SaL.an i tuisia pi dennyksiGi, . Halli tue antaa tar 

oia sa.ånnöksi " m. ID . tarneell isistarrajoi tUKsi3ta vel~ojain oi 

': e'.lteen t uo ioistui n:issa tai ulosottovirano .aisissa ha. ea saa

tavaansa , velallisen asett~isesta konkJrssiin, ulos 'itatun 

oLai s :,mden myynn i stä y . n: • 

net 

.skeiseen esitykseen on otettu se uusi såå.nnös, 

j0s velallisena ~n 

ottaJLaan . .losteansa 

Jusi lai<i Oel 

osakey ti ..i alli tus n.a.årå.ä uskotut 

y ti ö, varallisuuden hallinnan . 

oleva v0i assa el i ' uu 8 P ivaå.n 

1933 . - Huomattava ko ta on , ett puheenalaisen ratoori lain-

säci.dl:i.nnön ei Ruotsi ssa . tsota vaa ti va 1 per.lstuslainsacuiåntö-

j ' rjesty se nO·ldatt8!J.ista, vai kka se iln;eisesti koskettelee 

ja raj i t taa aikaisemman syntynyttä eli "saavutettua" oikeus-

tilaa. 

~ i n isteri;rp 
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alainen , 

T U K H 0 L . . A- SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
.-. • : -. j. "\. I -,1 , :! ,', t , l ' 

-/ ___ i!! ..:_~;t .r.~ . i:. it RAPORTTI 0:0 I9. 

Tukhol , - ssa 28 p:nä touko-kuuta /932 . '1 / ' 
iP:-.~--~ , ;- ~ .. ,: 
I 

I 

Asia: Vaalit ja hallituskysyrr.ys . 

Vai Kka eri aiset poliittiset kysyn.ykset - sellaiset ui n 

_uncki n suojeluskwi ta-asia ja aleni n jutt u - verrattai n -skettäi n 

ovat mieliå j r~yttaneet . on yl ei nen h 0 i o kuiten in sii len 

r åan kohdistun t taloude llisiin kysyrujksi i ja vaiketUsia 

ÖUiseen kor ja8Jj:iseen et tä myo skin en sisyi syisi' II kamarin 

le ja etu~sst:i arvostellaan t~l tä n.lKolm.ll1.al t a . 'l'ietysti 0 

sesti eu er - juttu r unsaas:: ant anut ai uetta j viri kett~ sil l e -
kai kiöalla n,uualla ~i k'-lull lle julist~~selle . ettd yleisrraai l -

,alli sen pulan il iöt osoitt av t ka~i tal i stise talous jarjeste 'an 

olevan l ankeen:uksensa partaalla. 'utta .0 i tuntuu ep ... ilev~ 

sit ' . että t '''!,a. yllytysv line se llaisissa vaal eissa 1 0vin kaan 

edel -llisesti vaikuttai si sosi ali st ien yvaksi . Että .aaper ' 

yleens - on hei lle edullinen 

oli oi kei stol l e otollinen 
samoi n kuin se vi i lIJe v8a l ei ssa 

sii - kai ei ol e ep' ilyksF . utta 

mo~i kaan ei t unnu pit ' vän kaukaisena IDa doll i suutenakaan , etta e 

yt saavuttaisivat e do t toman enen i stÖn. Sitävas to in enn stetaan 

talonpoikai sl i iton nousua. Kai kissa ~sainl oki ssa' an an i ko ja 

tyytymattömyys nykyi si ovat vallalla. lutta suurint a . uO IJ,iota 

vaativat nykye t ker. t aloudellisis t a. kys,Yltlyksistä toi selta puole 

työttÖmyys (ja er itt ' i n sen leviäJLisen ehkäi se .i nen t oi selta 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen, 1) J."au/lifh1!11 ja lisäksi 

3) Ei ulkoJiida,elus/ulsCii ticeloituksiiii . 1j Ei ulkohiaaedastakseli tieu"oituAsiin , ihUi'& 
, 
j : 
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puolen Vaali t aistel 

vakuutt i eräs aSlv' .. i '1 per entynyt 

\(ui n mi 110 in kaar. ennen , kUyt· v ks i 

t JI! kesken ja t ai stelua tullaån 

2. 

t ulee, niin ' nulle äsken 

henki lö, njt toi sella 

ITAalaisv 'est ön j a kaupunkivåe 

ennen kaikkea ~ymadn maAta-

1 ustuotteitte si is sBllJalla vastai ~esta ver ots- j a 

t ulli pol itiikast a . Ja t ' ll öi , oletetaan , KUten sano ttu, t a l on -

poi kai s puolueen saav<lttavaJ uo attavan voi t on , sawo i nkuin mu -

ten in enrusietaan ,aala isv.l.estöt . a.lkavan y" en~' clJ) 

oikeistosta, vallan r,in si lloi n ~uin t al npoiki en 
, i n vai kuttava . erra l' r.dlLarl e, ler. ~in t ai saa l uven 
jo dosta luopua . Totta kyllä on ett ' oi ' e s to ja talonpoi ~ai s-

lii tto talouspolitiikassa ovat olleet t oisiaan yvin l åhellä , 

mutta mahåoll i sesti l ieneE että tal n oi ke isl iitto sii t a h~o l i -

.atta tul ee en t istä vo i makkaan i n D~alaisväestöa el-
maan sa . 

Jo s näin käy ja jos sosi aliset ei vdt ni ssåän tapa

uksissa s;avuta sel l ais ta menestyst', ettd all i t uste ~Vd j ou

t ui si he ille , ei talonpoi kai s l ii tto enää v ie pysy' syrjasse. 

allitusvastuusta ji ' in se er ra l ssonin ' Kullenber6stor p) joh-
do ll a t "::ill saa~ ka j ohdo~,ukai sesti on pyrki nyt . el l yttäen 

että vo iLja~kaa' si kasvanut talonpoi kai sli i t t o sall isi j 

viel jääv" vapaamielisi ll e , voi si nelkoista suosiota j a tun-

nustust a saavuttanut he r r a an e' kä j at kaa pd.dn;i ni sterina; 

mu ten pitäisi kai t alonpoi kaisl i i t on itse as t ua ai soi in , 

loin harvoista kysymykseen t ul evista sopivin ol isi professori 

K. J . estman . Joka t apauksessa ajatellaan t ällöi n l ähi nnä yleis 

lorvE'r ill i si sta kokoo usta, j oskaan sellai sen edellytykset ei v .. t 

sui nkaan ole kaikin puolin suo t ui sat. 

On t i etysti myös mui t a kombi natioita . kuten t al onp i 

kaisli i ton ja vapaamielisten kahdenkeskeinen yht yminen , mutta 

ni i stä on ennenai kaista mitåä.n arveluita lausua. 

i n i s t eri; 
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alainen. 

T U K H 0 L M A - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

-
RAPORTTI n:o 20. 

If:}3 ·C,· ~ .; I~ i~ 
Tukholma - ssa 28 p:nä touko- kuuta 19 32. 

! / 

As~: Talouspoliittisia 

havainto j a. 

Pulakauden kouraantuntuvimpia vaikutuksia on hallituksen alku

peräinen t u loarvion rii ttämättöm.,rys; 40 milj oonaa kr uunua on hanki tta-

va y li sen määrän, joka esitystä annettaessa edellytettiin tarpeelli

s eksi; tällöin tietenkin on otettu huomioon myöskin h ädänalai sten 

maanvil j elijäin avustusmääxäraha,jota hallitus on pyytäny t. 

Nyttemmin 25 miljo onaksi arvioitu t y öttömyysmääräraha saataisiin 

tällöin 15 milj oonalla korotetulla viinaverolla. Virkamiesten kallii~ 

ajanlisäyksiä alentamalla saataisiin kokoon lähes 4! miljoonaa , 15 

miljoonaa otettaisiin valtiovelkain kuoletusrahastosta j . n .e. - todel

linen pula-ajan järjestely. 

Kaikessa kiireessä , val tiopäiväin yhdennellätoista he t kellä ja 

muualtapäin tulevien iskujen torjumiseksi tai ainakin jonkunlaiseksi 

vastapainoksi, on aiottu ne mo lemmat esitykset, j otka Lähetystö heti 

n i den painosta valmistut tua on Ministeriölle toimittanut ja j oista 

toinen koskee hallituksen oikeutta väliaikaisesti korottaa tulleja 

jopa nelinkertaiseen määrään, toinen vastatoimenpiteitä lähinnä Saksan 

maksuvälineiden sulkujärjestelmää vastaan. Jälkimäisen esityksen mu

kaan voitaisiin ulkomaille menevät maksut määrätä påkollisesti suori-

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) H";llliuR /;1 li~ii",i 
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2 . 

tettaviksi ruotsala iseen pankkiin; mi tään tarkempia ohjeita 

ei vielä anneta siitä , millä ehdoilla maksuväl ineit ä sitten 

on lupa käyttää. Pääasiallisest i tietysti tällöin pyri t ään 

clearing- järjeste lmän mukaiseen "kui ttaukseen" asianomaisten 

maiden kesken. 

Tämä lainsäädäntö-toimi on välittömässä yhteydessä 

Saksan sulkutoimenpiteiden kanssa. Äskettäin kertoi minulle 

Göteborgissa oleva Suomen konsuli, että kun hän Berliiniss ä 

ollessaan koetti siellä ol evasta pankkitalletukselstaan no staa 

rahoj~ Saksassa suoritettavia maksuja varten, h än suurella vai

valla sai luvan nostaa 25 % . 
Palatessani tämän kuun 22 päivänä Tukholmaan oli lau

talla Ulkodepartementin kauppa poliittisen osaston päälli kkö, 

herra Richert, joka Berlinissä turhaan oli yrittänyt saada ai

kaan muutoksia uheenalaisiin Ruot sin vientiä haittaaviin 

pakkotoimenpiteisiin. Ny t käsiteltävänä oleva esitys on pi

dettäyl välittömänä seurauksena hänen yri tyksensä t ulokset to-

.nuudesta. 

Näitten esitysten perusteluissa on aika voimakkaasti 

tehostettu sitä ettei uusia rajoituksi a saa käsittää minkään 

periaatteellisen sUllnpanmuutoksen ilmaisuksi, ne ovat väli-

aikaisia ja ulkonaisten ylivoimaisten seikkojen aiheuttamia. 

itä nimenomaan tullipolitiikkaan t u lee, voi to dellisuudessa 

kuitenkin helposti käydä niin, että mahdollisten korotusten 

vaikutukset osittain jäävät pysyväisiks1 ja merkitsevät alkua 

entistä jyrkempäälprotektionismiin. 
joi 

Muuten on, l:uten toisessa yhteydessä/ on sanottu y leinen 

tyyt ymättömyys pulakauden ilmauksena havai ttavana, mutta jon

kun verran siitä saattaa olla elinkeinoelämälle etuskin,aina-

kin sikäli 

saatu jlirjeste 

ataso jossain meärin alenee ja lakkojen 

jo on ollutkin todettavissa, joskaan puu

puhjennutta selkkausta ei vieläkään ole 
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3. 

Niiden intressipiirien joukossa, jotka erityisesti 

ovat saaneet pulakauden vaikutuksia kokea on mainittava 

laivaliikenne . Ruotsin- Amerikan linja taistelee kasvavien 

vaikeuksien kanssa ja sen järjestämät seuruematkat eivät 

liene voittoa tuottaneet. Myös Ost-Asiatiska Kompaniet 

valittaa aiko jen kehnoutta. Osakeyhtiö Göta Verken Göte

borgissa kuuluu sekin tuntuvasti kärsivän työn puutetta. 

M i n i s t eri: 
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Tukholmas sa, kesäkuun 2 1 ä ' vänä 1932 . 

5t,mnen ~~t0' 

5J!r/n~~ gt!»k~'b6~ -~-_..-, .. - ------

N:o 2872. 

Herra Ulkoasia inministeri, 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää seuraavat 

raporttini: 

N:o 21 "Ulko oli ittisia suuntaviivoj a" , 

II 2 "Nykyhetken ti lanne" ja 

" 23 "Kuninkaallinen kihlaus lJ • 

Vastaanottakaa , He rra Ulkoasiainminis t e ri , suu r imman 

kunn i oi t ukseni vakuu t us. 

Herra Ulkoasia inministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö-Koskinen, 

Helsinki . 
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Salainen. 

SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 21 . 

T .. kho lma ssa 21 p:nä kesä- kuuta 19 32 . 

Asia : Ulk .0 iittis' a suu.,ta-

Ei e rehd ttäne os vä itetään nykyise r. pula - ajan t äällä-

kin vaiku taneen siihen suun taan , että ihmiset ensi sijassa 

ja wonessa seuraava ssa kin s i j a ssa - aja t televat omia kotoisia 

asioitaan , jotka ä i len ättä ~ t avat kin y llin kyllin ajattel ai -

hetta . uo~si on kyllä pyrkinyt ~enevessä n äy t elemäär. sille 

luiota rauhanrakkauden , vii sauden ja y levämmyyden edustajan osaa , 

ja osallistumin n äskeiseen ka u apolii t isee julis t uksee, käy 

samaan suun aan . 1:utti:i. t ämä eu ka ikki sellais t a , mikä ei maksa 

itään . 1: itä imen omaan kd.UI,papoli t ii kkaan talee, ti ede tään us e is-

ta viimea ' kaisis a lau sunno ista ja teoi stakin, joista kaikis ta 

Lane t y s tö jat kuvasti on länet täny 

valmii t aj a telemaan oman ,,,,,1, 

ase ttamaan sulkuja muiden ma ide 

pysy e t tävä selvinä . 

t'edotuksia , että kyllä 

pelastamista ja mu iden tavoin 

tuotteill e . u tta p eriaatteet on 

Vapaaherra Rame l in ulkopo l iti ikka on nähtävästi tavotel

lut hyviä välejä oikeall e ja va s ellima 1 le , nimenomaru myös Ve ä-

jälle pä in , samalla kuin se erityi ses ti on yr kinyt yhte i s oi-

mintaan ei vain .rorj an ja Tanskan kan ss a , j oista edellist ä 

kuulee idet tävän jonkir. verrru e ämääräisenä t ekijänä, vaan 

menomaan yö s Belgian, nollannin sekä kauppa oliitt i sesti tosin 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen, .1) Tal'alUqsp ja lisäksi 

J ' 

,. , 

/ 
( 
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paremminkin syrjässä l evan Svei tsin k ... nssa . Käitä val-

t ' oita u s i e s lm . ~e eve ssä ai van huomattavalla taval -

a kosiske lee. Ja ~ernaimm ' n su taisiin tämän yhteis~yön 

tal-'ahtuva Englannin urvissa . Su ome lle ei tahdo ta rukka-

sia antaa , m· llv ' .. se pyrkli mu kaan , mutta t odellinen 

kiinnos ~us sen osalllstumiseen on vähäinen. 

""I eisen iel ipi te en II ja uolueide voidaan kai 

s . a suu r in iirteln katsoen hyväksyvän ämän suunnan • 

g l ann in auk t or ' t ee tti on edell en kaikki lla korkealla. 

Vastako ta Ranska - Saksa , joka täällä kauan on pysyny t 
t un uva s ti 

j o nkin jyrkkänä, on ~ aIka .ut 1 älvetä, mu t ta 

y l een s ä v oi aan S ' oa , että Ranskan sädekehä on himmen-

tynj t , ur: taas en ;;,a ksa. kaikesta ~uolimatta eh kä en-

ti stä enemmän tetaan huomioon tuleva isuude voimatekij änä . 

e mi kä ~uom n oloissa e kä enimmin : ä ä llä 

rät t ää k ' innos t u s':.a - ehkä ä k eelU" uu t a - vn sen vien -

1 i o e.emmyys j a ed~llin n kauppa p ol i t iikka . ' arrastus u-

, e n i el e ll i ' in l oi.h i n on mOI1 lla aho lla ta . ~unu 

mikä e i ku it .ka mer k ' tse si tä , e ttei se tila isuude 

sa~tuessa leimah aisi korkealiekin . Täkälä i s ten 1 h~ien 

häikäilemätöl , toisinaan s oras~aan tur miollin n halu e-

rättää ensatiota i lmenee jatkuva sti erityisesti u omen 

ta,tJa'.ls e, käs.i tte l y ssä . 1';' in r ä viime i s t n ~ä t sälän tapa-

usten johdo t a lukij a saa t to i saman ~ä 'vän lehdistä vie-

läpä kuten muutama pä i vä si tte n l;ya Lag ligt llehandas-

ta) saman p äivän num rosta saada aivan vastakkaisia käsi-

tyks iä. Tämäkin osoittaa , kuinka suotavaa olisi, että Lä-

hety s tö , jonka puoleen use i n kään~ytään . saisi p ikaisia 

täsmällisiä tietoja käytettäväkseen. 

"Lapualaisuuden" eri ilmenemismuotojen arvostelemi-

nen on hämmentynyt. Moni sen ihailija on vaiennut eikä 

• 

• 

2 . 

paremminkin syrjässä l evan Svei tsin k ... nssa . Käitä val-

t ' oita u s i e s lm . ~e eve ssä ai van huomattavalla taval -

a kosiske lee. Ja ~ernaimm ' n su taisiin tämän yhteis~yön 

tal-'ahtuva Englannin urvissa . Su ome lle ei tahdo ta rukka-

sia antaa , m· llv ' .. se pyrkli mu kaan , mutta t odellinen 

kiinnos ~us sen osalllstumiseen on vähäinen. 

""I eisen iel ipi te en II ja uolueide voidaan kai 

s . a suu r in iirteln katsoen hyväksyvän ämän suunnan • 

g l ann in auk t or ' t ee tti on edell en kaikki lla korkealla. 

Vastako ta Ranska - Saksa , joka täällä kauan on pysyny t 
t un uva s ti 

j o nkin jyrkkänä, on ~ aIka .ut 1 älvetä, mu t ta 

y l een s ä v oi aan S ' oa , että Ranskan sädekehä on himmen-

tynj t , ur: taas en ;;,a ksa. kaikesta ~uolimatta eh kä en-

ti stä enemmän tetaan huomioon tuleva isuude voimatekij änä . 

e mi kä ~uom n oloissa e kä enimmin : ä ä llä 

rät t ää k ' innos t u s':.a - ehkä ä k eelU" uu t a - vn sen vien -

1 i o e.emmyys j a ed~llin n kauppa p ol i t iikka . ' arrastus u-

, e n i el e ll i ' in l oi.h i n on mOI1 lla aho lla ta . ~unu 

mikä e i ku it .ka mer k ' tse si tä , e ttei se tila isuude 

sa~tuessa leimah aisi korkealiekin . Täkälä i s ten 1 h~ien 

häikäilemätöl , toisinaan s oras~aan tur miollin n halu e-

rättää ensatiota i lmenee jatkuva sti erityisesti u omen 

ta,tJa'.ls e, käs.i tte l y ssä . 1';' in r ä viime i s t n ~ä t sälän tapa-

usten johdo t a lukij a saa t to i saman ~ä 'vän lehdistä vie-

läpä kuten muutama pä i vä si tte n l;ya Lag ligt llehandas-

ta) saman p äivän num rosta saada aivan vastakkaisia käsi-

tyks iä. Tämäkin osoittaa , kuinka suotavaa olisi, että Lä-

hety s tö , jonka puoleen use i n kään~ytään . saisi p ikaisia 

täsmällisiä tietoja käytettäväkseen. 

"Lapualaisuuden" eri ilmenemismuotojen arvostelemi-

nen on hämmentynyt. Moni sen ihailija on vaiennut eikä 



• 

• 

3. 

t iedä mitä sanoa odot amattomis t a ilmiöistä. Aftonbladet, 

joka aikalsemmin melke i n kaikissa vaihe issa s itä kannatti 

ja pyrki kaikkea parhaaseen äin kään tämään, on nykyään 

itse joutunut a i vca.f. uusille urille ja t oisenlaisten, quasi

l i beralien voimien johde t vaK:si ö se on yhä enemmän muuttu-

mas sa vähäarvoiseksi sensatiolehdeksi. Yleensä on t odettavis-

sa, että aikaisemmin näistä asioista kir joi t ettaessa esiin-

tyneen kiivau~en sijalle on t ullut jonkinlain n 2 s i n -

t e r e s s e m e n t Joka ehkä lähinnä saa sel ityksensä 

s iitä, e t t ei täällä enää oleteta Suomen t apaht umain vä lit

t ömästi tai välillises t i esime rkin voimalla vai kuttavan 

omiin kotoisiin oloihin, mi kä käsityskanta aikaisemmin oli 

hyvin y leinen. 

Läh t y töllä puolestaan on jat kuvasti ollut t äysi 

s yy tyytyväi syy teen siitä, että se kesällä 1 30 ja sen jäl

keenki , lukuisis ta kehoituks i s t a huolimatta noudatti asian-

mukais t a idättyväisyyttä eikä suostunut t oimimaan minäkään 

Lapuanliikkee täkälä "senä p ropagandakeskuksena (ks.Lähetys t ön 

kirj.2.VIIl.1930 , :0 1302 ja l.VIII .l930,N:0 1299 sekä raportti 

4 .XI I .1 30 , N:o 11) . 

M i n i s t eri 
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i1 0 :L :.: Ii. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI 0:0 22 . 

Tukholma - ssa 21 p:nä kesä -kuuta 1932 . 

A ia : -~y kyhe t ken t il ne. 

Yh e i skunna llisessa el ämäs sä on hava i t t a v ' ,a s a nge. 

selvä~ va i ku u kse t s iit ä joukkoköyh tymis es t ä , j on ka pula -aika 

y l eer. sä j ~~euger-r mahdu s eri kseen ovat tuo t~~ee t . Työttö-

mi ä ja pu il l e palj a : l l e jout unei a on nyky ä än ennen kuulu -

ma tt IIll:1.ssa aajuuue s s a yn t e i s kunna n korke immi s saki n p i i r e ssä . 

Ri ksdag in ~u lli- ja t a l ous ol i t iikka y l ee lsä n 

t er. k i liikkunut u l a - a jan mer ke i ssä . cien oj e n sup is ~aminen 

s i budjet t' v~onna on päiväjärjes ~yksessä , va l t i opan kin s e elin-

ant - oikeu t ta on isät t y ja h i nta tas oa yritään järke vä llä 

t a va l la j a k uunun arv oa vaaran ama ta l oir.i n sovellu~ tamaan , 

ja t l l i p ol i t i ika s s a h l li u s n saanut va l t uude n iin l a a j at , 

ett ei nii l lä t äss " ,aassa ol e ol l u t vertoj aa n, ja t a va llaan 

s amoj a tarko ~ t~ ksia p a l ve l ee valu ac lea r ing l a ins äädän tö . or a-

torio tar ve on ni i n i kään vaatinut val~ i oval lan t oim n~~~e itä . 

Ri ksdagin kä s itt e lyi s t ä s aa l ähinnä s e , käsity ks en, 

että ka i kki pu olue e t 10 pUj en lopuksi kerna a st i ova t ka i kissa 

pä ä kohdin seuranneet ha ll i t u ksen es ittämän j a va at ima n talous

politiikan suun tavi i v oja t a i a i na kin suur emma t t a va s t us t ukset ta 

si ihen a l istunee t . Puo lueohjel mia e i t iet yst i o l e v oitu koko

naan jättää huomioon ot tamat ta. Mu ta kun sosialidemokra a ti t 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . J) 1':1, IIlIirttrt jd lBäksi 

J) Ei alk"iaaaeJ~9'eth8 8R 1;.8eittth .... 1j Ei ulkomaaedusfUksen hedoltuksun, muna 1 : 
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woltt ivat va~a~lellsiä ryhm "ä siitä , että nämä ovat oll e e t 

uskottomat vanh ille va aakaupallis i lle eriaattei lle en , ei 

äänensävy unnu "kein v "l i tömältä , ja vastausta vaille jää -

ee vastapuo l en kysymys, l.l.5iko 5 i t.te n 1;arempi noudattaa po -

litilkkaa, joka johtaisi y öttömyysavustus t en 

kasvuun . Toisaal ta n todettava , että m~käl i 

ja hätäaputö iden 

hallitus ainakin 

ulkonaisesti on noudat t anut enemmän oikeis to l aista suuntaa ja 

t im"nut vas t "n sosia lidemokraattien ohjelmaa , sikäl i se t o i 

saal ta yleispoliittisissa a sioissa Engbergin, Kihlbom"n y . m. 

a rma hdus sekä erinäiset muut kohdat Ådal e in jutussa, työrau-

han su j e lu 

va lla . J ka 

t uneeno 

y .m. on 

tapauksessa 

osannu t to"m "a näi lle mieluisal l a t a -

a r vellaan ääminis t e in as eman vakaan-

° limääräis i ä va lt io äiv iä pidetään kesän kuluessa 

ma hdoll isesti tar eellis i na, s illoin kai a "nakin ensi sijassa 

sen taloudellisen hätätilan j ohdo s t a, johon moni kun ta on 

j out .... nut. 

Kaikki n huo l ten kesken etsi t ään äällä lohdutusta 

erä "s t ä i l ahdut a VaIn aa laatua olevis t a taloudellisista sei kois 

a , nim. ensiks i kin sii t ä , että kruu.un a r v n vaih eluita on 

t yydyttävästi v oi t u ~ i ää ai so issa , toiseksi siitä, e ttä t u-

kukuun al kar,a tu n t i on llut vienti ä vain vähäis t ä suurem-

pi , mItä seikkaa pidetään hyvänä en t eenä siitä , että ulko

maankaupassa vähitellen pääs t ään parempaan tasapa inoon. 

':un aikani ei myönnä laaj emman e s i tykseu a a timi s t a, 

lii än, sama lla kun vii ttaa.n Lähe t ys t ön j at kuvaan Iedo u kseer., 

kons l i J a c. Svensaon "n romemoria n eräis t ä kysymyksistä, jo is a 

hänen Lähe t y s tössä käydessään 

iniste l i 

a 
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P. M. 

'ed anle i ,.; av mina s t al med Fd.er. err "nis" 

ter , ber j~ härmed få framf ör a vissa synpunkter angående de 

e konol"'i ska C rhä.llanden i Sveri~e • 

•. :8J1 toru Kc.U'na sä~a , att Sveri e f ör st vid detta 

års i • _::, f i ek i f ul l utstr " e kni n~ kin'1 i u v den ekon rni s-

ka v ' r ldskrisen . pat li f örs" i ng i l andets konjunktur-

e ade o 'vetvis i r tr 'tt r edan un er f öregåen e är , en l an-

, 
t e oe K i t agit en re1ati vt sam "rställn 'l b ' oe 

Crst sedan Kreu.;erkra e en intr.; tt vid slut et av f 'rsta kvar-

t a1et S811it år av 'öl j ru de sviter 6,jort sio 11 en e , 

des i vi ss t str ekni denna sarställni ng. Dock ar ju lan-

det e. 1tj ' t e yeket!SOd positiol , icke Li st ed ,,~ s 

til1 ess sun a statsfi an ser , vilka ieke å en et s tt rub-

bas av Kre eraff ' ren , d.n at ,s'"e J.. ensau.a na..;ra st"rre 

skatte bj ekt utgä. f "r fr an,tiden . 

nu r 1 31 

::;ö rande vstå. från nya 

kunde f i an s ~inistern vid bud~ete s upp

skatter och skapa b l ans ' eno att an

att i ndirekt genom en 0 )förni~ t~~a 

större del i anspr åk f ör bu et · , al.'Jå.l av i nfl ytande rusdryc ks-

lita 

me e lo 

krisen 

ieke 

våga 

ke ssafonden samt 

levde tydl.i3en a11 t j '·.t i den före stålln i en . r:>tt 

s kulle bli ritt snart 

KlU1 a hysa någr a sådana 

r äkna med dem. ut an fann 

övergäende . 1 

fö r hoppnin ar . 

d.e t n"dvå..ni i 

år ansäg :an sig 

i varj e f all icke 

t att gen 1 mera 

permanenta åtgår der såkerställa b~atbal~'1 s. 1 varje all lade 

kassafonden ned;ått t ill ett aå pass bl y samt belopp , at t nå

go t ytterligare t i llsko tt därifrån i cke 1 gre kunde ber d.knas . 

Det M S· s e.me 11ertid nu. såsom tid..i 6ar e . a t t en 

höjnin av den dire kt a beskattningen end ~ st i 

borde tillgripas. dette. icke min st mad h.Ei.nsyn 

yttersta nödf all 

till. att skatte-

dra~as fö r,måga att bära dire kta skatter ju måste avsevärt 

påver kas av det fönämrade konjunkturläget. linansministem und.

vek också att höja inkomst- och f örmögenhets skattens grundbe-
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2. 

Lo pp f r an n '.ltj-åen e 1 5 proc ., trots det denna oför · ,drade 

procents ts ber _;0, des r esul t ere i ett från 158 tili 124 ilj . 

r . j nsk t s ' a ttebelo pp . D··relliot i förd.e s en y extra i nkolli t -

ch f öru,örrenhetss att ~ avseO.d at,t ge 12 il j oner krronor, en 

pro,;r es si v sk t t , fra.J: vi lken aktiebolBb :· ro ill1 ant gna c som 

drab Lar b10tt P .dra sfuiana ' nko .sttasare . vil kas beska ttninJsba-

ra oelopp överst L)e r 6 , 00 lrr ., d . v. s • 

. 0 .s t ev o: .. ;rrin~ 8 . 000 kr . 

tsvaral e en årsin-

Cn~ ået .... r . r ;.teristis · t fär ~e uva anQe svenska 

re ; erin s- oc ~ ri:s~e;spo1i tiken at t så l ' t 6j1i~t undvi a 

en ··jn ilJE:; a v en di re kta besk tt i Tl;::>en . ~. ller detsal '.l...a i 

J CKe ~~' re ~t str ckni ~ oc~så v d i~9 rttu11arna eträ far . e 

. j jn i ::...,ar . so :, 

nR. post' sk 'J 

oc r . '18 dock 

i c ' e desto i n re .:.gt r . a.vse da att pa. den-

en i n'·oJC stö.kn i no från 131: ti II 15 ilj o er kro

uvuds klioen vari t av fi nans t 11s kf ra : t e· • :Iär 

n; r 6:es sii.rs~ i1t en 6 i l1"': a v kaf 'et ull en från 3 till 4- ör e 
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o vi a kretsar i Sv eri ~E: u. ? fattn i n -el , p t t ka fet a r 
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tor ' e .;e en .:::> .ska kl a r bil av i r.ko stars c u~ifters för -
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I .dtO stskatt 
St · Jpe .:edel 
BilskG.tt 
Tullar 
Tobaksskatt 
Sprit- oeh ma1 tskatter 
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1 3 /31 

1 • 
52 . 0 
47. 0 

142 ,0 
63 , 0 

102 . 5 
28 , 7 

summa sgen tll a stats-
l nkoms er 595 ,2 
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S a statens aifars-
verksaochet 102 ,4 

1931/32 

1 , 
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60 . 0 
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67 . 
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31,2 

616 ,2 
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23 ,5 
26 , 0 
15,6 
9, 0 

89 ,1 

19C / 33 

136 . 
48 . 
80, 

150 , 
70 ,0 

125.2 
33 ,3 

642 . 5 

14 . 5 
24,5 
23 . 0 
15,8 
3,5 

81,3 
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3. 

1 :3 /31 1 31/32 19~/33 

ra - Kii r :.m v • .A/9 
o aKSL:.Onopu:et 

SUIIlBa statens p'. tier 

Utlån i n~ sfonder rn ._, . 
Ri ks'oan Ksvinsten 
I en s r åk t a kPoital -

- ti 19fuJ . 
T · e . . edel 

J [[na i n"omster 

Ut,.,if ter 

Ho v- oc slottsstaterna 
Justi tiedeparterientet 
Jtri ke s ci ~o 
F"rsvers :0 
Social • 
Kot. •.. uni kati s d :o 
Finans Q; O 
Zcklesiasti ' d ; 
Jordbru' s d :o 
: anöe l s d :o 
Pensionsväsenuet 
D'verse ut ; ifter 

Rb.D t or • stat sskul e., 

13 , 
~ , 1 

21.1 

le. 
1" • 
7 ,7 
9 , 

13.4 

1.8 
13 ,3 

,8 
13 ,5 
111,2, 
74 ,2 
46 . 
F.7, , 
• " c... 
35 ,7 
13 ,9 
43 , 1 

5 ,4 

82 , C; 

Sur: "a. v" r kli utö' fte r 719 , 5 

St tens ff~r sv erks~' et 
Statens utl i r sfo der n .m. 
Rusdr ycksmedels onden 

i verse ansle~ 
Förlust å Kreditkassan 

Avbet l ni ng på sta tss~~1den 

~ : g 
5, 0 
4 ,7 
5, 0 

27 ,2 

Sm a ut~ifter f"r api -
talö kni ng 93 .9 

Summa. utgi fter 813.4 

6 , 0 
1,6 

7.6 

18 .1 
16 , 

54.4 
72 ,8 

8'74 . 

1.5 
13 ,2 
6 , 3 

131 , 
122 ,6 
69 ,2 
t..,. , 3 

154 , 1 
36 ,3 
13,4 

,? 

7 ,9 

57 , 
3 ,6 
5,0 

13,9 
5,0 

33 ,6 

128 , 3 

874.2 

0, 
1.6 

1 , 0 

18 , 1 
14 , 

1 , 0 
5~ , 1 

2.6 

1.7 
12 , 

, 
12:... . 1 
1 ~ 7 .3 
9 , 0 
4 , " 

153 ,7 
31: 
12 ,9 
3, 5 
8 , 5 

84, 4 

51, 
9 , 0 
5, 0 
0, 0 
5, 0 

3,0 

'7 .4 

822 .6 

Det fr8.lIbo-år hårav Jljed t ydlighet, att de bety B.l1 e inkomst-

minskningar . man måst r äme med , und av det f örsåmrade a11-

,"11 a. läget. och vil ka ut över fnu.,fö r a11 t i ko st- ch 

f örrJlögenhetsskatten . se t stä.m!)elmedal, statens affärsverksali et och 

aktier. ri ksbanksvinstan och ~1utligen omöjligheten av att i stör

re utsträckning taga kapitaltillgångar i anspr åk , motbalanserats. 

dale ev mättli g1'! tItgi ft~ins.yrningar Cutom Soci aldepartementet. som 

visar ökning på grund av arbetslöshetens stegring). av minakaÅ 

a vbet a l ni ng på statsskulden. vilta under de gpda åran forcerata. 

och slutligen man icke mnst a1' krattigt o1ald.e intäkter ... -_ .... 
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• 
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s. rit- IDa 1 tdrJc er j"" 'te kraiti steg pd bilskatt. 1)et år 

f 'r svenska er allanden karakteri stis t~ i vilken stor och 
all tj t " utstr ckni ng sdrskiL. tobak OM alko olha.lti 

rycker bli vi t f'"remål f ör beakatt'1ing. esa den sve ska 

två It jölkkor lt na vi sat sig uto lorri.entli t påli tliga vid 

et av u pstå.,e de bu oet ri ster. . ligt svensk ppfattn in 

såvci.l alk, t soci ala SOlil statsfinansiella skål rät t.f rdiegöra en 

krafti skattebelastnin på rUf\u. ryc ks- oc tobaksposte a , vilka 

redan nll tillsalil!Ians e avsevart er ä.n hela in kO'lstskatten 

ler gsv~rt år . att me an man 
run av påtry Imi g från ykternetsfol ket oe di:U"av föran ledda 

ri ksdagsbe slut r eservel'ade en c ~et stor eI av rusdrycksinko~s-

t erna för sådana ändamål. som stodo den dire kt a 
gen fj arren - gi vetvis för att icke göra 5 tatsfi nan serna beroende 

av rusdrycksol sät tnin ens omfattning - har den nuvaran e , princi

piellt för udsvci.nI i3a r e eri~en sett sig nödsakad att gör a ett 

tydli 5 t avst eg från denna princi p och i allt hö re ad ,ed-

t Glf:,'"8. rusdrycksinKo sterna i bu etberåkningarna. 

situat ionen ånnu ej klar ~ betr~'fa e 

fI ytan e bilskatteDe elo igentIi en sku le även essa t ill 

delen r eserveras fö r speci alän amal . d.v.s. i första na'1 

r in a.r och under ,on av en l ä;set har 

makten att i stor tstr 'ckni n5 f rångå ett pro am. dals 
rekt , els i direkt geno ' nskade direkta statsanslag fö r v~ 

by ader. 1 oli khet ot toba: s- ocn sprit 1 ns 't ionen åste ju 

bilis en an ses ha irekt anknytnin till de t prod ktiva livet 
och en hård eskattni ng av 

gynn sam ur al lmån synpunkt . 

biltrafi ken utan tvivel så 

j ärnväo78.r och ajöfart. att 

densamna. 

A EI.ndra 

stora f " 

en icke 
äve':'! hd.r rnäste Maea berättigad. 

föIjaktl igen te sig indre 

sidan ha.r den yr ke smäs siga 
,åner t ilI do , j ',fört med 

obetydlig skat t eko pensation 

De eztra konaumtionsakatter. som i nnevarande år faat. 
stä.llts av riksdagen äro i huvudsak följande. 

En höjning av maltskatten, avsedd att tilI statskaaaan 

inbringa~: 5 milj. kr. Före skatteförslagets framlå.gsande hade 

regeringen fört fö~ingar med representanter för bryggerihante

ringen och träifat överen8kon~lse. att skatten akulla båras av 

bryggariema sjä.ha. 1cke .. ., lamsumentema. aUtaå. icke- föranleda 
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• 

• 

. å.; n ri sstegin . 1 etta ang ken anteclmas . at t fl er-

tIet av l anQets bry " rier und~r senar e år pvisat 

o f "" rtj åns ",r . Lan eta stör st a AIB Stoc erier har 

de senare ären regelb-.m et gi vi t en ordinarie tdelnin av 18 

proe . och dessut Ol en bonus av 2 proc. ext ra på a t i ekapitalet. 

Bol eta akt i er äro e .~ Stoe kholmabör en f.n . hö~st noter e. 

Kaffetullen ar . som ndmnts . höj t s från 30 tilI 45 öre 

per kg . 

För rusQryeksskatt ernas vidkowmande ha un er aret tre 

oli. a föråndri n,;ar i sti;ande r i ktning ""t r • 1>els har 

f yrtio ör e 

liter, els 

i två 0 f ~"aYl:::>ar 

spr i t tej vin). 

sättnin sskatten 

pe rti " ande 1 sbo l 

"" j ts med sext io, respektive 

a11 tså sanrrnan l a.;st 1 kr . pr 

öjts f rån 55 t ilI 60 proe. 

en. ess hdjnin r beraknas 

å fakturapr iset 

e det al~na 

fär 30 lLi l joner kronor ~ " " vad som tidigare ar i fl uti t 

ifrå: "ave rande poster . v sist n mda h""jnine av olI!sattni ngs ske.tten 

he. även vinpri sen drabb8 ts . 

Bet räffan e tobaksvaro r er nägp" skat tehäjning ej ågt 

f ör ei arrer. snus oen t U66t obak . Dår e ot hAr den å r i s

~~rantpriset utgåen e skatt eprocenten öj ts : f ör cioarr ci arretter 

rån 33 t il I 36 , f ör cigarr ett er ied pap~unstyc e f r ' 50 tilI 

53 , f ör ei arretter ut an sådan t mun stycke från 5 till 54 samt 

f ör röktoba ~ fran 41 till 46 proeent. Genom des sa höjni n,;ar be

r äknas det alln: "nna ko a att ti llföras en extrair komst på 0 ' 

kring 5 i l joner kr . 

En del av essa skatteförnojni n som 
r epri ser under f ör st a halvåret, kon a 

f i nansmi ni stern tilI godo. oeh ha ev 

hö vl ig och önskvärd reserv. 

nu l Öflande 

förutsetts 

i ,lf örts i 

budgetårs 

såsom en väl 

Betråffande såv"l tobak sam rusdryeker ar den r i ktl in

jen all tmer konsekvent fullföljts, at t statsver ke t s 

monopolföretagen i så stor utstr"" ckn i n" som öjlig,-t öra uppbäras 

i form av direkta avgift er från bolB..6en . al l tså en.da"st i ringa 

grad i torm av van lig inkomstskatt. konmrunalakatt. i mporttull eIler 

utdelning på av statsverket innehavda monopo lbol aktier. 5ålunda 

har en sträng normering införts för den kOll!fluna.la beskattninoa-en 

av tabri ker på skiljda stä.llen i 1811d.et icir att hlndra. att 

landsortakommunema skola erhåJ.la oskä] iga skatteinkomster. likaså 
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jen all tmer konsekvent fullföljts, at t statsver ke t s 

monopolföretagen i så stor utstr"" ckn i n" som öjlig,-t öra uppbäras 

i form av direkta avgift er från bolB..6en . al l tså en.da"st i ringa 

grad i torm av van lig inkomstskatt. konmrunalakatt. i mporttull eIler 

utdelning på av statsverket innehavda monopo lbol aktier. 5ålunda 

har en sträng normering införts för den kOll!fluna.la beskattninoa-en 

av tabri ker på skiljda stä.llen i 1811d.et icir att hlndra. att 
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i al .Jd.nhe t no r ..!.ering av bo 1 agsutde in arna , varvi ' en årlig 

avkastni ng v c:a 5 - 6 proc . synes a t its såsom riktlinje 

f ör ko . .unal besåat t ni l<:)en, alldeles oavsett företagets r eella av

kast ni n . ~ve r s kj utande vinst har i levererats tilI statsverket . 
.. gra siffror . tade ur ' tiebol~et ve s ,!'oba6:s-

mocopol et s oc kti ebo l aget Vi n- och Spritcentralens senaste 

beråttelser to rde i detta saIii1lanhang unna f0rt jana intresse~ 

Under åren 1915 - 1 31 har toba s anterin en sawmanlagt 

tilI statsver ket i nlever erat 94 ~ 174 . 000 kr ., d ray 758 .2 ilj . kr . 

i toba s s ~att , 105,7 I:li l j . i utdelningar. 00 ,8 .i lj . i tull 
samt 26 .4 mil j . i kronoskatt från mono olbolaget och dess dot 

bol ag. Jack vare de nåmnda sk t t e oli t i ska fö . dr i garna bestod 

e el l ert id av 1~31 år s sm.man l~ inl evera ser å 5,5 milj . 

all ra st öreta delen eIler 66 .8 mil j . kr . av Qire kt t ooaksskatt , 
8 . 1 il '. kr . i uto.elnin dår v 4 ,4 rd lj • sådan . in" 
g i ntåkter av t oba stull och enda t 0. 5 mi l j . av 
direkt skat t ebel ' 

smidi are uttagande 

t e. v- ar. 

ned er ivetvis f ör st tsverket 

v behövliga i nta ter än övriga , me r a 

Såsorn nå.mn es i b ::.et"ver si kUin . beraknas statens 

ter av sprit- och altskat t er tilI 

Vin- och S ritcentr alens årsberåttelse 
c ~ a 125 ,2 mi l j • kr . 1li3t 

i r. l e v e r e r aa e s ... t ... i ... l ... 1---.;:s .... t=a"""t ... s v .... e .. r'--_ 
lli i s mband med p elsbolagens verks .' et un er år 1931 
sa.l;!!i.an l agt 67 .3 n:ilj . kr . ot 71 .9 

1929 och 36,1 ·lj . kr . år 19~2 . 
· l j . år 1930, 66 ,8 il~ . år 

v et . r 1931 statsverket 
tillgo of"rda bel0 'et å 67 .3 ilj . f öllo 10. 3 il .• 

ilj . å brånnvinstil1ver kni sskatt, 33,4 milj . å 0 sättni n ss katt . 

0,7 milj. å kronoskatter och 5, 0 mi lj. å arti andelsbol~ens 
l everanser. hledan tullsatserna al ltjamt aro of6råndr~ e a , såsom 

ovan nåmnts . de dire kt a rusdr ycksskatterna i år icke oy;' sentligt 
ökats. 

Det kan kan ske förefalla . SOID om denna översikt över 

svenska statens regel bundet i nfl ytande inkomster av rusdrycks. och 

tobakahan teringen vore alltför utförlig . men . den torde dock i 

mån ge en belysning av nO. som i ganska stor utsträckning utgör 

den 8Vemrka bUd3etens. de svenska statsfinansernas stfrka med 

punkten förlagd på vissa speciella områden av i ndirekt beskattning. 

där sociala hänsyn och i ntressen gå hand i nand med de rant 
statsfinansiella. 
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7. 

oeh aport. 

Sveri ~e ar i år blivit f 'r skonat från a11tfur amfat· 

tande arbetskor f i Kter . Doek . ågår all tj ' t öppen mnflikt inom 

en svenska massai ,dustrien . oe ut gången fö refalle r avi ss . 1 

viss ~ån r det gj vetvi s f ör klar1 i t' att exportindustri ens ar

bet ar e . 80 i star ts t r ' ekning ha sämre arbetslöner an emma

i ndus t ri ens . ie ke e,odvilligt vilja fia med på en reduktion . j'ö~ 

nft l an et ' r e e llertid i Sveri -e el vis li kartat .ed et i Fin-

l and : exuorti ndust r ien spelar för lan~ets ekonomi en betydligt 

törre roll an i e flasta stora i ndustrilander. sam ha en be-

t ydan e ' e lJaL. ar kn aå. s ' som bas · s . oe r i n" str ien alltså kan 

slå sig fram på f r ' ande rnarkna ' en oeno dump'l O ' . v. s . e-

n att salj a 

örlustbrinoa.ll e 

gat °6re pri s 

var a.en ,sen 0 

1 , ;';' ':: ~r. ot 

neläge pa det 

till ) r is . 

en so 

i e lan 

50 i ell fö r 

ko pe seras anom 

et . ~l' li~ 

i eS d.unna vara a.i rekt 

ett a v tul ls~ " oetin-

nittliga ti Jl ciner i 0 

senaste upp~ifter f ör ar 193C 

en ege t i 6a e~ : tina.ust rien 

kn adsi r.a.ustr ien . ~å "etta 1. a . i nor . e,:; am 
i: ela t a..::;et .• lli t s ::;efc:.r 0 ··r Eindr a t . edan 

vne.d s t-:ostnacie a å.:!;t rum e.d .. 

vi a. ha resll 'nerne un 'er de ssa f ör i n strien ogynns a år sti-

sa.lJJti i e;t en etydlig i ns i g av 

i t avsevårt. oeh man t orde utan "ver rift ~ ma ast slå . a t t 

svensk industr i . sårs ' i l t exportindustri. nu nått år an . att en 

anpas snin nedåt av 0 kostnaderna . ~v . s . i första hand lönerna 

f ör föret ar en ter si g såso.. an ofrånkOl.u lig nö våndi @1et. om ieke 

konkurrensfö:rr;.åean ska ll ' elt un er r ·'vas . Den sve Jska exporten vi

sar f "r ci.rvar2Xlde till bak~ö' e uru ej i lika stor utstråek

ni nö sam i p rten . IL..,.,J framtiden te r sig ytter liot ovi ss oe ned" 

slående. 

Kreu.;erlqaschens i nverkan. 

Det är i et t a sammanhang 0 ö j li att tmdvika ett be-

r örande av Kreugerkoneernens sammanbrott och dess sann01ika följd

verkni ngax . särskild för d.en svenska exporten. e,n frågeställning. 

sam ter sig. så myc:kat mer naturlig. BOm Kreugerkoncemen gjorde 

sig gällande frerr.för allt i no , exporlindustrien. ~.är kunna urslcil

jaa följdverlminpr av Ivar Kreugers verksamhet både på. gott och 

ont. Rent organiaatoriskt har utan uivel d.en svenska cellulosain

dustrien runni t mycket genom Kreugerkoncernens samlande ingripande. 
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en vinst se r torde . estå ven efter koncernen s Ssl .nbrott. Direkt 

~en Kre 'er 0 3:l ermer a ven i konkurrans med honam ha flerta'" 

let svenska cell ulcsaföretag av större betydelse sarnlats i några f å 

större e nster , v· ~et gi vetvis innebår en bet ydli ökrui styrka , 

a ven om man finn er en 51 et dåri , att fler t e let fö r et ag vid de-

r as f örvarv torde ha överka~ italiser ts och en f inansiell saneri 

ev sj i:i.l ve n,o er bol aget dÄrför torde bli of rånko lig . 

De ~orrld.ndska jänmJalmsfål ten , i vilka Kreuger ilaf t blott 

ett minori tetsintresse, torde i L.ycket r i nga. grad. ber ör as av det 

i ntråff?de , men äro så mycKet mer direkt påver kade av den ekonomis

ka depr essio en, som re ucerat uts :Ceppn i en av svensk järnmalIL ti ll 

ett mi nimum utan att nå n l j usni n nu kan s k6njas . Ved å t er de t 

nya Boliden- fältet l o.per . guld . ar se i k m •• ) beträffar. har Kreu

gerkoncen .ms il1tr....de vi sserligen skapat ett < å tagl i os 'ker ' etsf6r-

• å llande beträffande den don.inerande " anderätten t ill f öret86et - lB.-

jor iteten r I i r a hos i ksgälds kontoret bland saker eterna f ör stö -

kre i terna till Skan inavi ska ban ken ... men fö r et aget ar också ö 

n KreLL.;erko c rne s C .edling. ti llCrts be ydande kapi t aI ,oc 

i st · d både att by:s;a. et t Ö ,odernt s 'ltver ac . att skapa er

foroe r l i ga. j ' rn v '''sf''rh' ndel ser. 'ågon större s kul s ' tt i 16 f r ån Bali 

d enbo l agets si a tilI Kre er oncernen f 'r.el i eoer veterli3en i c' e . 

V"sentli ot an orlunda te sig utsi t rna C r e två å ter stå-

ende huvudi dustri erna i i O koncernen . telefon- och t ' sti cksind t r i -

en . Den förstn ' da , r epresenterad. all t av 'elefon- a- b. L. 

• Eri cs son . har korm ' t i svåri eter fran f "r all t r ioeno , at t es s 

röstber ättic.e aktiemajor i tet av Kre er be l ånats f ör ut l ' s k r äk

ning och at t ett f r i ePr ande av densamma er fordrar bortåt ett fem-

ti otal iljoner rronor, ,edan ' e tlånds ka intressenterna enli 

svensk l agst i ftning äro f ör hindrade att .. och di r ioer a företaget. 

Den hår av f ör an ledda ovissheten om bo l agets fr amt id , j ' sides ed f.n . 
mycke t knapp tillförsel av kapi taI fö r l "pande utgifter ha.{ synbar-

Ii en star kt påver kat r örelsen , som f .n . d.r å tski lligt 

bå ttre äro f ör hållandena j ust nl1 knappast sMana, at t de livskrafti

ga utländaka konkurrenterna kwma 6,Ör a all t f ör starka framstötar Im

der föret et s varuna.ktstid. Mao synes oc kså i nom ini tier ade kretsar 

hysa 

1ati vt 
da f ör hoppningar oå en 

kort framtid. 
fin8nsi e11 reor nia ti on inom en re-

För den svenska. tändsticksindustriens vidkoUl!ll8ude äro . å and _ 

r a sidan , framtidsutsikterna ytterligt ovissa . och det är alltj ämt 
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l~~t ifran s~~ert , 0 , det s ~ 11 visa sig möjligt att halla 

Mn en inte t. ' neIl '.l.St by- acien . Tya p 0 f attancie dr iftsin-

skrdIl kn i n ar n ;t r , vid de svenska fabr ikerna. 1 För enta 

t erna synes man på åtski lligt håll inom tändsti cksindustr ien och 

den de samme do ,i nerende finansen 'l a benä,sen att s l '"ssli ta 

e på U. S. A: s del KDmxande anparten av tändsti ckstrusten p 

I i "e~ r~kna~de ' ve med de betydan e tänd&jie ~sin tre 3 se a i SJ -

Ol.!.e r i ka J Fjar ran östern oe flera ev de n.ono. oli seraJie euro peisi<a 

staterna . Såv'"l i r m:cri e so . i skl and r t r uste s ställnin 

s ' so' " :lstriför etp ~ recian f örut .li en svag . och ett upp :' v811-

de av avtal en f r an r es. ekti ve l ånders sida t or e i n:sal . ' a iOlllna 

pnse a ute s ut et . 

såci.an spr ångni ng ev t '" dst i okstrusten s kul le 

f" r den 

ödesd igert . 
vicikornm811cie KUIlna bl i så 

ad erna i nge heI t f"" rlorade 

. t eD et t ven " j li e he : laD:e r kneden bl eve otad . Jnder Kreuger-

koncernens tid a ndmlioen de utl 

stor utstr " ckning bli vit finansie ll t 

n:oderniser ade oe' vore r '" lj a ktli ':)en . 

i nt r ädf. . i st · d att. fr r "r a11 t 

kr ft . er bj u ' a e sve i S a fabr i kern 

dS Ka t "" stioksfabr ike 

reoroanisera e och i 

on: fri 1 0 '-<lrre s 

t ao vare billibar~ 

a i 

llstriellt 

arbets-

en ör 811 e iCO kurrens . 

.dra 

t . e . i 

st "r r e . 

vi ss ' !1 

IDed KreUf;enwncernen i nd i rekt lierade f"" r e

Svenska Killl a.;er fabri ~e . torde dareluot i 

jtterst obetJdlib 3Tad dr bbats av s r .anbrottet men ha "r -

e !.ot gi vetvi s att kämpa t,ot e ,ed depr es si one 1 Selli an' oan 

r i g ,eterna . 

. ancielsbal ans oc 

Den svenska tull- och ualutapoliti ken har även un er inne

varancie . f ör l andet ytterst pOfrestande år kar akter iser at av en 

utpr '" ad p i nuvarande si tua tion nci.r a nog enast ående passi vitet p 

en framför al lt har sin f ör k aring däri . att aåväl " ri ks~ens 

ajori tet som sittande re ering äro princi pi ella f r ihandlare ocb 

motståndare t ill ilarj e fo rm av sta tsingripande . dar et ej sker 

i ytterst nddfall. Ett sådan t nödlä6e har , ansetts f öreli a.vad 

j ordbruket beträffar. och här har också en rätt omfattande spann- . 
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le. 

r e "le ~ .de it~~rCer . '~i . to~ hittills h de t oc1så llC ts at t 

håll a l andet ei{onoroiskt fl 'tan ' e på. clenna vät, . portöversko t t et 

..::i.r visser l L en ell tj ärnt betydande rr,en dock mi ndre cm i f j ol 000 

;.t~~ ::;) ck för årets fyra ftirsta ffici1l ader t ill 113 ,8 il j . kr . mat. 

54. 1 ilj . motsvarande tid i f j ol. Förb 'ttri ngen s ianhän e roed 
en 

j an 
ev i nf 'r seln från 446 .5 mil j . kr. vÄrde under tiden 

i - april 1 31 t ilI 37 , 1 ruilj . i ar , under et tför seln 
mi ska.d.e 

l evanå.e j ur oen 
f r an 292 .4 ti lI 260, 3 

an i .. ali ska uhllen ( BrJör , 

i lj • 

fl ~' sk , 

kr . 

der n ~de tid ed "tt r ån 35.6 ti lI 21,1 ~i l j ., 

Ut fö r seIn av 

m.w. ) 

och fossila än:nen j tirnmalm . sten , . ) f r ån 20 , 5 till 10,6 
semt a.v J!1.as ;ciner m.. f r ån 38 , tilI 25 ,2 !!il ' . kr . Di:.l.remot a.r 

travaruerporten unoef"r of ör ändr ad vid 25 , 7 roil j ., oen tför seln 

~ v pa?pe r amassa , papp oc papper har sti i t f r an 68 ,8 ti lI 78 ,8 
• .,il j oner . 

• 

iluvarande finansminister her vid n~ra ti ll f"llen för kla" 

r t si beredd . att - om F 6 et så 3)åfordrade .. f ör eslå och 

vidta,sa excepti onella å t ' rder för 

a t t f örbå t t r a handelsba l ansen oen 
beor änsning av i orten 

s~kerställa den svens 
i syfte 

valutari . 
DOC K a . so tidioar e ?apekats , de tullåt årder , vil ~ hittills 

vidtagits , huvudsakligen varit av rent finan spoli~isk kara ~tär. In" 

nan varens ri ksdag upplöstes begår e eme l lertid och er höll r ege

r i -oen be I.yndi 'ande i t ullfrågan , som str ' cker sig, l ci.n;re cm vad 

nå n svens k r e . ..,er ing i .odem tid er hållit. Ehli ' det ta nar 

re ~eringen nuroer rät t att , 
der den tid ri kså~en iCKe är s~ 

I ed och med s ~Jldi et att under kast beslute t ri' sd6.3en s ~Tansk
ning i no tio da~;s r efter dess sammantr ädande , belåööa varor ed 

en t illäggst ull i,å ögst t re gånger sanana belopp som enliot 0"1-

I ande t ulltaxa ut gående tu~lavgift , eI ler om varan tullfri , en 

t ulI å hö st en f järdedel av värdet . 

Dette nya be yndioande ar elI t så r e.;eri T16en få tt 

r i a vid behov. ågot bruk där av har ännu icke gj orts. 

Ve l ut apoli ti skt ha de senaste ånadema f örfluti t ovanligt 

oeh kans ke oväntat lugnt. Sadan ri ktlinjem a för Sveriges Riksbanks 

velutapolitik av bankutskottet ach riksbanke~ stadfästs i sådan 
riktning. tt den svenska kronans inre värde och köpkraft skulle 

uppr ä t thållas ~ed de oftånkomliga varietioner. som betinga ' es. dals 

av tullpoli tiska åtgä.rder i landet. dels av dim oundvikliga .fördy-
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11. 

r '1. ' vi s::! uno. av aonan s epre i" 

er : !:::; utåt . naI ri..~~~ , Ken f j rt en lL/cket :-assiv o1itik. synbar-

;å att vio. 1", lioa till f~llen f"rstci.rka 

sj vebt r es erv . Der.na . som after gul yntfoter. s upp ';'V8J o.e c .• d.e t 

,'issl / cka.cie förs'ket att stabil i ser a Jonan vid. ;:>undkurse 

sm~lt 

n re 

ku ,., t 

sar an t ill 

130 L,il j o(,er . 

i , ' r e 

oc. 

~i1joner krono r. u~ 

nar s · v ' 1 kronans 

HU ti ll 

, 'pkraft i n 

SOl', na si s t o e ~ven ~ess yt~re v_rue ;::,e tei~ot o<l ldvalutor 

vi I dvdas . ,_ed .. ":'n s ' till ?t1 eX90rt va1utorna f r " g-
5" so!" en r~ bör ? . are at~ vanta . t ~ r si~ situat ionen ur val~ta-

syr._:.li~~t n.ll er '5-a l S ~'.a tillfredsstillende , sdrs~ilt sea.an cie t ertra

rdin ' ra t r /ek , I:reu 'erkonc ernens s t ra : apitB.lrörel ser till ocn fran 

landet fö ro rsa~a.cie , n..ll',er ncistan helt _i ,yoilört . 

ven i vaI ~ t2..l:~ see e r en'eller tid re.;erir.oen , strax 

före r ii<sde ..;ens up:) l 's i.g, oe-drt en extraordinär f' lliuakt . . en 

. " ; t , 0 1 i f r ål ... an e stat 
r ' tten t t f 'r f ;a över betal li s ,eeiel i sa .ts , . ..:er, ett i en 

_,ån se. pr övas nödi:t f ör vi nande av et lni!Jgsut j årnn in.::, , cl earing) 

efter ',"r a.nde av r i KS' en: sful Läkt i ::>e f ör o ett en , so 

bet lnin ssi<yl diö i fr"'.J..ande veLlta t i ll nd.;-on i ve erböran e stat . 

(? nt ' ,ioen f ' r inbeta l a ri ks et iee på villi<: r so 
s tad~as i f örefi ntli t ele i:Savt 1, e I ler oekså att e.ol er a be-

lo .'pet i ri ksbell ' el ell er annan bank pa r 'kni uö . SOl!. bor öenaren 

. ic ke får förfo .Ola över annat ef ter F'_ '· ; t s best ' le1 ser . 

St oc kho I17 i j uni 1932. 

Ja.c, Svens son 

Konsul . 
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Salainen. 

T U K R O. h SSA OLEVA LÄHETYSTö. ~~~--- ~ -
UI :Ir ;, .,' : . 

. ~ J • • • 

r· , 
::.. 1b '33 ._ 
~3fo ~~ '~ __ - I 

,' ... -: f/ ~tZ \ ... 

RAPORTTI n:o 23 . 

Tu~i:ollta - ssa 2 p:nä k esä- kuuta 19.32 .. 

Asia : Y.unir.ka llin n k' aus . 

Kruv.nunp r inss in vanh imman pojan Gus t a f Adolfin kihlaus 

Koburgin entisen hert tuan t y t tären ka n ssa on t ietenkin lehd i ssä 

• j a l aa joissa p i ir~issä ollut huomi on esineenä . t osin pa lj oa pie -

n emmän huomi cn kuin tälla i se t t apaukset vielä jo it k i n vuos ikym -

meniä sit t en ol iva t . Syynä t ähän vähenem i s een ei ole vain se ; 

että u s a t verra t tomas ti tärkeärr~ät as i a t, ennen ka ikkea t a lou -

dell i se t, i hmisiä kiinnos t a va t , v a n mysö kin toi saa lta Koburg in 

suvun poliittinen merkit kRe ttömyys (her t ~uakuntakaan , jossa se 

nen hallit s i , ei enää ole va l ti ona olemassa , vaa n se on yhdi s -

t et t y Eayeri in) , t oisaalta kuninkaa lli ses a perheessä sattune i tt en 

tapausten suh teellisesti vähä i nen va ikutus a sio i h i n . Polii t tista 

väritys t ä kii:lauks e lla saa ttaa 01 1 va in sikäli, että va lla npe-

• rimykse en suor a staan kutsu ttu prinss i e nsi kerran maai lma ns odan 

jälke en na i entisen saksa l a i en ha l l itussuvun jäsenen. - Mi ssään 

maas s a t ämä seikka ei liene herättä ny t pa haa ver t a , tuskinpa 

huomio takaan , mu t t a va rmana on pidettävä , etteivät kuninkaallinen 

p er he j a ha llitus ole tätä askelta ottaneet hankkin~tta s ille 

enna kolt Eng l a nnin kruunun ja h a llitUKsen suos tumus t a , jonka 

saant i a t a sen epäilemättä ova t helpottaneet KOburg in S'.lvtJn 

brittiläi se t j a l e ensä kin kansa inväliset sukutradit iot . 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2j 14 •• " ..... j. 'Mi,..i 
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• 

• 

li s t ~ huomiota . s e i en l ehtien ollessa t viI 8 n ka iken -

b idl j u ttuj a j a loru j :;.. kit.l a.uksen joh osta Folk t s Dae -

bl=.':' Politiken mu i s tutti mieleen kolme vuotta sHten s a -

t clnut t a kunniamerkkikaupustel~a , jos pa r onuks ena ol i Ko-

bur- i n en t i nen h erttu. , si i s morsiamen i sä , j a väli t tä -

jä"lä e räs r 'ot9? l a i nen ·3. a t~ i smies T"I,lIbe , jolla on kobur -

gi l ain e n Gehe i mer ~ofra tir. a rvo . Va r malta t a holta olen 

hull~t . pttä s e selos t us , jonka s~n o tu leht i jo 1929 

a nto i uude ll e en on as i a sta antanut , n tvt uden -

1:'.lk:. I :. -:-, . ::~r ' .1I3.n . ri t ~· ti t e . . 1~n ki! i a 

: I~ä arveluttavarnpi , kun Saksas s a , ku~ en tiede t ään , on 

o lemassa tällaisten dekoratioid en kI e l t o. - J os kin ällaiseT. 

jut UT. ehkä he l posti jääv ät unohduk~il, ne kuitenkin ova 

m' .sa ;Jsa:;.t al himmen;;.ämään kuninkuuden muutenkin hälvene-

ää . loistetta j a ken ties ~ainamaan s en jäsenlin hyvin 

vaara ll i s ta ko omillisuuä e . leimaa. 

Toi seksi n t o de ttav ~ssa , että täl l a is t en apaus-

t en joh dosta helpostI nousee kysymys kuninkuuden tulevai-

suudesta t ässä maassa . ~ässa kohdin n nuoma t a va, että 

s amal la kuin va l t iomu don mahdo l~i sen muut oksen vai kutus 

polii t tiseen ja yh eiskunnalllse e~ elämään ~ uunun t os ias i -

allises~~ lentuneen vaikutusval lan vu oksi olis i vähäinen , 

se val ~lv sääntöisesti .erki sisi mi t ä erinpohjai s inta muu -

to s t a, kuninkaalla kun Ruo s i n perus t us lain mukaan on en-

sisij a isen tärkeä asema . 

~ ' tä tällai sen muutoksen luultavuu t een t ulee, on 

Segers ted t kihlau ksen johdosta Göteborgs handels- oen Sjö

fartstidningissä Johtavas s a kirj oitu ksessa lausunut, että 

kuninkuuden säilyminen on s ' ks i epävarma, et tä ei ole mi-

tään t akeita siitä, s aava t ko Gus t af Adolf ja häne n mor-

s i ame sa milloinkaan kruunua ka.n taa. Ironisoidessaan kih-

l auksen ynteydessä julkaist ujen juttuj en ja jaaritust en 
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J ohdos t a hän isää, että mahdolll en tasavallan va ltion-

äämles erheine en varma~ ki saisi kohta loksee n Jout ua 

samanla isten esl eeksi sekä i ää monarklan parhaana 

lus tukse ,a Sl ä , ettei a savallan oma ksumisella 
ell!V' 

lUl t ää:-. siall.ista /VOTtettaisi . . ä ' n Segerstedt . Käytännö l
kyaym,va 

l ' sessä pyolitiika ssa -"U n m rkitys t ä vai lla, 

hallltus~uot kysymys sill01 tällöin pannaan demonstratiivi-

sesti vir ille riksdao issa . n ku ' tcnkin odettava. että 

sosialide~o kra tit v'rall ' sesti tunnustautuvat republikaneik-

si, v~ ' kk~ he, syys t ä kyllä, eivät anna a sialle 

vaa käy t ännöll ' spoliittis t a merki tystä . Vasta jos kuningas 

yrlt täis ' käytellä personallista valtaa , voisi ehkä 

• kääntyä monarklalle s~oras ta vastaiseksi , mutta 1 puj en 

1 ,b)uksi j kaiseJ ma an valtioelämässä nykyään liikkuu pal-

j a ärkeäm~iä kysymyks · ä . 

winisteri 
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alainen. 

T U K H 0 L Jl A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 24. .~. . l .\. ~: ~I . 

Tukholma ssa 10 p:nä elo kuuta 19 32. 

Asia: Ekmanin ero. 

Ne asianhaarat. jotka ovat aiheuttaneet päänrinisteri 

Ekmanin eron. ovat Suomenkin lehdi ssä olleet niin täsnällisesti 

j a seikkaperäisesti selostet tuina. että katson voivani seuraavas

sa rajoittua esittämään vain muutamia pääaeikkoja . KOko tapaus 

on alusta pitäen ol lut niin selqäpiirteinen . niin jokaisen ta

jut tavi ssa, ettei ole tarvinnutkaan etsiä "salattuja syitä ja 

seurauk ia". kuten usein hallituskriiseistä kyseen ollen. 

Carl Gustaf Ekman on päämini t erinä ollessaan ottanut 

vastaan rahaa Ivar Kre~riltä - ensin 50. 000 kruunua viime 

vuoden syy kuussa ja sitten toi set 50 . 000 kruunua tämän vuoden 

helmikuussa, aj ankohtana , jolloin hallitus oli täysin tietoinen 

Kreugerin h rjuvasta asemasta j a vain 20 päivää ennen kuin val 

tiopankki myönsi Kreugerille suuremman luoton. Rahat on Ekman 

käyttänyt yksityiseen puoluetoimintaan . Kim konkurssipesän hoi ta

jat ovat pyytäneet hänel tä til it stä jälkimmäisestä summasta on 

hän yksinkertaisesti kieltänyt vastaanottaneensa rahat . kieltänyt 

vi eläpä OIIlBIl nimikirjoi tuksensakin . Vast a kun häntä uhattiin oi-

keudenkäyPJlillä, tunnusti hän asian j a suoritti itse rahat kon-

kurssipesälle . 

Ekmanin käyt täytymi stä ja hänen sii tä aiheutunutta ero-

aan pidetään ainutlaatuisena skandaalina Ruotsin maalle ja kan-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallin el) . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituk iin .:1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta 1 : 
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jat ovat pyytäneet häneltä tilit stä jälkimmäisestä summasta on 
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Ekmanin käyt täytymi stä j a hänen si itä. aiheutunutta ero-

aan pidetään ainutlaatuisena skandaalina Ruotsin maalle ja kan-

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituk iin. mutta J: 

• 

alainen. 

TUKHOLMA SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

Tu.kholma ssa 10 p:nä elo kuuta 19 32. 

. .... ~ .' 

.••. I \ ,. ~, 

'~4} 3;3 --; :f ":" v~. ' 
/', 5l: ~l L::~ \ L:::, 

RAPORTTI n:o 24. 

-----
. ~ } , , j 

v, 

Asia: Ekmanirl ero. 

Ne asianhaarat, jotka ovat aiheuttaneet päänrinisteri 

Ekmanin eron, ovat Suomerrkin lehdi ssä olleet niin täsmällisesti 

ja seikkaperäi sest i selostettuina , että katson voivani seuraavas

sa rajoittua esittämään vain muutamia pää.seikkoja . Koko tapaus 

on alusta pitäen ollut niin sel~äpiirteinen , niin jokaisen ta

jut tavissa, ettei ol e tarvinnutkaan et siä "salattuja syi t ä ja 

seurauksia" , kuten usein hallituskriiseistä kyseen ollen. 

Carl Gustaf ~kman on päänrini terinä ollessaan ottanut 

vastaan rahaa Ivar Kreugeriltä - ensin 50.000 kruunua viime 

vuoden syy kuussa ja sitten toi set 50 .000 kruunua tämän vuoden 

helmikuussa, ajankohtana, jolloin hallitus oli täysin tietoinen 

Kreugerin horjuvasta asemasta ja vain 20 päivää ennen kuin val 

tiopankki myöl'!~i Kreugerille suuremman luoton . Rahat on Ekman 

käyttänyt yksityi seen puoluetoimintaan . KUn kon~~ssipesän hoi ta

jat ovat pyytäneet häneltä tilit stä jälkimmäisestä summasta on 

hän yksinkertaisesti kieltänyt vastaanottaneensa rahat , kieltänyt 

vieläpä OI!lB1l nimi kirjoi tuksensakin . Vasta kun häntä uhattiin oi-

keudenkäyPJlillä , t unnusti hän asian ja suoritti itse rahat kon-

kurssipesälle. 

Ekmanin käyt täytymi stä j a hänen si itä. aiheutunutta ero-

aan pidetään ainutlaatuisena skandaalina Ruotsin maalle ja kan-

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituk iin. mutta J: 



z . 

salle. "Aftonbladet" käyttää sattuvasti otsikkoa "Landssksn

dalen". Kai kki lehdet. puolueväriin katsomatta . asettuvat 

samalle kan~ :'e. Vieläpä Ekmanin oma äänenkannattaja. Svenska 

~rgonbladet. pitää itsestään selvänä, että Ekmanin poliitti-

nen ura on päättynyt. ya Dagligt Allehandan mielestä saat-

taa Elanan-skandaali itse Kreuger- skandaalin varjoon. Allehan

dan vanha päätoimittaja Ljunglund huomautti minulle: "Ekmanin 

rehellisyyteen er. ole koskaan uskonut , mutta nyt huomaa ko 

ko kansa hänen epärehellisyytensä". Socialdemokraten kirjoi t

taa: "arI " "taf Elanan on poliitti kuollut mies ja 

hänen nimens: h.iipyminen hiljaisuuteen on paras lahja . mi -

tä hän voi meL ta odottaa". 

Siitä iis näytetään olevan ~ysin yksimi elisiä, että 

uvaa~estaripolitiikan" keksijän ja frisi .n e-puolueen moni

vuotisen johtajan poli ittinen ura on päättynyt. Toine kysy

mys on se . missä mää.rir: Ekman saa vastata teoistaan. Ruot

sin laki ei tunne rangaistusta hallituksen päämiehelle. joka 

ottaa vastaan lahjuksia! On kuvaavaa, että lehdet a luksi 

kirjoittivat lahjasta. mutta nyt alkavat peittelemättä käyttä

mään sanaa "lahjukset". Elanan myönsi Kreuger ille suuren luo

tan vastaanotettuaan vähää ennen toiset 50 . 000 kruunua -

lahjana puoluetoimintaa varten! Se mahdollisuus lienee ole-

massa . että RiksdagEln myöhemmin puuttuu a iaan. 

Socialdemokraten vakuuttaa. et~ Ekmanin asiasta 

'1'ä.uänpäi väinen 

tehdään ensin 

ilmoitus Riksdagin perustusla.kivaliokunnalle. joka päättää. on

ko Ekman haastettava oi keuteen. 

On kysytty. mi ten Ekmanin tapainen järkevä mies on 

voinut tehiä itsensä syypääksi niin arveluttava.an käyttäyty

mi sean . .Ja suorastå.an hämmästyttävänä on pidetty sitä usko· 

matonta naivisuutta, joka ilmeni Ekmanin yrittäessä lehdille 

antamissaan kormmmj keoissa selittää menettelytapansa syyt . Ifån 

nimittäin väittää salanneensa saamansa "labjan" Kreugerille 
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antamansa lupauksen peru3teella. Ja vieläpä hän sanoo halun

neensa todeta. pi il ikö takai sirunaksuvaatimukseen jotain mui

t akin t arko itus eriä (poli ittisia!) puhtaasti asiallisten ohel

la . Eräs Svean ho vioi keuden oi keusneuvos selitti minul le, että 

Ekmanin ainut laatuinen sai t uus on t ul lut hänelle kompastuski 

veksi. Tavalli sesta r a kaantyöntekijästä yhteiskwman kukkuloil

le kohonneena on hänelle raha saavuttanut aivan erikoisen 

arvon . Jokaisesta komi teai st unnosta saamansa rovon on hän huo

l el li sest i kät kenyt rahali ppaaseensa. Ifun sentähden her äs i ky

symys , että Ekmanin aahdol li sesti henkilökoht aisesti piti kor

vata Kreuger iltä saaman sa rahat mitkä Ekman tosin puoles

t aan on luovut tanut puolueensa käytettäviksi} , koetti Ekman 

vi i~eiseen saakka valheella päästä koko asiasta. Toi set taas 

koett avat seli t tää hänen hairahduksensa johtuneen lii asta työ

t aakasta. Po l iitti si ssa piirei ssä lienee kuitenkin se käsitys 

ylei sin , että eraät ~kmanin uont eeseen ii levät hei kkoudet 

ovat yht' äkkiä ilmenneet näin räikeässä. muodossa. "Sin poli

tiska klokhet och erfarenhet ti 1 trots ägde han dock be

tydande br ister i omdömesförmåga och karaktärsdaning, vilket 

nu står klart f ör alla", ki r joitt aa Socialdemo kraten . 

Vaikka Ekmanin hahmo hä.ipyykin olemattomiin poliitti

selta näyttämöltä, tulee Ekmanin erolla ja siihen lii t tyvi l l ä 

seiko i l la todennäköi sesti olemaan hyvin kauvaksikantavat vai

kutukset Ruotsin poliittiselle elämälle . Frisinnade- puolueelle 

mer kitsee Ekman-juttu luonnollisesti hyvin v i makasta iskua, 

ottaen varsinkin huomioon Riksdagin toisen kamarin piakkoin 

tapahtuvat vaalit. Jo kauvan on puolueessa sitä aitsi ollut 

sis.äisiä kahnauksia ja sanotaan puolueen pysyneen koossa vain 

Ekmanin voimakkaan personallisuuden avulla . b'olKets Dagblad 

Politiken onkin suoraa päätä ennustanut puolueen hajoamista 

ja vieläpä lakkauttamistakin. Vanhoilliset ja bondeförbundet 

ovat taas vaali~tatiotarkoituksessa ruvenneet kosimaan jo 
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oikealle päin vi lkui levia jäseniä. Ja Dagens yheterin pää

toimi ttaja, kaptee i D ehlgr en , on katsonut ajankohdan otolli

seksi ehdottaa lebdes~ ekmanilaisten ja liberaalien yhty

IDi stä. Morgonbladet on ki iruhtanut antamaan suoran vastauksen 

näihin mielenilmaisuihin: frisinnade-puo lue tulee jatkamaan en

ti seen tapaan, va.a.leja varten on ponniste ttava kaikki voimat , 

yhtymistä liberaalien kanssa ei voida ajatella. Eräät poliit

tista elämää tuntevat henkilöt, joilta olen tiedustellut mah

dol li si a vaali tuloksi a . ovat arvelleet sosialidemokraattien 

l ähinnä tulevan hyöt ymään frisinnade-puoluetta kohdanneesta on

net tomuudesta. lähinnä sosialidemo kraat tej a voi bonderörbundet 

saada entisiltä ekmanilaisilta lisä-ääniä. 

Ekman - jutun yhteydessä on yleinen mielipide ruvennut 

yhä eneumän vaatimaan kaikkien ·kreugeri läi sten" pal j astami sta.: 

Syyll.i.sten penkillä on m. m. Svenska Dagbladet. Sanottua. leh

teä varten perusti Kreuger yhdessä lehden kahden päätoimi t

tajan . tohtorien Keyn ja Järlen kanssa holding - yhtiön. jossa 

Kre~rillä oli absoluuttinen Gsakeenemmistö. Näinä päivinä 

on päätoimittaja Ljunglund lehdessään "Nya Dagligt Allehanda" 

ruvennut penkomaan asiaa. Hän on eräässä ääkirjoituksessa.an 

tehnyt vi ittailuja siihen suunt aan , että Dagbladet in toimd t

tajat olisivat "sitoutuneet alistamaan lehden toimitusta kos

kevat tärkeimmät asiat Ivar Kreuger in ratkaista.viksi ". Ruotsin 

vanhin ja huomattavin lehti suurhuijarien johdettavanaf -Jos 

asia voidaan näyttää toteen tulee siitä uusi Ekman - ska.n-
nnnulle/ 

daali It, vakuutti hra Ljunglund. Syytöksi en johdosta. julkaisi 

:Jagbladet eilen notarius publiCruksen ant aman todi stuksen , jos

sa väitetään toimituksen ja Kreugerin väli l lä tehdyst ä sopi

muksesta puuttuvan viimeksimainitun valvontaoikeutta koskevia 

määräyksiä muuta kuin mitä itse rahallisten asioiden hoitoon 

tulee. Toinen kysymys on tuleeko tämä sali tys tyydyttämään 

päätoimittaja Ljunglundia. 

Kaikesta päättäen tulee Krauger-juttu vielä aiheuttamaan 

ausia paljastuksia. ~~. 
~."C"'" lsialnhoi t&J a; 
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Herra Ulkoasi ainministeri, 

,!'ämän ohella on minul la kunnia lähettää 

edustukSE'lllDe supistamista Skandinavian maissa kos.

kevan raporttini N:o 25 • 

- Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, 

suurimman kunnioitukseni vakuutus . 

4~AII ._ .. 
v. a. A~~o~~~ 

Herra U1 koaai ainmini steri. 

Vapaaherra A. Yrjö - IbskinlD. 

H.lsinki· 
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Sanoma. e:-:.titietojen mukaan aikoo Ha l itus menoarvio 

ehdo t uksensa hteyd es sä Eliuskunna le ehdott~ huollJB.ttavia su

pist uksi a Suomen vira llisessa edustuksessa m. m. Sk di navian 

rraissa. Va i kka t änne saapun eet tiedot ovat t arki t amattomia 

rohkene t ässä asia.s sa esi intuoda seuraavaa . 

Tarkoite t tu sää stö t ulisi sanomal ehtitietojen mukaan 

teke!llään yhteensä n . 1.200. 000 markkaa. Täst ä kai t Skand i na

vian ma'der 0 alle tulisi ainakin puolet. Sano t ulla sääs t ö l

l ä ka t sotta i si i n voita vån uhr ata lähetti l äån - , at t ashean- ja 

kansli stinvirat Oslossa, l ähet ~ .. i hteerin- j a kan s li stiavirat 

Kööpenhafuinas sa sekä mabd.ollises ti l ähetystösiht erinvirka Tuk-

holmas sa. Puuttumatta kysymyks een si i tä , oli siko o . sää t öä 

idett ävä budjetääri sesti vält t ämättömänä, on mielestäni otetta-

huomioon , että suunni t el l uista muutoksista aiheutuisi yli 

määräi siä menoja, mi kä it e asia ssa teki sivä t "säästön" las

kelmia pal jon pienel! å ks i. Ensi nn" kin oli si virkamiesten muut 

tojen (yht e ensä n . e muuttoa) laskettava nielevän melkoi sen 

sumnan , arviolta n. 100 . 000 markkaa . Toiseksi on otet tava huo

mioon virkarruesten vuokrakontrahdi t. joista ilmei sesti val tio 

joutui si vastaamaan. mikäli virkamiehet ei 'Iät asu valtion omi s -

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
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tamissa taloissa . Ainakin Tukholmassa on s i toudut te.va vuo

den vuokrakontrahtiin. mikä laetaan lokaku ate. lokakuuhtm. 

Lopuk i joutuu valtio maksamaan diaponibiliteettipalkkoja 

kahden vuoden aikana, mitkä SUImla.t myöskin vähentävät tar

koitettaa säästöä. 

lyön paljouden kannalta oli si mahdotonta a jatella 

työvoimien Voähentämistä Tukholman Lähetystössä. Esimerkiksi 

t änä vuonna tekee tähän mennessä Lähetystäst ä toimitett ujen 

kirjeiden lukumäärä (passio saston kirj et , n . 450 , mukaanluet

tuina) n . 4.. 000 , mikä. tekee n . 20 kir"että päivää. kohti. 

Si täpai t ai on Lähetystöllä hoidettavanaan 24 varakonsulinvi

r astoa, 6 konsulinvirastoa ja 1 pääko sulinvira sto , joiden 

ka .ssa kir jeenvaihto jo on melkoinen. 'l'unternatta ta.r koin 

Oslon j a Rööpenharninan l ähetystöjen työoloja oletan , että ne

kin ovat ehdDttomasti nykyisten työvoimiensa t arpeessa. 

Tärkeä näkökanta, mihin eri henkilöt jo ovat leh

dille antamissaan lausunnois sa vii t anneet, on se vaikutas , 

minkä edustuksemme supistaminen tul isi Skandinavian mai s sa 

aiheuttamaan . Erinäiset seikat o:rat jo muutenkin viime vuo

sina synnyttäneet sen harhakäsi tykset, että Suomi muka on 

pyrkimäs sä irti Skandinaviasta. Lähetyst öistä tulee siten 

ikäänkuin ne ankkarit, jotka todistavat, ettei tuollaisessa 

käsi t yksessä ol e perää. Si l l ä jo pelkkä lähe y töj en olemas sSb _ 

olokin ja nimenomaan l ähettiläiden h kilöllisyys luo , kai 

kesta. läh ty t öjen saorittamasta työstä puhuma takaan , sen kä

sityksen, että suhteita ylläpidetään, että "Suomi on mukana· . 

Tältä kannal ta katsoen oli si Oslon jo toistakymmentä vuotta 

ylläpidetyn lähettiläänvi ran lakkauttamista pidettävä hyvin 

valitettavana askeleena. Yhtä varmasti kain lähettiläänvirka 

Tukholmassa on itsenäi sen Suomen suhteil le Ruotsiin välttä

mätön asia , yhtä varmasti olisi lähettiläänvirkamme lakkaut

taminen Ibsenin, Bjömsonin, Knut HamsWlin , Griegin ja Fd-

varo Mlmch.in maassa hyvi n ttmtuva tappio suhtelleirmn8 Nor-
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jasn. jolla maalla ei edes reaalisten poliittisten näkö

kantojen mukaan tarvitse olla vähemnän merkitystä maallem

me kuin Ruotsilla ja Tanskal la. 

Lakkauttanriskysymyksen yhteydes sä on ote t tava huo

mioon myöskin hyvin tärkeä resiprositeettikysymys: j os Suo

ffii l akkauttaa lähett i äänvirkansa Osloesa , eikö silloin ole 

ole ettavaa. että Norja heti suunnittelee oman l ähettilään

virkansa lakkauttamista Hel singissä? Siten sii s molempiin 

maihin jäisi "toi sen luokan" edustus ja n6 kHnteät suh

teet lorjaan ja koko Skandinaviaan , mi tä on k tsottu tar

peelli seksi i t senäisyysruo sinamne diplomaatti sen edustuksenkin 

avull ylläpitää, joutuisivat asteettaiselle heikkenemiselle 

altt iiksi , mitä niin lähei sistä naapurimaista puheen ollen 

kuin Suori j a Norja, ei saisi tapahtua. 
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Herra Ulkoasiainnrinisteri • 

Tämän ohella on minul la kunnia lähettää ra-

porttini 

;0 26 Fliustuksemme supis:taminen Skandinavian 

maissa II, 

N;o 27 Olympialaiset kisat ja Suomi - Ruotsi sekä 

N;o 2B Suomalainen siirtolaistulva Ruotsin kaut~ 

ta Venäjä.lle. 
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Vastaanottakaa. Herra Ulkoasiainministeri, suu-
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alainen . 
T U R 0 L SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 26 . 

Tttkholma 2.7 elo ssa p:nä kuuta 1932 • 

Asia : Eliustuksenme supist~nen 

S~~i 1avian mai ssa II . 

Kirjoitettuani eilen otsakeasiasta (raportti n :o 2.5) 

tapasin samana päivänä sattumal ta t äkäläisen ulkoasiaindeparte

mentin kansliapäällikön , vapaaherra Hamiltonin , joka omasta 

alotteestaan otti sanomaleht itiedoitukset supistussuunni t elrnis

t amme ulkomaaedustuk essa puhe eksi. Hän huomautti , ett ä 1ähet

t iläsvirkoj en lakkauttaminen j a v. a . asiainhoi taj ain määräämi 

nen hoi t amaan l ähet ystö j ä ei ole yleensä t uottanut toivottu

ja tuloksia Ruotsi ssa. Ensinnäkin johtuu tuollaisista s is

t uksista v. a. asiainhoitaj ain t yyt ymätt ö ys , he kun saavat 

koko raskaan edustustaakan kannett avakseen ilman ett ä heillä 

oli i vastaavia käyttövaroja. Ja koska asiainhoitaji11e joka 

vuosi täytyy järjest ää i esäsi jaiset . koituu siitä me l ko isia 

menoja , jot en er o monessa tapauksessa ei olekaan niin suuri 

l ähettilään t ai v. a . asiainhoitajan hoi t aessa 1ähetystöä -

pai t si että edustus j älkinnnäisessä tapauksessa tuottaa paljon 

hankalu ksia ja ehkä edustuakin joutuu siitä kärsimään . Kilvaa

vana esimerkkinä mainitsi vapaaherra Hamilton Wieni ssä n. 5-6 

vuotta si tten lakkautetun lähettiläänviran. Neljä kokonaista 

vuotta hoidettiin Wi enin lähetystöä v. a. asiainhoitaji en va-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. J: 
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nSBa, kunnes lopulta huomattiin, että tällainen järjestely 

kesäsijaisinee y. m. itse asiassa oli tullut maksamaan 

enemmän kuin ai kaisempi järjestely lähettilään johtaessa 

lähetystöä. Seurauksena siitä oli se , että päätettiin uu

destaan perustaa lähettiläänvirka. Wieniin . Joka tapauksessa 

sanoi vapaaherra Hamilton kokemuksen Ruotsissa osoittavan , 

että taloudelliset säästöt ovat hyvin vähäiset lähettilääm 

vaihtuessa asiainhoi taj aan , vaikka tietysti lopputulos voi 

osaksi vaihdella sen mukaan , mitä taloudellisia etuja asi 

ainhoi tajålle tai v. a . asiainhoi taj alle myönnetään sekä 

onko k. o. paikkakunnalla akkredi toi tu lähettiläs , jolloin 

hän joutuu vuosittain määräajan viipymään paikkakunnal la • 

Hänen matkoistaan koituu kuitenkin huomattavia menoja, jotka 

vain lisäävät paikkakunnalla ylläpidetyn edustuksen yleis

menoja . 

Lopuksi 'nitsi vapaah rra Hamilton, että Ruotsis-

sakin on parhaillaan säästäväisyyssyistä. suunnitteilla eräi

tä ulkomaaedustuksen stipi tuksia . Ne koskevat kuitenkin yk

sinomaan "periferiaa" . Niinpä olisi aikomus lakkauttaa l ä

hettiläänpaikat Peki , 'ssä, Buenos Airesissa ja Limassa. Se 

ei kuitenkaan voi tapahtua , ennenkuin ensi vuoden kesäkuun 

1 päiväst ä alkaen, jolloin riksdagen on ehtinyt ~åsitellä 

asiaa j a uusi budjettivuosi alkaa. 

~. ' 
~ v'.~.AA.. 

1. a . ASiai!lhb IUTa7"-7 
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T U K H 0 L lsSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 27. 

Tukholma. ssa 27 p:nä elo kuuta 19 32. 

Asia : 
Olympial ai set kisat 

ja Suomi Ruotsi. 

1'ämänkesa.l. set olympialaiset kisat Los Angelesissa OITat 

uutena todi stuksena s i i tä, ett ä urheil sta on tulemai sil aan 

qe lut t ava ri idanaihe Suomen ja' Ruot s i n välillä. On ehkä liioi

t eltua puhua urheilust a näin vakavassa mielialassa ja ikäänkuin 

s iitä olisi muodostumaisillaan t odellinen poliittinen tekij ä. . 

mm. kuitenkin mennään sellai si in liioitteluihin kui n mihin olym-

pial istenkin kiso' ai kana ja ni i den yhteydessä on el ty mo-

le i npuolisissa herj auksi s sa, tu in enään voi uhua. muusta kuin 

Suomen ja R~otsin välien huononemisesta. Urheilustahan on tul

lut hyvin mer ki t sevä asia laajoi lle pii rei 11e . jotka ei vä t ah

da ialis Jrdessään kykene eroitta.maan "urheilupoli tiikkaa" muusta 

po li ti i kasta . 

Keskei s impänä henki l"nä viimeaikaisessa kiihke"ssä ole

ndikissa on ollut Asean johtaja Eiström. jota pidetään pää

syyllisenä Nurmea ja Suomea kohdanneeseen onnet tom uteen . On 

vaikea Ruotsista käsin mennä arvo tel ema.an , mi t ä t ässä asiassa 

oikeastaan on tapahtunut . siltä ruotsalai nen journali stiikka ja 

eritoten Urheilujournalistii kka on siinä määrin kansall isen yl

tiöisänmaalliauuden vallassa. el lei se ole suorastaan journalis-

tiseen briomai suutee pUkeutl1van evytrrdelisyyden j a Mkapitalisti-

.Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi . 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 
................... -.'-' .... ..... ................. .. . .. - ..... ....... ........ .... ........... .. .. .... ... . ........... .. ...... ...... .. ............. . 
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sen" turmeltuneisuuden leimaama, että kultajyvästen eroittarrci

nen kaikesta siitä aan tu ivasta, mi t ä tuollainen joum is

ti ikka kykenee ylei sölle tarjoamaan kysymyksen ollessa josta

kin urheilupolii t ti ses ta prestige~kysymyksestä , olisi ylivoimai

nen tehtävä. Täyt yy vain tyytyä toteamaan . että Dagens 1 y

heh r j'.11 kai si laajan ilkkarunon Asean näytaikkunoiden ter

vaaml.sesta Helsingi ssä . että useilIl!llat l ehdet ovat osoi t taneet 

pe i t t e emät önt ä vahingoniloa suomalaisia kohdanneiden vastoinkäy

mi st en johdost a Los Angelesissa ja että Ruotsin ylitse lo

pulta kohotettiin todel linen triumfikaari , kun Ruotsi pääsi 

piste i ssä Suomen ede l eo Se sei kka . että t ä l l öin ot ettiin las

kuihin esimer ki ksi pi st eet purjehduksessa, ratsastuksessa ja 

miekkailussa , joihin laj eihin Suomi ei lai sinkaan osallistu

nut , se ei ole vähillinäs säkään määrä sä liikuttanut t "kåläi 

si ä sanomalehti ä . j ot ka yht en ääneen koho t ta at rie uudon : 

"Sverige har besegrat Finland r", v ' kka Ruotsi yleisur eil s

sa vo i tti yhden ainoan mi t i n (sanoo yh en mita i nl) j a 

sekin v in hopeata -. Jos nykyi sen urhe·lutilant en nojalla 

pitäisi arvontella Suomen j a Ruot in välisiä suhteita , ol i si 

kai t se päätelmä ainoa oikea, ett ä nämä maat 0 a t s t a 'ala l

la keskenään . KUn täällä ylei sesti tunnett u urheiluseura Lin

naa hil j attain urheilukilpailuunsa kut sui useita t unne tuja suo

malaisia urheilijoita, kiellett iin vi imeksimainituilta l äht ö 

·viholli amaahan" Ruotsiin. Epäilemättä näin negatii vine suh

t autuminen aiheutui Edströmin • m. Ruotsin urhei l uj ohtajien 

käyttäytymisestä Los Angelesissa. 

Vai kka on ehkä hyvin vai keata l uoda i t selleen t äy

sin obj kti ivista käsitystä siitä. mistä jo vuosi kausia Suo

men ja Ruotsin urhei lumaai j en välil l ä vall i nnut nurj amieli-

syy ohj imrnaltaan johtuu. on kai yhtenä t ärkeänä seikkana 

maini ttava tosiasia. että Suomi on vuosi vuode 1 ta yhä vaka

vammin ruvennut uhkaamaan luotsin urheiluhegemoniaa. Si i tä on 
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jobtunut a jon katkeruutta a lukui sia syytöksiä. tta toi 

selta puolen ei voitane kieltää, että Suomen urbeilujohtajat 

monessa tapaukses sa ovat 

t äki'läisessä lehdi st össäkin 

es~ intyneet 

on ollut 

taitamattomasti , mistä 

lukuisia 
l anne urheilualalla ei ehkä kuitenkaan oli si 

esime rkkejä. Ti 

tällä hetkellä 

jos lehdet ja ni in surkute tava kuin mi t ä se nykyään on , 

varsinkin urheilulehdet oli si vat pysytelleet 

sao J!h ole tarkemmin joutunut seuraal.!laan 
koht uuden rajois

Suooen urheiluleh-

distöä. ~ tä sitävastoin Ruotsin urheilijain pää-äänen kannat

tajaan Iclrottsbladetiin tul ee . jonka johdossa on muuan suu

ren runoilijB-l'l l'egnerin jälkeläisiä, on t uo le ti jokaisel

le suom 'aisel le lievästi sanoen epämåel lyttävää luke i sta • 

Suomea kohdellaan si inä tode llakin "peri viholli sena" samalla 

kuin ruo t sa a'set urhe"l ijat j a varsinkin ne , jotka ovat on

nistuneet vo ittamaan suomalai sia t ovat krolsalli ssankareita, to

dellis ia Kaarl e XlI ;en ja ~staa Adolfin j ä l keläi i ä . 

Urheilijoiden j a urheilukroni koi tsijoiden piiris t ä le

vittäytyy apeata mie ialaa laajoihin kansalaispiireihin ja vaik

ka joku taattu he ki3ten arvojen aIvo j a t uskin antanee 10. 000 

me t r in juoksutulosten vaikuttaa käsitykseensä Suome ja Ruotsin 

suhteis ta on nykyinen urheilutilanne näiden maiden välil lä sit

tenkin monessa suhteessa sel l ainen pimeä t austa, joka osaltaan 

es tää hyvän yhteisymmärryksen syntymistä. 

~ålit HeLsi~n j a Ruotsin ylioppilaskuntien välil l ä 

ovat jo vuosikausi a olleet ketkenneina. yt näyttävät väli t 

urheilumaai lmojenkin välillä katkenneen. Kauanko t ätä tilannetta 

tulee j atkumaan on vai kea sanoa . 
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T !1 0LMA 
Salainen , 

SSA OLEVA LÄHETYSTö, 

isr,·1 ~y 
, r i 

'~> 1.' ~ RAPORTTI n:o 28 

Tukho lma ssa elo p:nä 27 p. kuuta 19 32. 

J{' (lJ~ 

Suoma a'ne siirto lai stulva 
A ia : 

Ruots ' n kautta Venäj ä ll e. 

Lehdissä on t .. ' _ 'lUoden lcllluessa ollut uon tuo 5 ta.

ki. tietoja suoma ais"a ta. s'i rto ai sryhmistä , joi t a Sve. ska. e

r ika Lin j an kuljettaa. Pohjois- Amer ikasta, etupäässä lUu1adasta , 

enäjäl l e. Mat kai l ijat saapuvat 100 - 150 - 200 he keä käsittä

vinä rybnUnä. miehiä. nai sia, l a sia, suurissa valtaIDeri lai 

voissa s/s Gri sholm ja ~s Drottningholm Gö teborQiin , josta 

he' dät rautateitse kulj etet aan 'l'ukholmaan j atkaakseen t äältä sls 

Kastelholma sa suoraan Pietariin. Olen Tukholl!J8. sa nähnyt näitä 

matkaseuruei ta ; mie et unaisissa lakeis sa, pun' set ne, "liinat 

taskui ssa . n. e. d ös i n nai silla on j os minkäl ~aia unaisia 

vaateparsia. iis "taatus i " kommunisti ta joukkoa - . 

Joku ai ka sitten julkais i eräs t äklil" ' nen l e lti tie

toja k. o. siirtolaiskuljetuksesta. Tyött ömyys etenki n Kanadassa 

on tavat toman suuri . Kanada ei ha ua elät tää tyött ömiä si ir

to laisia, joita poliisivirano . 'set ilman uta siep aavat ka

duil ta ja määräävät karkoitettaviksi. Neuvo tovenäjä t arvitsee 

"halpaa" työväkeä . joka kuite kin pystyy j ohonkin työhön . eten

kin metsätöihin. kaivokaiin ja toi sinaan myöskin tehtaisiin. 

Suomalaiset "työn orjat" ovat kvalifisoitua väkeä, ja sentäh

den on Kanadan hallituksen myötävaikutuksella ja Neuvostovenä-

Jak elu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen , 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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2. 

jän bkuisten agen tien välityksellä saatu aikaan nykyinen 

si irtola· skul jetus. Että lUots lainen laivayhtiö nykyisenä la

makautena on kärkäs käyttämään hyväkseen tarj outwlUtta an

saitsemistilaisuutta on itsestään se lvää . 

. käli Svenska Ameri ka Linj an eräs t ä käläinen asia

mies on minull e ilDX>ittanut , on suomalai s· a sii rtolaisia tä

hän me .nessä kuletettu viidettä tuhatta . Hän ilDX>itti myöskin , 

ett ä tulossa on v· elä vähin täin e en tuhat t a 

Että näin s ure joukot köyhää suomalaista siirto

laisväestöä ääsevät yht' äkkiä lii kkeelle, saa, ai t s · edellä

mainitsemistani seikoi s ta , selityksens·· siitä, että 1 euvosto

venäjä, mikäli sama asiamies ti esi kertoa, usei issa tapa

uksissa ku t antaa matkat ei kuitenkaan ilmaiseksi , sillä 

jokaine bolshevikki en ku tannuksella matkustanut suomalainen 

allekirjoi ttaa si toumuksen . jonka . kaan hän "työpr estatioil-

1 aan " si toutuu korva.a.maan saamansa mat kalainan. Si ten jo Ka

nadassa sangen tukalissa oloissa eläneistä suoma ai si sta tu

lee todennäköisest i uudessa "i hannemaassa" todellisia työn 

orjia! 
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:0 3522 . 

Herra Ulkoasiainministeri • 

Tämän ohel la on minulla kunnia lähettää ra-

porttini 

; 0 29 Tilanne ennen vaaleja ja 

N ~o 30 Ivar Irreuger j a Ruotsin aanorraleh-

Qi tän lahjottavuus. 

Vastaanottakaa, Herra Ul koas iainmini st eri, suu

rinman kunnioi tukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yrjö - Kbskinen, 

Helsinki. 
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Salainen, 
T . A 

SSA OLEVA LlWETYSTö, 

RAPORTTI n:o 29. 

Tuk o1..Me, ssa 29 p:nä elo kuuta 19 32• 

Asia : Tilanne eDIJen vaale 'a . 

Ensi s skuun 18 :nä tapahtuvat toisen kamarin vaa.-

l i t . Vii e viikkoina onki~ t iminta puoluepoliittisilla rinta-

mil la huomat va s i v' l KaS unut . n or. h lJ l!Iloll i sesti ennen-

kin ta ahtunut vaalien lähestyessä . On kuitenkin olemassa sei k

ko j a . jotka t ällä kertaa erikoisesti kiinnittävät huo i ta Ruot

si s i säpol iitt i sess . el ärräs sä ja jotka vaalitoiminnassakin sel

västi piirtyvät esil le luoden sille poikk uksel l isen t austan . 

Ta.rko i t an si tä tila et ta , minkä Kreuge - r !';c:.du kai kki lIe seu

r auksineen on aiheuttanut. Tärk i n n~i stä eurauksista on l uon-

n i sesti Ekmanin odot taheton häviäuin n oli i ttiselta nåyttä-

mö ltä . Sii t ä saakka kun kman n. 5 vuotta sitten sai ai-

kaan tunnet un s ki SLuin li ber aali en i iri sä , erust aen 

keen ~1 puo l ueensa. fr is ' rill ' e fol artiet , on hänt ' 

en j äl 

idetty 

hyvin eskei senä he! kilönä Ruots 'n ' olii ttisessa elämässä . Itse 

asia s on hän "vaakamestaripolitiikal l aan" ja muilla val tio

mi esominai uuksillaan ehtinyt olla päämini t er in" kahdessa hal 

lituksessa. KUn sellainen voiman lähde j a poliittinen t ekijä 

yht' äkki ä häipyy olemattomi in, vieläpä niin huomiota herättä

vien olosuhteiden vallitessa, ei sii tä voi olla koitumatta kau

vaksi kant avia seurau sia maan koko poliittiselle elämälle. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen, 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ' J: 
_ ... ....... .. ~ ..... . -.......... -.................................. ......•...........•........•...... ........................... .............. ........... ..... ........ 
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2. 

iin on ainakin arveltu j a arvellaan yhä edelleenkin useimmis

sa poliittisissa piireissä. 

Ensinnäkin sanotaan "vaakamestari olitiikanlt , mi llä tässä 

pauksesaa lähinnä arkoi t etaan si tä, että Ekman suhteelli en 

vähälukui sest a uoluee t aan huolimatta on ylläpitänyt tasapai

noa oikei ton (kon ervatiivi en) ja vasemmiston (sosiaalidemo

kraattien) väl il l ä , kärsineen lopullisen haaksirikcn. Si l lä ku

ka a nyt j atkaisi tuota liti ikkaa, jo ka oli yhden ainoan 

voimaihmi sen varas sa? Toi sek i odotetaan Ekmanin sortumisesta 

ankaria seurauksia häne , puolueellensa. Viime valtiopäi villä 

oli sanotulla uolueella en i kamari ssa 23 ja toi sessa 28 

paikkaa. Puolue ilman varsin' sta johtajaa on muutenkin vaa

r assa joutua vaal~issa häviöl le j a kun johtajan ero tapahtuu 

niin arveluttavi ta syistä - -. Eräi l l ä tahoilla on kiirehditty 

ennustamaan ta aarui li sen kan san uolueen hajoami ta . amustelut 

näyt .. ät kuit ki ennenaikaisilta. tta koska puo lueen vaa-

lita iota j ola tapauksessa idetään t aattuna - ken tulee peri

mään lIentisten ekIn2. .ilai sten" äänet? 

Heti Ekman- roreahduksen jälkeen ru esivat muut puolu

eet , etenkin sosiaalidemokraatit, t alonpoikaisl iitto ja konserva

tiivit ko simaan ent i si ä Ekmanin kannattajia uo lelleen - mi llä 

reenestyksellä . sen ovat ensi syyskuun vaalit oso ittavat. Samal

la esitettiin liber aalien taholta (vrt. raporttia n ~ o 24) 

elildotus vapaamielisen kansanpuolueen ja liberaalien yhtymise stä, 

mink" ehd.otuksen ensiksi -ui ttu kuitenkin hetimi ten hylkäsi. 

Pahaksi onneksi joutuivat sosialiderrokraatit ja kon

servatiivit miltei sBW~laisen "onnettoffiUuden lt uhreiksi kuin 

se, mikä aikaiseen oli kohdannut Elanania ja hänen puoluet

taan. KOnservatii vi sen puo lue en lähinnä amira.a.1.i Lindmania tär

kein mies, tri Otto Järte oli pakaitet tu Rreuger- suhteidensa 

takia eroamaan puolueen 

kamari in • 'rämä. merki tai 

johdosta ja ehdokkuudestaan toiseen 

jo yleisen presti~ kannalta aik&-

moista kolaust& konservatiiveille ja heidän vaalisuunniteLrnil

leen, samalla kuin se kärjisti puolueen sisäisiä vastakohtai-
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• 

suuksia saattaen niinikään kysymyksen ijäkkään amiraali Lind

man in seuraajasta päiväjärj estykseen. järteä oli nimittäin ylei

sesti pidetty Lindmani seuraajana. 

äi ei. päi vinä on sosiaalidemokraattisen puolueen joh

toon kuuluvan ko e henki lön, Z. Höglundin, Strömin ja Cru.sen. 

äkki äinen ero Tukholman ~pungin-valtuuston sosialidemokraatti

sen ryhmän johto~nasta herättänyt huomiota. Julki suudessa ei 

ole tietääkseni tuo sta erosta sanottu muuta kuin että se on 

aiheutunut puoluepoli i ttisi st a syistä, puolueen si säisistä eri-

ielisyyksistä. '" käli kui t enkin olen täysin luotettaval ta ta

holta kuul l ut on tälläki kertaa kysymyksessä Kreuger-rahojen 

vastaanottarrJinen. lIaini tut henki löt ovat yhdessä vastaanottaneet 

"Kreugerlai nan" , mi t ä sei kkaa pidetään hei 11e hyvin kompromet

to ivana, vaikka si i hen ei liittyaekään samanlaisi a sensatiomaisia 

asianhaaroja kuin DJUihin saman laatuisiin Kreuger-palj astuksi in. 

Vanhastean t unnettu sosialistijohtaja Z. Höglund saanee kuitenkin 

väistyä tähän--astisista johtaja-asamis~aan puoluetover insa Per 

Albin Hanssonin hyväksi . mi kä viim ksimaini ttu ei varmaankaan 

laiminlyö käyttämästä tilannetta vallanhimonsa tyydyttämi seksi ja 

puolueasemansa pönkit t ämiseksi. Hänhän on viime vuosina ollut 

• pannaan juli stet t una m. m. Socialdemokraten-lehden toimi t uksessa. 

mi nkä tähden hän on esiintynyt yksinomaan gpteborgilaisessa Ny 

Tid-l"'hdessä. 

-åissä olosuht eissa näyttävät sekä konservatiivien että 

sosiaalidemokraattien voitonmahdollisuudet ensi vaalei ssa vähenty

neen eikä heidän yrityksilleen saada ekmaBilai sia puolelleen voi

tane viimeisten Kreuger-skandaalien jälkeen odottaa paljon menes

tystä. Ainoa puolue. pai t si ehkä liberaaleja. joka nyttemmdn 

voi kerskua Kreuger-asiassa olevansa "täysin viaton, on bonde

förbundet. Jo tämäkin seikka on antanut aihetta olettamuksiin, 

että bondeförbundet tulee vaaleissa voitta.maan ja että tällä 

puolueella on suurimmat mahdollisuudet hyötyä Ekman-romabdxL~esta. 
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puolueet tulevat muodostamaan hallituksen. Päämdnisteri Hamrin 

• 

suuksia saattaen niinikään kysymyksen ijäkkään amiraali Lind

man in seuraajasta päiväjärj estykseen. järteä oli nimittäin ylei

sesti pidetty Lindmani seuraajana. 

äi ei. päi vinä on sosiaalidemokraattisen puolueen joh

toon kuuluvan ko e henki lön, Z. Höglundin, Strömin ja Cru.sen. 

äkki äinen ero Tukholman ~pungin-valtuuston sosialidemokraatti

sen ryhmän johto~nasta herättänyt huomiota. Julki suudessa ei 

ole tietääkseni tuo sta erosta sanottu muuta kuin että se on 

aiheutunut puoluepoli i ttisi st a syistä, puolueen si säisistä eri-

ielisyyksistä. '" käli kui t enkin olen täysin luotettaval ta ta

holta kuul l ut on tälläki kertaa kysymyksessä Kreuger-rahojen 

vastaanottarrJinen. lIaini tut henki löt ovat yhdessä vastaanottaneet 

"Kreugerlai nan" , mi t ä sei kkaa pidetään hei 11e hyvin kompromet

to ivana, vaikka si i hen ei liittyaekään samanlaisi a sensatiomaisia 

asianhaaroja kuin DJUihin saman laatuisiin Kreuger-palj astuksi in. 

Vanhastean t unnettu sosialistijohtaja Z. Höglund saanee kuitenkin 

väistyä tähän--astisista johtaja-asamis~aan puoluetover insa Per 

Albin Hanssonin hyväksi . mi kä viim ksimaini ttu ei varmaankaan 

laiminlyö käyttämästä tilannetta vallanhimonsa tyydyttämi seksi ja 

puolueasemansa pönkit t ämiseksi. Hänhän on viime vuosina ollut 

• pannaan juli stet t una m. m. Socialdemokraten-lehden toimi t uksessa. 

mi nkä tähden hän on esiintynyt yksinomaan gpteborgilaisessa Ny 

Tid-l"'hdessä. 

-åissä olosuht eissa näyttävät sekä konservatiivien että 

sosiaalidemokraattien voitonmahdollisuudet ensi vaalei ssa vähenty

neen eikä heidän yrityksilleen saada ekmaBilai sia puolelleen voi

tane viimeisten Kreuger-skandaalien jälkeen odottaa paljon menes

tystä. Ainoa puolue. pai t si ehkä liberaaleja. joka nyttemmdn 

voi kerskua Kreuger-asiassa olevansa "täysin viaton, on bonde

förbundet. Jo tämäkin seikka on antanut aihetta olettamuksiin, 

että bondeförbundet tulee vaaleissa voitta.maan ja että tällä 

puolueella on suurimmat mahdollisuudet hyötyä Ekman-romabdxL~esta. 

V'aalituloksist& myöskin etupäässä. riippuu, mikä puolue tai mitkä 

puolueet tulevat muodostamaan hallituksen. Päämdnisteri Hamrin 



• 

4 . 

on nimenomaan selittänyt , että nykyinen hallitus luopuu hal

li-ttlBohjaksi8ta heti vaalien tapahduttua. lilutahan tuskin voi

sikaan odo t aa tältä ekmanilaiselta hallitukselta. !!utta ket

kä sitten rupeavat ha litusta muodostamaan? Kaikesta päättäen 

bondeförbundet . Siihen ainakin useimmat oireet viittaavat. 

Viime vaaleissa sai puollle toiseen kamariin 27 paikkaa. Sii

t ä l ähtien on puolue varsinkin maatalotlSkriisin vaikutuksesta 

melkoisesti varttunut . Toine kysymys on se, tulisiko Ruot

sin maala 'sliitto yksin ottamaan hallitusvastuun, vaiko yhdes-

sä joide ip toisten ptlo lueiden kanssa. • m. 

sitä mahdolli s~~tta , että maalaisliittolaiseen 

on ennusteltu 

hallitukseen t u-

li si muutarria ~ ons ervatiiveja j a ehkäpä joku vapaarui lisen 

kansanpuolueenkin , siis entisen Ekmanin puolueen edustaja. 
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'e j astukset , mi t ä tähän mennessä on tehty euger-

jutus sa - erå.iden väi tt iden mukaan tulee selvittelyä j a al jas

tuksia j at kumaan vielä vähintäin 'lUoden ajan - eivät ole eri

koisen mai r i ttelevia R otsi n sanoma ehdistölle. Jo kolmisen vii k

koa Kreugerin itsemurhan j äl keen tuli ilmi , että hän oli l ah-

joittanut suuremman summan muistaakseni 100 .000 kruunua - Ruot-

sin s ova le vannoutuneen komrmmi tiptlo lueen pää- äänenkannatta-

ja le, ~'olke ts D~lad Politikenille. Rahat vastaanotti lehden 

pä.ä.to imi ttaj a , tunnettu Moskovan kätyri Ki lbom, joka , ohimennen 

sanoen , on nai misissa rooskovalai sen jutltal ai61laisen kanssa ja 

joka nähtävästi vai mo sa välityksellä - Zoia Kilbom on t aide

harrastustensa avulla päässyt hyvinkin "korkeisiin" pii r eihin 

ol i tullut ko sket ksi in Kreugerin k ssa. Kreugerin ja Kil

bonrin suhteiden pal jastuminen herätti t ietysti sutlrta htlomiota 

ja hämmästy tä. Se lopetti yhdellä isklllla viimeisetkin yrityk

set koettaa Kreugerin toiminnassa nähdä joitakin yleviäkin piir

t eitä. Se käsitys oli ollut verrat tain yleinen, että Kreugerin 

toi~inta oli -länsimaisen pääoman taistelua kommunistista t alous

j ärjesteLmää vastaan-. Mahdollisesti se oli kin si t ä ollut aluk i, 

Im.ltta mikäli nytt emnin on todettu, oli Kreuger aloittanut po-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) TavaUinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 
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l ii t· sen lahjorrUskampanjansa jo 

ten . Hava' ttua.an mos ova1 . sen 

toi stakymnentä vuotta si t 

vaatustukBen oli hän ilmai -

sesti ensin ostaa Kilbornin ja hänen lehtensä. 

Ehtikö hä.r Hihe t t ää r oja suoraan skovaankin on kysymys , 

j ota us"n ko kaan aaatanee sel vi t etyksi. Ett ä sellainer 

olettamus ei kuitenke.an ole ai van mahdoton , si t ä todis t aa 

alj t kset häne 1 ulkomaillakin l aajassa mi t -;;i i me . koj en 

takaavaasa h jottaTEs aan lahjo · spoli t i i kasta. 

en seik et t ä Kreuger lahjomalla oli koettanut 

saada Ruot' n suuri!uman ko~i ~tilehden puo le ll ean , ei s i nän

sä tarvinnut todi taa mitään Ruotsin sanomalehdi stön lahjot-

tavuude s ta. tta kun noin puolitoista kuukautta si tten tuli 

ilmi , että VIe e oli ostanut Ruotsin huomatt avimpana j a 

arv Jaltai impana pide yn 1 hden , oikeiston ää- äänenkannatta

jan Svenska Dagbladet i n , mihin ostoon lii t yi eräitä yvi n 

epäi lyttäviä seikkoja , oli tuo ti eto omiaan saattamaan 'oko 

Ruot'n sanom ehdistön huonoon v oon , pai t si ett ä ent isen 

kan sallissankarin Iva euge i n "oikea luonne" "'juli ti stä 

selvemmin koko kznsan näht ävd.ksi. Kre ~erin vå.lika paleena 

esiint i t ·· l ä kertaa filosofi . tohtori Ott o Järte. sosi a li 

ministeriön j aos t opääl l ikkö, Sven ka Dagbladetin t oimituksen 

sielu, vai kka nime llisesti sen toinen päätoimi ttaja ja Ruo t

s in vanhoill isen puo lueen johtajan , amiraali Lindr. 8.1 in oikea 

käsi . Kun kommunisti Kilbomia omassa leiri s aään syytettiin 

lahjuk en vastaanottamisesta, viel äpä periviholliselta, "kapi 

t ali smi n vannoutWlee ta eestai steli j al ta" Kreugeril ta, tiesi 

hin ovelasti sel viytyä t ilant esta yksinkertai sesti sel ittä

mällä, että hän ei ollut rahoj a pyytänyt j a ' si t ä ai t si oli 

kysymyksessä vain l aina , j onka Kreuger & Toll pankkii riliik

keanä oli hänelle myöntänyt r ahal li siin vaikeuk i in joutWleen 

lehtensä pelastamiseksi. Kim Otto Järte;' syytettiin samasta 

a siasta, että hän nimittäin oli myynyt itsensä ja l ehtensä 

Kreugerille . koetti hän lui kerrel len päästä ikävästä tilan-
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teesta. Mutta kun hän t ä yhä enemmän ahdistetti in omassa l ei -

ri såän - istajana esi int yi 

lehandan :J.å. i mittaja Ljunglund 

mä tö~ksi ali tua. Se tapahtui 

vanhoill isen ya Dagli Al

kat soi hän lopuks ' välttä-

si inä odo ssa, että h~ 

jQlkisest i selitt i luopuvansa ehdok1 udesta toi sen kamarin 

vaali in . Si tä enne oli hän nim' t täin ami r aali Lindrr.ru i o 

nimeno!!laisest a suoai t ksest a ullut yhdeksi vanhoi liisen uo

lueen ääebdokkaista ensi syyskuussa ta_ ~~tuvi sa vaaleissa. 

Täten arvel aan monella taholla Järt en poli itt isen uran äät 

tyneen . Hän~ oli yl eisest i idetty arrJ raali Lindmanin seu

raajana onservatiivien joht a j ana . mikä johtajakysymys t ulee 

tode. n" köi sesti ny olemaan vai keasti r atkai st av i ssa. 

Svenska D bladetia ko eviin euger 0 i 1 • 

ke sta p~ttäen raho il laan saanut täyden määräåmisval l an leh-

den toimi tustaki kosk vi ssa asiois sa, mikäl i hän ha si t 01-

1ai sta mä.ä.räämi sva taa käyttää yväkseen - r inna taa. Elo - ju

tun yht ydes sä t ehdyt palj astukset . on kuva si itä rämetty

neisyydest ä ja ra peutimeisuudesta, mihin Rllotsin I·talou~e lli 

nen o::.uurvaltakausi" on j oht anut sanomal ehtialallakin . t äydelli 

nen . Ekman oli kuten Ki lbomkin va taanottanut 100 . 000 kruu

nua omaa puolueto imintaansa j a todennäköisesti puo lueäänen

kannattajaansa, Sven ka Morgonbl adetia varten . i.iutta kun Ek-

'lt a vaadittiin tili tyst ä 50 .000 kruunusta- - to iset 50 . 000 

kruunua oli puolueto imikunta he t i s or itt anut konkurs sipesä l 

le takaisin , kiels i hän yksinkertai sesti vastaanottaneensa 

rahoja. kunnes hänelle eBi tettiin Handelsbankenilta saatu 

kuittaamansa shekki. Hal li t ksen päämies ei saa valehdella. 

ja sent ähden Ekmanin menettely merkitsi hänen pol i itti sen 

uransa päättymd tä. Siten kaksi porvarillisen rintaman etu

ri7in miestä, Ekman ja Järte, olivat t ulleet ItKre ~erin 

uhreiksi lt • Vain kOIlIllUTlisti Kilbom saa j atkaa toimintaansa 

entiseen tapaan. 
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Ruo Bi n aanorr.al ehd..i s iö on viime vuoBi kymnenenä sea-

vut tanut hyv·" uoma t t an kehi t sest ee . 'ooe l ehden levi k-

ki tekee n ~.län 100 - 150. 000 ke. pa etta. Lehdistä tulee s i 

ten suuryrityks i ä , j ot ka. ni e evät 1 uo~ttavia r ahas li a . Kreu

ger in r ahakukkaro on ol l ut avoinna sekä yksit i s i l le eitä 

tymi lle. I1ån en "Mai neensa" ja yrityksimsä tulevai suus on 

sitä vea tinut - -. Esimerkkinä si i t ä , mi tä raha merkitsee pai 

netun sanan alal la nykya jan Ruot s·ssa, void..a.an myöskin mai ni 

t a Bow ~ ,,;- ' '''' saavuttama valta- a sema . Bonnier kontrollo i kai 

ken myynnin r euteteillä ja r ?utatieki rj a.kau oi s sa! Juutalai nen 

Bo · . D 'yh4- . nnl er OM aa Ilge s ~, e .,erIn , j onka. edu t ama. "vapaacieli-

i3 ys" näyt ;... o l ev an häne I i i ke_, r i aatteilleen edullinen . 

Bonni er omi t aa us e ·mrrat kuv·t t ut a ikakauslehd..et j. n . e . 

KO lmas r aha line. t eki j ä pai netun sanan alalla Ruo t sissa 

Iva r Kre ~erin ja Bonnierin r i nna la on ollut j a on yhä 

viel äki n 'l'or sten KreUCö , " kuului san" Kreugor i n ve i. 11· 

omi siar.e e n k hötkellä Stockho s Tidningen - Stockholms Dso -

bla.de t ·n s ekä Aftonbladotin . Viimeks i mai nitt u l ehti , jolla on 

hyvin venhat traditiot vanhoil l isten ka tsanto k.an to j en ed..usta-

j er.a. muu t ui ki n yht' ·· kki ä noi n i kolme kuu.1{a t ta s i tten 

o ton kautta! - kvasil iber~a.l i se 

F"Jl!l ottaa. huomi oo , että kolme poli i tti en uo-

ueen ää- äänenk.anna ttaj at , Svenska Dagbladet , Svenaka r -

gonbladet ·a Folkets Dagblad Poli t i ken ova t ol l eet olii tti

s esSB. tarkoituKsessa - t ä2sä tapaukse ssa to sin kreuger oliitti

sesBa. t arkoituk essa. - ostetut tai ostet tavi ssa , että Dage s 

Jyh ter ed..ustaa va aarni lisyyttä vai 
" .... naon k ·11 o. j a että 

Aftonbladet on ht ' äkki ä muuttunut konservatiivises t ä vapaa

mie iseksi , e i tode llakaan t unnu liioitel lulta nykyhetkenä 

uhua. Ruotsin anoma ehdi tön l ahj ottavuudests. . Kreuger- alja -

tukset ovat kuitenkin synnyttaneet r eakti n , ·onka. vaikutukset 

mahdollisesti tulevat ulott umaan pitkäl le i n . On ruvettu yhä 

ene än puhumaan poliittisen ilmapiirin puhdi tamisesta. Kreu

gerin pauloihin l angenneiden sanomalehtimi s ten ja polii tikko-
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03lY " näyttää olev~TJ. häne . li 'ke ") ria.atteilleen edullinen . 

Bonni er omi taa use "mrrat !ruv"t tut aikakauslehdet j. n . e . 

KOlmas rahalline. teki j ä p "netun sanan alalla Ruotsissa 

Ivar Kre erin ja Bor.nierin rinnaaa on ollut ja on yh1:a. 

vieläkin Torsten Kre:,E: , "kuuluisan" Kreugor in ve i. Hän 

omistar,ee n hetkell ä Stockho lns Tidningen - tockho lms Dag

bladetin sekä Aftonbladetin . Viimeksinainitt u lehti , jolla on 

hyvi n vanhat traditiot vanhoi li st en katsrultokantojen edusta

j a , lIDlU t ui kin yht ' äkkiä noin ari kolme kuukautta s itten 

o ton kautta! - kvasiliber al i e i . 

lfun ottaa huo ioo että kolme poliitti sen puo-

lueen pää- äänenkanna tajat , Svenska Dagbladet , Sven ka T r 

gonbladet "a Folkets Dagblad Politi ken ovat olleet olii tti 

sessa tarkoi tuksessa - tässä tapaukse ssa to sin kre~r ol ii tti

sessa t ar koituksessa - ost etut tai ostet t avissa , että Dagens 

!yh ter edustaa va aarni l isyytt ä vain "näön oksi" j a että 

Aft onbladet on ht' äkkiä muuttunut konser vatii visest ä vapaa

mie iseksi , ei todel l akaan t unnu l i i oitel1ul t nykyhet kenä 

puhua Ruotsin 800 ehdi t ön l ahjotta uudest a . Kreuger-palj as-

tukset ovat 

mahdollisesti 

kui t enkin synnyttäneet r eaktion, 

tulevat ulottumaan pitkäl lekin . 

jonka vaikutukset 

On ruvettu hä 

enemmän puhumaan poliitti sen 

~in pauloihin langenneiden 

ilmapiirin puhdistamisesta . Kteu

sanomalehtimiesten ja poli i tikko-
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j en u tukse"si on !TJ "ui t tava . ettei Kreuger " lahjo i t uk-

:;i Haen" ajan l~ ään va r sina"sia poliittisia päämääriä. 

än tahtoi vain aä tä h iin v "le" hin koko maai ln.an k s-

sao ' asta ro~du' en t8~arJiuttua havaitsivat ~l. Sårte 

. D • joutune sa SaJr!8.Bl1 kad.o tuk~ een - "kommuni tiystävä" 

Y.reu:~e in johdet tav" ksi. Siitä varmaanKin heidän pahin 61-

k sa ja he i dän iKiset va heensa. Sillä se on nyt 10-

pullisesti todettu, ett ä kaikis a poliittisista puoluei sta 

ja poliittisista SaLO!LB er_dist ii on Ivar Kreuger antanut 

armon sa auringon enintåin loistaa komIlunistien j a heid.än 

ääne" nattajall sa y 

4!: v . a .~ 
• 

• 

5. 

j en u tukse"si on !TJ "ui t tava . ettei Kreuger " lahjo i t uk-

:;i Haen" ajan l~ ään va r sina"sia poliittisia päämääriä. 

än tahtoi vain aä tä h iin v "le" hin koko maai ln.an k s-

sao ' asta ro~du' en t8~arJiuttua havaitsivat ~l. Sårte 

. D • joutune sa SaJr!8.Bl1 kad.o tuk~ een - "kommuni tiystävä" 

Y.reu:~e in johdet tav" ksi. Siitä varmaanKin heidän pahin 61-

k sa ja he i dän iKiset va heensa. Sillä se on nyt 10-

pullisesti todettu, ett ä kaikis a poliittisista puoluei sta 

ja poliittisista SaLO!LB er_dist ii on Ivar Kreuger antanut 

armon sa auringon enintåin loistaa komIlunistien j a heid.än 

ääne" nattajall sa y 

4!: v . a .~ 



, 
. 
\ 

. 
· \ · · 

\ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

---.J 

RYHMÄ: t) . 

OSASTO: G~. 

ASIA: 

:t~~ ~~. n...3 {, 
rt9.o. . J~J~. .. , , 

. 
\ 

. 
· \ · · 

\ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

---.J 

RYHMÄ: t) . 

OSASTO: G~. 

ASIA: 

:t~~ ~~. n...3 {, 
rt9.o. . J~J~. .. , 



• 

~nu'?t ~~~>u.' 

~ndzlldj c;d}e.j~dnM!? 

N:o 3619 . 

Herra Minis teri, 

Tukholmas sa, syyskuun 13 päivänä 1932 . 

~ I 

\' :1ft..-

/~ 

Tämän ohella minulla on kunnia lähet tää raportti-

ni N:o 31 "Ottawan konferenssi j a Ruotsi" . 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman kunnioituk-

seni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yr3ö-Xoekinen, 

Helainlci. 

• 

~nu'?t ~~~>u.' 

~ndzlldj c;d}e.j~dnM!? 

N:o 3619 . 

Herra Minis teri, 

Tukholmas sa, syyskuun 13 päivänä 1932 . 

~ I 

\' :1ft..-

/~ 

Tämän ohella minulla on kunnia lähet tää raportti-

ni N:o 31 "Ottawan konferenssi j a Ruotsi" . 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman kunnioituk-

seni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. Yr3ö-Xoekinen, 

Helainlci. 



• 

alainen . 

T U K H 0 L M A - SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 31. 

Tukholma.- s a 13 p:nä syys - kuuta 19 32. 

Asia: Ottawan konferenssi 

ja Ruots i. 

Vaikka Ruotsissa ei tähän mennessä ole ryhdytty mi-

hinkään erikoisiin toimenpiteisiin sen tilanteen johdosta, minkä 

Ottawan konferenssi ja sen päätökset ovat aiheuttaneet, viit

taavat monet seikat siihen, että Ruotsissakin mitä suurimmalla 

tarkkaavaisuudella seurataan tilanteen kehitystä. Ruotsin Lon-

toossa oleva lähettiläs lienee täällä hiljattain käydessään saa-

nut erikoisia ohjeita tämän asian seuraamiseksi ja Ruot sin sii-

hen kohdistuvien etujen valvomiseksi. Onhan Ruots i lle, jonka vien

ti Englantiin viime a ikoina on entisestään yhä vaikeutunut ja 

jonka kauppavaLhto Saksan kanssa kauppasopimuks en irtisanomisen 

seurauksena on joutunut kriitilliseen vaiheeseen, tavattoman tär

keätä saada Ottawan jälkeiset kauppasuht eensa Englan~iin tyydyt

tävällä tavalla järj estetyks i . Ikäänkuin alkuvalmistuksena niitä 

neuvo t teluj a varten, mihinkä Ruotsinkin arvellaan Englannin kanssa 

ryhtyvän, on mainittava Walesin prinssin ja hänen velj ensä, 

prinssi GeOrgen käynti Tukholmassa ensi lokakuun a lussa sekä 

sanotun käynnin yhteyteen suunniteltu ruotsa l ais -brittiläinen pro-

pagandaviikko. Vaikka Walesin prinssi on selittänyt tulevansa 

"yksityiselle" käynnille - käynt 1· asetetaan toisaalta eräiden kih 

lahuhujen yhteyteen - on oletettavaa, että hän ja hänen veljensä 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) 'Fa./Il1i .. e .. ja li"ält8i 

J.) Ei NIJ.elM.a~"QU"""f"R tirldaituk,j;A 4) Ii; utkQJH.a.aedw&tw'iiilA t;8d8;1 .. ~(9f.Ht.. ,"tdta } . 
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saapuvat sittenkin ensi sijassa "kauppamatlrustaj ina". Ainakin 

cscit tav:l prcpagandaviikon valmiste lut , että prinssej ~ijotaan 

ottaa vastaan juuri kaupallisen p r opagandan me r keissä. Viikkoa 

valmistarr~an on as etettu komitea, Johon kuuluu u sei ta huomatta

via Ruotsin talouselämän s ekä Engla nnin täkäläisen edus tuston 

jäseniä. Tarko itus on järjestää radio- ynnä muita julkisia 

esitelmiä, propagandanäytte l y jä, kul kueita j . n.e. 

Prin esien käynti, joka tulee kestämään kokonaista 10 

päivää, sattuu ilme isesti Ruo sille hyvin otollis e en aikaan. 

Jo s Ruo t si "valloitt a" prinssit ja jos heidän va staanottonsa 

s ekä se laaj a propaganda, mitä käynnin yhteydessä tullaan te

kemään n~enomaan englantilaisten tuotteiden hyväksi, herättää 

tarkoitettua vastakai kua Englannissa , on otollinen maaperä luo 

tu vastaavia neuvotteluja varten. Ruotsissa ei tulla , siitä saa 

olla varma, laiminlyöa ään mitään keinoja ruhtinaalli s en käyn

nin yhteydessä tehdyn propagandan avulla koettaa päästä niin 

eetu lliseen alkuasenteeseen vastaavissa neuvotteluissa kuin mah

dOllista. 

Parina viime v iikkona ovat Ruotsin sanomalehdet ru 

venneet kiinnit tämään yhä enemmän huomi ota Ottawan konf erens

siin ja sen päätöksiin . Sel os t an seuraavassa paria pääki r joi 

tus t a. 

Nya Dagligt Al l ehanda huomaut taa 22/VIII , e t t ä Otta

wan konferen s sin päätökset t u l evat ilmeis esti mitä lähe i s immin 

koskemaan Ruo t sin etuja, vaikka onkin toi s taiseks i l iian a i 

ka ista s anoa , minkäla isia seura uksia niillä tulee Ruotsille ole

maan. Ottawan konferenssin huoma ttav i n tulos Ruotsinki n näkökan

na lta katsoen on epäilemät tä Englannin ja Kana dan 

ty sopimus. Kanada oli konferenssissa vaatinut Englannin-Venäjän 

kauppasopimuksen irtisanomista ja Venäjän puutavaratuonnin lo

pe t t amista. Venäjän nimeä e i tosin sopimuksessa ma inita, mut ta 

t a rkoitus on ilmeisesti Ottawan päätösten a vul la 
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tä sellaisen sopimuksen uudistumista Englannin ja Venäjän ~

lill ä. jonka mukaan englanti laiset tuottajat sitou~uvat - kuten 

tänä vuonna on ollut a sian laita - ostamaan 450.000 standart

t ia puutavaroita Venäjältä. Kanada, Jolle puutavaratuotannon si

joittaminen kahten viime vuotena on tuottanut hyvin suuria 

vaikeuksia, on Ottawassa vaatinut päästä osalliseks i ainakin yh

tä suuresta kontingentistä kuin s e, minkä Englanti oli myöntä

nyt Venäjälle. Lehden arve l un mukaan tuskin voidaankaan odottaa 

muuta kuin että Englanti sanoo irti sopimuksensa Venäj än kans

sa, mi kä to s i n ei tule tyydyttämään Englannin kone- ja sähkö

teollisuuksia, jotka vali ttavat hallituksen välinpitämättömyyttä 

vientiluottokysymyksen järjestämisessä. 

Gö teborgs Sjöfarts och Handelstidning on julkaissut 

kaksi pääkirj oitusta 5/IX ja 7/IX Ottawan konferenssista. Ruot-

sin valtiovallan 

Englantiin uusien 

on huolehdittava siitä, ettei Ruotsin 

tullien takia pääse tyrehtymään. Ei 

vienti 

käy laa-

tuun, että brittiläisten tuotteiden sallitaan tulvehtia Ruotsin 

markkinoille samalla kuin ruotsalaisten tuotteiden tuonti Eng

lantiin kielletään. Leht i pitää sangen epätodennäköisenä, että 

Enslannille on Ottawan sopimuksissa suotu vapaus myöntää Skandi

navian mai lle yhtä etuoikeutettu asema kuin se, minkä Kanada 

on hankkinut itselleen. Ottawa-politiikan päätarkoitus 

oikeutetun aseman takaam inen dominioille. Englanti tahtoo 

kin samalla säilyttää skandinaaviset ma~tkinansa, mikä ei suin

kaan ole mahdollista jos skandinaavisen teollisuuden pääsy Eng 

lantiin kielletään. Ottawan päätökset eivät ole s opusoinnussa 

Kansainliiton periaatteiden kanssa. - Toisessa kirjoituksessaan 

esittää ' lehti m.m. seuraavaa: Engla nnin l"Opuessa vapaakaupasta 

ja luodessa tullimuureja imperionsa suoj a ksi merkitsee se te

koa, jota voidaan verrata mailmansotaa edeltäneisiin all1anss l 

muodoste+miin. Jokainen kauppapoliittinen lii~outuminen on omi~an 

vahvistamaan toisia samanlaisia liittoutumisia. Kun 

Venäjän ja Englanti ovat valinneet kauppapoliittisen itseensä-
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4. 

sUlkeutumistaktiikan, e i pienemmillä mailla ole muuta mahdolli

suutta kuin koettaa jokc keskenään solmia kauppasopimuksia tava

roidensa menekkialueen laajentamiseksi tai tavalla tai t oisella 

päästä osalliseks i amerikalaisesta ja englantilaisesta talousjär

jestelmästä. Ei ole mahdotonta ajatella, että Ruotsi Englannin 

asemesta voisi löytää joitakin muita markkinoita. Jos sen si

jaan neuvottelutietä voitaisi in aikaansaada 8ovitteluja, jotka 

lieventävät preferenssitullien vaikutusta, olisi tällaista r~t

kaisua l uonnollisesti tervehdittävä suurella tyydyt yksellä. Siinä 

tapaukses3a, että Engl a nnin domino iden kanssa tekemet sopimukset 

osoi ttautuvat sellaisiksi , ettei käytännöll isesti ka tsoen mitään 

pääsymahdollisuuksia Englannin markkinoille tarjoudu muille maille 

niin ei Ruotsiliekaan jää muuta neuvoa kuin koettaa keksiä 

jo t ain muita vient imahdollisuuk8ia. Me emme saa passiivisesti alis

tua siihen, mihin muut katsovat parhaaksi ryhtyä. Meidän tulee 

toimia do ut des- periaatteen mukaan. Joka meille avaa markki

na nsa, sille mekin avaamme oma t markkinamme.Vaikka tällaista sul

kemispolitiikkaa on sekä taloudellisesti että poliittisesti 

mittava, ei muuta mahdollisuutta tarjoudu meillekään: sulkea r a 

jarnrne niiltä, jotka sulkevat rajansa meiltä, ja avata porttimme 

niille, jotka avaavat omansa meille. 
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' ~??U!?t .Z~~~I,9' 

~~duld; d;$eo~~u?7 
Tukholmassa, syyskuun 20 päivänä 1932. 

N:o 3726. 

Herra Kinisteri, 

Täaän ohella minulla on kunnia lähettää seuraa-

vat raportt1ni: 

.:0 32 -Toieen kamarin vaalit ja hallituskysymys-, 

- 33 -Xultaklausuli w Ja 

W 34 -Ruotsi Ja englantila1s-ranskala1nen -luottamus-

80pimu8- • 

Vastaanottakaa, Herra Kinieteri, suurimman kunni-

oituaeni Takuutus • 

Herra Ulkoaeiaina1nleterl, 

Vapaaherra A. YrJö -x.oeklllen, 

Hel.lIlkl. 
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Salainen . 

T U K H 0 L l( A- SSA OLEVA LlUIETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 32. 
I I 

Tukholma- ssa 20 p:nä s yys - kuuta /9 32 . 

Asia : Toisen kamarin vaal it j a 

hallitusk s ymys. 

Ruo tsin kansa on äske ttäin saanut antautua y leisten 

valtiolli s ten vaali en kansanomaiseen urheiluun. Osallistuminen näi 

hin vaaleihin on ollut v i lkasta. Kuitenkin on voi tu todeta , et't ä 

porva rillise t p i iri t eivät ole siihen antautuneet samalla harras-

tukse l l a kuin varsinai se t vasemmis t opuolueet. Hyväst i käs itettävät 

se i kat; pul akaus i, pettymykset ja yleinen lamautuminen ovat erityi -

sest i oike i sto t aholla kaikista ponnistuksis ta Ja eri tyisesti FUo -

lueen jo ajan, amiraali Lindmanin . melkeir. tarumoisen voimakkaasta 

agitat i osta huolimat ta saaneet a i kaan sen , e t tei tällä taholla 

ole voitu päästä likimainkaan sell aiseen innostukseen kuin 

vuot t a sitten. Vuonna 1928 toimit e tuissa vaaleissa tul i täälläkin 

selvästi · näkyviin, että jyrkimmät suunnat saivat lisää kannat ta -

jia ja vahvistuivat. Oikeisto eai si lloin 230 . 000 ääntä enemmän 

kuin ennen , soeialidemokraatit 150.000 ääntä. Edustajapaikkoihin tu-

los vaikutti sillä tavoin, että oikristo sai tois essa kamarissa 

kahdeksan uuutta paikkaa, talonpoikaisliitto nelj ä ja kommunistit 

kolme. Sosialidemokraatit menettivät 14 paikkaa ja liberaa lit yh

den, vapaanielisten pysyessä ennallaan . Kuten tiedetään, sosialide

mokraatit nyt ovat saaneet neljätois ta lisämandaattia, talonpoi

kaisliitto taasen yhdeksän. Oikeisto on menet tänyt viisitoista ja 

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2j 1'o"lIl1i,,,,,.;a li6i'-,i 
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2 . 

Ekmanin vapaamielise t kahdeksan , jotenka tämän äskeisen 

hall ituspuolueen edustajamäärä toisessa kamarissa nyt on 

vain kaks itoista. 

On jotenkin hyvin käsitettävissä, mitä tunnussa-

noja eri puolueet vaalitaistelussa käyttivät. Sos ia11steil-

le oli l1~tenkin ylen kiitollista tehdä suuri numero 

Kreuger - jutun yhteydessä ilmennees~ä rämettyneisyydeetäse-

kä niihin taloudellisi in vaikeuks iin, jotka tietysti pää-

asiallisesti pantiin vararikkoisen porvarillisen yht e i skun -

nan tilille . Kenties peläten jyrkän sosial1soimispoli tUkan 

liiall is t a tehostamista mainittu puolue vaal ien yht eydessä 

on julistanut taloudellista suunni telmanmukaisuutta (ekono-

nomi$ k planmä s sighe t po varillisen anarkian si j a l le . Niin -

ikään on vaadi ttu ammattiyhdistysten nykyisen äärimmäisen 

vapauden säilyttämis tä oikeiston r ajoituspyrkimyksiä vas -

taan . Tässä kohdin vo i olla kiinnosta vaa mainita, että"So-

cia ldemokraten" ennen vaaleja suurin k irj aimin julkaisi 

otteen tunne tun oikeis tola isen taloustieteilijän, prof es -

s ori Casselin 

"Porvarillisissa 

eräästä lausunnosta, jossa m.m. sanotaan: 
työläisten/ 

piire i ssä j a myöskin järj estymättömien 

rive issä useas ti moititaa n ammattiyhdistyksiä si i tä, että 

ne sortavat t yöläisten henkilökohtaista vapautta. Tässä 

käs ityksessä ilmenee muinaisliberaalinen muodollinen 

vapaudesta. Se vapaus, jonka ammattiyhdistykset rii s tävät 

työläisiltä, on pääasiallisesti vapaus tehdä työtä polku

hintaan. Mutta se joka tietää,kuinka vapautta vo idaa n käyt

tää väärin järjest~ättömillä työmarkkinoilla, ei voi sitä 

kyllin korkealle arvioida. Tunnen itse t apauks ia, jolloin 
y 

t yöläinen j atkuvasti on tehnyt työtä palkasta , joka ei 

läheskä~n ole vastannut siinä ammatissa noudatettua 

tasoa, se~ä tämän johdosta elämänsä lopussa on Joutunut 

turvattom<~n asemaan. Jos näin surullinen tulos jommoisen-

kin ammattiyhdistyspakon avulla . (genom en smula fackförenings 

2 . 

Ekmanin vapaamielise t kahdeksan , jotenka tämän äskeisen 

hall ituspuolueen edustajamäärä toisessa kamarissa nyt on 

vain kaks itoista. 

On jotenkin hyvin käsitettävissä, mitä tunnussa-

noja eri puolueet vaalitaistelussa käyttivät. Sos ia11steil-

le oli l1~tenkin ylen kiitollista tehdä suuri numero 

Kreuger - jutun yhteydessä ilmennees~ä rämettyneisyydeetäse-

kä niihin taloudellisi in vaikeuks iin, jotka tietysti pää-

asiallisesti pantiin vararikkoisen porvarillisen yht e i skun -

nan tilille . Kenties peläten jyrkän sosial1soimispoli tUkan 

liiall is t a tehostamista mainittu puolue vaal ien yht eydessä 

on julistanut taloudellista suunni telmanmukaisuutta (ekono-

nomi$ k planmä s sighe t po varillisen anarkian si j a l le . Niin -

ikään on vaadi ttu ammattiyhdistysten nykyisen äärimmäisen 

vapauden säilyttämis tä oikeiston r ajoituspyrkimyksiä vas -

taan . Tässä kohdin vo i olla kiinnosta vaa mainita, että"So-

cia ldemokraten" ennen vaaleja suurin k irj aimin julkaisi 

otteen tunne tun oikeis tola isen taloustieteilijän, prof es -

s ori Casselin 

"Porvarillisissa 

eräästä lausunnosta, jossa m.m. sanotaan: 
työläisten/ 

piire i ssä j a myöskin järj estymättömien 

rive issä useas ti moititaa n ammattiyhdistyksiä si i tä, että 

ne sortavat t yöläisten henkilökohtaista vapautta. Tässä 

käs ityksessä ilmenee muinaisliberaalinen muodollinen 

vapaudesta. Se vapaus, jonka ammattiyhdistykset rii s tävät 

työläisiltä, on pääasiallisesti vapaus tehdä työtä polku

hintaan. Mutta se joka tietää,kuinka vapautta vo idaa n käyt

tää väärin järjest~ättömillä työmarkkinoilla, ei voi sitä 

kyllin korkealle arvioida. Tunnen itse t apauks ia, jolloin 
y 

t yöläinen j atkuvasti on tehnyt työtä palkasta , joka ei 

läheskä~n ole vastannut siinä ammatissa noudatettua 

tasoa, se~ä tämän johdosta elämänsä lopussa on Joutunut 

turvattom<~n asemaan. Jos näin surullinen tulos jommoisen-

kin ammattiyhdistyspakon avulla . (genom en smula fackförenings 



3 . 

estetään! 
tvång~/.ei me illä ole aihetta va littaa. että on pakko 

vastaavasti luopua persona llisesta vapaudesta." Näin puhuu 

professori Cassel. huudahtaa "Socialdemokraten". mutta mi t ä 

tekee oikeisto ? Se pyrkii saamaan aikaan pakkolakeja 

ammattiy.di styksiä vastaan. Sosialidemokraattisisea 

julistuksissa on tietysti myöskin paljon puhuttu porva r i en 

ja n imenomaan oikeiston militarismia. suojelustullipo i llk 

kaa ja yhteiskunnal l ista taantumis olitiikkaa vastaan. x) 

Oike i ston pää~altteina on ollut maatalouden tur-

vaaminen. verotaakan keventämin en ja elinkeinoelämän helpot-

taminen. yhteiskunnan suojeleminen kommunisteilta sekä työn-

Va auden tehos aminen. ykyinen surkea tilanne on t ieten-

ki~ sille ollut mone s a suht ees a epäedull inen. 

Kun otetaan huomioon, kuin ka hyväntahto ieeet i s e-

kä r i ksda en että ~ le in en mieli ide varsinkin vi'me a i-

koins ennen Ekmanin l uhistumista oli suhtautunut häneen 

j a hänen halli t Uks censa , täytyy sanoa , että ; lman tuota 

kohtaloka ta ta u s t vap amielinen pu@lue 'Jlisi voinut 

ainakin varsin t yydyttävä tl suor iutua vaa leissa . Miehestä 

mi ehe en puhuttiin siitäkin , että Ekmanista vaalien jäl-

k en vei i tull porv rilli en kokoomu hallituks en johtaja. 

Kaikki nuo hyvät edellytykset olivat nyt vähää ennen 

vaalej a rauenne et eivätkä mi tkä än ponn i stukse t voin et 

uolueen suurta ta iota tor '·ua . 

Liberaalit, jo iden johtava lehti , Da ens Nyheter , 

vaa lien a l u s sa ilmaisi vilpi ttömän mielihyvänsä ennen 

kaikkea oikeiston ~stoinkäymi estä , oli ilmeisesti toivo

nu t saavansa ääniä t yyt ymättömiltä entisi l tä oike i stol i 

silta, jotka eivät kuitenkaan voinee t sosialist i en mu kana 

äänestää . Puol ueen tunnussanaksi aset e tt i in ensi sijassa 

yhteiskunnallin n s Olidar i suus , joll a t ietenkin tarkot et tiin 

eräänalaista p orvari llisen yhte iskuntakäsityksen j a eoai~ll, 
x) Juolueen Taalipropagandasta huolehtivat aina erinomaisesti 

organisoidut ammattiyhdistykset. 
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" . 

tier- vaa ~ ~ ~en s nteesiä , Tällainen eklekti uus ei kui-

tenkaan nj' l!: loissa ole erittäin korkea sa kurssissa . Va 

paakau pahan on vanh staan puolueen ohjelmassa eikä sitä 

nytkään jätetty julistamatta , vaikka puolueen maalaisry~ 

' liräänsä oli vasta kka ise l' kanna lla (jolla myöskin nyt va-

l itu t kaksi maalaisedustajaa lienevät, ja vaikka esim . Göte -

bor s Handcls och Sjöfartstidr.ir. aik sattuvast" tehosti 

sitä , et t ä yle i ama ilmallisen tullisoöan a ikana on kovin 

teoree t ~ s t a pien maas s a puhua omintakeisesta talous -

olitiikasta. Kun libera alit tärkeimmissä keskuksi ssaan , Tuk-

ho~aesa j a Göteborgissa , eivät suo tunee yht eistoimintaan 

oikeiston kanssa, jäi hei1än vaal i toimintansa jotenkin t e-

ho t tomaks i . 

Talon oikaislii on yhdeksän uutta pai kkaa on etu-

pääs ä v llattu oikeistolta ja ekman"laisilta . iir- varmas-

ti kuin oikeisto onkin vaatinut suojelua maataloudelle ja 

niir- taitav sti kuin sen kohn ut. johtaja onkin jatkuvasti 
ollu t / 

osannut sen maalaisa inei t oa hoit a , ei e le /väl ttävissä , 

että talon oikaisväestö yhä yleiseremir, on tah: onut puolue 

elämä ssä kulkea ocia uriaan . Vaikka tällä puolu ~11~ ei 

ole yhtäkään m init t vaa äänenkannattaj aa , vaikka s en vaa -

litoiminta muihin puolueisi in verrattuna on ollut hei kkoa 

ja vaikka sillä ei ole montakaan johtokykyistä jäsentä , 

on- se ikäänkuin omalla painollaan kasvanut sangen huomat

tavaksi tekijäksi , jonka, jos porvarillinen kokoomus vastoin 

olettamuksia nykyänsä olisi mahdollinen , kaiketi lähinnä pi

täisi vastata asiain johdosta. 

Kommunis~ien piireissä lievempi suunta on menet 

tänyt k~kB i paikkaa jyrkemmälie suunnalle, n . s . Mos kovan 

kommunis t eille.Puolueen äänestäj ä i n l ukumäärä oli kuiten ki n 

hyvin suuri, noin 200.000, minkä vuoksi on l askettu, että 

s e olisi voinut vallata kahdeksantoista pai kkaa, Jos se 

olisi pysynyt eheänä. 
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5. 

Äär immäisestä vasemmist os ta puhut taessa on sasgen 

valaisevaa lUkea , mitä P.A.Hansson , sosialidemokraattisen puo

lueen johtaja , t.k . 19 p:nä kirjoittaa nNy Tidiasä". Hän to

teaa ensiksikin, että miljoonaan nouseva sosialidemokraa tti

nen valitsijakunta on tuloKsena puolueen alituisesta ete 

nemisestä. Ensi kertaa yleisen äänioikeuden pOhjalla to i

mitetuiesa vaaleissa se sai 630.000 ääntä , seuraaval~a ker-

raIla lisäys oli 95.000 , sitten 150 . 000 ja nyt 140 . 000. 

Näkö iirissämme on jo aika , jolloin s osialidemokratia on 

s aavuttava enemmistön , arvelee puolueen johtaja , sekä jat

kaa sangen kU'Iaavasti: "Menestyksemme on saavute ttu taiste

lemalla myöskin kommunisteja vastaan. Heidän nenestykseensä 

me emme mitään perusta, mutta kun lehde t lyövät yhteen 

rr.eidän äänemm ja heidän äänensä j a asettavat yhteenlas -

ketun ään imäärän porvarillista valitsijakuntaa vastaan , on 

siinä perääkin. koskapa kommunistit , s amo i nkuin meki n , olen 

naisest i ovat saanee t äänensä työläisluokasta . " - - - d ot 

1 . 220.000 borge r iga röster stå 1 . 215 . 000 arbetarröster . 

Det skil j er alltså endast på 5 . 000". - Näin kuuluu P . A. 

H6esonin 10 pupäätelmä. 

Omalla t avallaan kuvaavaa on myöskin Folkets 

Dagbladin t . k . 20 p :n numerossa tehty laske lma , että so

sialistit yhteisen r yhmänimityksen "arbetarpar t ie t" turvissa 

(mi s t ä yhtey~estä nä itä jo kauan on an ka r asti moitittu ) kommun i s

t ien avulla ova t saavuttaneen vi is i paikkaa enemmän kuin 

heille muu t en ol is i t u llut. 

Erä ä t uudet vähäise t pu olueryhmät, jotka v i ime a i 

koina ovat muodostuneet, kansallissoe i a lis t i t, kes kustapuo l u e 

:a kr is tillinen kansanpuolue , ovat kai kki sa~vuttaneet 

vähän kannatusta , ettei y ks i kään nii s tä ole saanut a inoata

kaan ehdokas ta va lituksi. Merkittävämpi seikha on , et t ä n . s. 

apaa oike isto, jolla Aftonbla detin Jouduttua toisiin kä

siin e i ole mitään varsina'åta äänenwmattaj aa, on menettä

nyt va rsinaisen parlamentaarisen puhetorTenS&, tri Nils Fors-
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6 . 

sellin ja nykyänsä siis lienee kokonaan edustusta vailla. 

Kiinnostavaa on nähdä, mihin suuntaan pääpuolueet 

tämän jälkeen tulevat kehittymään. Ellei mitään odot ama

tonta satu ja ellei sosialistien alkava valtakausi herätä 

voimakasta vastavaikutusta, ei ole luultavaa, että enemmän 

tai vähemmin "faseis ieet" ainekset pääsevät puolueeseen 

entistä tuntuvammir. vaikuttamaan . Sitä vastoin on tietysti 

ajateltavissa, että oikeisto ja talonpoikaisliitto ajautuvat 

toisiaan lähemmäksi , ennen kaikkea yhteis ten tullipoliittis-

ten suuntaviivain vaikutuksesta. 

Jos sosia listien vastoin luuloa onnistuisi liitto-

utua liberaalien ja vapaamielisten kanssa , he tietenkin sai -

sivat sellaisen enemmistön , joka tekisi heidät kommunieteis-

ta verrattain riippumattomiksi . Tällaista suuntaa toivonee 

yleensa puolueen oikeisto, m • . toisen kamarin puhemies Eriks-
erityises ti n.s.Norr1annin ryhmällä/ 

son. VapaamielisilH .. / on kyllä e:;.-inäisiä kosketuskohtia sosi -

alistien kan ssa, var s inkin vapaakauppa, puolustuslaitoksen Jat

kuva heikontaminen ja ehkä myös työttömyysvakuutus. Luulta

valta ei kuitenkaan tunnu, että tämä heikoksi kutis t unut 

puolue uskaltaisi hei ttäytyä sosia listien armoQle liittoutu-

malla heidän kanssaan riksdagissa ja hallituksessa. Jos taa -

sen SOS i a listien , parlamentaarisesta riittämättömyydestään huo

limatta, yksin täytyy ottaa hallitusvastuu kannettavaksi,jää

vät he pakostakin kommunisteista enemmän riippuviksi. Tämä 

Johtuu silloin vähemmin jälkimmäisten vähälukuisesta, mutta 

kylläkin suuriäänisestä edustajaryhmästä kuin siitä mahta-

va sta valitsij aryhmästä , joka on nä iden takana ja joI e ei 

uskalleta antaa kovin runsaasti aihetta tyytymättömyyden 

lietsomiseen. 

Aina itsenäinen Göteborgs Hande1s oeh Sjöfarts

tidning on tässä yhteydessä taittanut peitsensä sen aja

tuleen puolesta , että oliei pyrittävä suuren edistysmie1ieen 

porvarillisen puolueen perustamiseen , Joka itse~neä sulkisi 
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nykyisten puoluei tie n suuren enemmistön ,· kaiketi kuitenkin 

talonpoika islii ttoa lukuunottamatta, tärrä kun l iiaks i esiin

tyy "luokkapuolue ena". Tällaisen a jatuksen toteutuminen ei 

kuitenkaan lähitulevai suude ssa voi tulla kysymykseen. 

~. :Jo 

Viimeise t 

aikoj a 

huomautukse johtavat 

sitten tiede ttiin , että 

hallituskysymyk

Hamrinin hallitus 

he ti vaalintuloksen perusteella eroa i si. Tulevaisuuden suun

nitelmia ennen vaalia laadi ttaessa otettiin huomi oon etu 

päässä ko lme mahdollisuutta , n im . ensinnäkin sosialistinan 

hallitus , toiseksi talonpoikaisli iton tai oikeisten johtama 

porvari llinen kokoomus ja kolmanneksi kyvykkäiden henkilöi

den muodostama , poliittisesti verrattain vär itön hallitus 

Elmquistin tai von Sydowin johtamana. Ratkaisua ei vielä 

tällä hetkellä tiedetä , mutta ens immäinen vaih toehto on 

käynyt yhä luul tavammaksi. Porvarillisten puolueitten ha

j~nnus on s i ks i suur i , ettei mainitunlaista kokoomusta 

voida odottaa. Oikeis to on , nykyises täkin Buuruudes taan huo 

limatta , kärsinyt s ellaisen tappion , ettei se vo i eikä tah

do asettua johtoon . Yle isesti oletetaan talonpoikaisliiton 

siksi paljon noudattavan en tista varovaista politi i kkaansa , 

ettei se ainakaan ens i s i jaista vastuuta haluaisi . Näin ol

len on luultavinta , että sos ial i demokraatit saava t astua 

a isoihin, arvatenkin yksin. Liberaaleilta ja vapaamielis iltä 

he voinevat saada vain jo itakin ehdolli s en kannatuks en 

lu pauksia, jotka toisaa lta velvo ittavat hallituksen nou

dat tamaan varovaista politiikkaa. Tässä asemas sahan vähem

mistöhallitukse~ yleensäkin ovat, ja se on omansa toisaal

ta hei kontamaan niiden asemaa , toisaalta sitä he lpottamaan, 

kos kapa hallitukselta, Jonka kernaasti sallitaan pysyvän 

pystyssä, ei kohtuudella voida vaatia sellaisia ohjelman-
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8. 

mukaisiakaan toimia ja alotteita. jo iden heti täytyisi joh

taa sen kukistumiseen.Kun se käsitys ei ole aivan harvi

nainen. että vähitellen a letaan kulkea Taloisamp i a taloudel

lisia oloja kohti. tämä saattaa olla omansa vähentämään 

niitä suuria epäilyksiä . joita sosialistit luonnollisesti 

nykyolois ' hal litusvas tuuseen nähden tuntevat . 

Sosialistiseks' pääministeriksi tul isi joka t apauk

sessa Per Albin Hansson. ulkoasiainministeriksi Sandlef t aik

ka vi~eisten tietojen mukaan ehkä Und6n . Meidän kanna ltam

me vasemmistohallitus ilmeisesti olisi sikäli edullinen . et

tä se vas tustaisi sellaista tullipol i tiikkaa, joka pyrkii 

mikäli mahdo ll ista estämään vieraiden maataloustuotteidenWA~l"~l 

t uontia. Poliittisesti s e sitä vastoin epäilemättä kannat-

taisi n . s . 

littämättä 

myksiähän 

erillistä eli isoloitua aseriisuntaa mitään vä

naapur i maista. Mutta jotakuinkin samanlaisia pyrki

on muillakin tahoilla havai ttavissa. 

Nyt lähtevän hallituksen jälki.maine olisi verrat

tomasti paljoa edullisempi. ellei Ekmanin surullinen kohtalo 

olisi sitä hämmentänyt. Näinkin ollen arvostelu lienee jota

kuinkin yksimielinen siitä, että se vaikeissa oloissa on 

v~rrattain hyvästi tehtävistään suoriutunutj sen a s emaa on 

tuntuvasti helpottanut se s opeus . jolla riksdagen. missä puo

lueet eivät tahtoneet Ekmanin halli tusta kaataa. harvinai

sessa määrin ovat sille osoittaneet. 

M i n i B t eri 
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Salainen. 

T U K H L A - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
. t-, 

t.·· ,. RAPORTTI 0:0 

Tukholma- s a 20 p:nä syys- kuuta 1932. 

Asia: "Kultaklausuli". 

Helsingin kaupungin valtuuston päätös, jonka mukaan 

1930 vuoden "kultaklausuliin" sidottua obligatiola inaa kuoletet

taessa on maksuissa suoritettava 20 % korotus, antaa aihetta ver

tailuun täss tapauksessa tarkoitetun kultaklausulin ja Ruotsin 

vastaavan järjestelmän kesken. 

Ruotsissa on kesäkuun 17 p:nä 1932 annettu laki eräi

den obligatioiden nojalla suoritettavasta maksus ta, jonka mukaan 

ennen syyskuun 28 päivää 1931 liikkeeseen laskettu obligatio 

saad lunastaa valtiopankin seteleissä, vaikka se on asetettu 

maksettavaksi kultakruunuissa tai kultarahassa. Jos sellainen ob-

11gatio on asetettu maksettavaks i joko Ruotsin tai ulkomaan ra-

hassa, saadaan maksua vaatia ainoastaan nykyisessä Ruotsin ra-

hassa, ellei obligatio toukokuun 20 p:nä 1932 taikka, mitä tu

lee joulukuun 14 päivänä 1931 vient ikiellon alaisiksi määrät

tyihin obligatioihin, viimemainittuna päivänä kuului ulkomaalaisel

le taikka ulkomailla asuvalle ruotsalaiselle. 

Useasti huomautetaan, että kultaklausulilla näissä eri 

tapauksissa on erilainen merkitys. Hainitus a Helsingin kaupungin 

lainassa on Suomen kultamarkoista puhuttaessa nimenomaan viitat

tu 1925 vuoden rahalakiin. Ruotsissa taasen, niin arvelee moni, 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) TluSJlli,u'" ja l~ähBi 

i a kO Ii . . ... j : 
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2. 

etua/ 
kul t arahan maininta ei tarkoita mitään erityistä, vaan ainoas-

lainan! 
taan viittaa x.iax (annossa voimassa olleeseen kultakantaan. Tä-

mä erott e l u tuntuu ensi näkemältä hyvin eattuvalta, mutta lain 

sanamuo to osoittaa, ettei kultaklausulia suinkaan ole pidetty 

merkitykset tömänä. Jos se olisi sellaiseksi käsitetty, ei oliei 

voitu ulkomaisen tai ulkomailla asuYan ruotsalaisen velkojan 

hyväksi säätää, että maksua lain määräämillä edellytyksillä 

saadaan vaatia arvokkaammassa ulkomaan ra~assa. Kultaklausuli 

ei siis tässäkään tapauksessa ole merkitystä vailla, vaikka 

tämä merkitys on rajoitetumpi. Säännös on omansa osoittamaan, 

kuinka t arkoin on tahdottu ottaa huomioon vilpittömäasä mie

lessä olevien ulkomaisten velkojain etuja, mikä tietysti on 

omansa edullisesti vaikuttamaan valtion ja kansalaisten ulko

maiseen luottoon, mutta mikä toisaalta ei tuo t a ylivoimaisia 

vaikeuksia, koskapa Ruotsi on siinä edullisessa asemassa, että 

pääasiallisesti on voitu suori utua kotimaisilla lainoilla. 

K i n i s t eri 
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Salainen. 

T U K H 0 L A- SSA OLEVA LÄHETYSTö. . .. . ,.\ 
RAPORTTI 0:0 34 • 

Tukholma- ssa 20 p:nä ayys- kuuta 19 32. 

Asia: Ruotsi Ja ·englantilais-

Käydessän i t.k. 20 p:nä ulkoasiainministeri ~elin 

puheilla hän kertoi minulle, että hallitus, ulkoasiainlautakun

nassa (utrikesnämnden) tapahtune~n käsittelyn jälkeen, on päättä

nyt Ranskan lähettilään väl ityksellä sille tiedotettuun liitty

miakehotukseen vas t ata mainitun sopimuksen perusajatuksiin (s'as

Bocier aux i deea generales de l'accord). Sanottua sopimusta on 

pidetty siksi epämääräisenä, ette i ol e pidetty tarkotuksenmukai

sena varsinaisessa merkityksessä siihen yhtyä (adherer ) . Muuten 

vapaaherra Ramelk1n puolestaan epäili, tuleeko sillä olemaan mi-

tään käy tännöllistä merkitystä niille valtioille , jotka muodossa 

taikka toisessa ovat siihen liittyneet . 

M i n i s t eri 
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(~me?t ~~fJtdiz' 

~?tbU/; r;f$e&-~? 
Tukholmassa, syyskuun 24 päivänä 1932. 

~ 

N: 0 3778. 

Herra Ministeri, 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää ra-

port tini N:o 35: "Ruotsin .... uusi hallitus" • 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman lrunni-

oitukseni vakuutus. 

• 
Herra T.t. Ulkoasiai 1eter1 

Antti K u onen. 

Hel.1Hl. 
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A ia: Ruotsin uusi halli tus . 

Uus i hallitus on nimitetty tänään klo 14. Jäsenöiminen 

näyttää vielä viime hetkellä kohd.a.nneen eräitä vaikeuksia. Vielä 

per jant ai-iltana t . k. 23 p:nä pyrittiin hallituslistaan nähden nou-

dattama.an suurta salaperäisyyttä, ja vasta nimityspäivän a.amuna oli 

lopullinen lista lehdi s sä luettavana . Niinpä jäikin siitä pois muu· 

tamia nimiä, joita aikaisemmin oli pidet ty miltei varmoina ja si· 

jalle tuli uusia. Suurin piirtein katsoen myönnettäneen yleisesti, 

että hra Hansson on hallitukseensa saanut lahjakkaita ja ainakin 

suhteellisesti myöskin pystyvii miehiä. Liitteessä annetaan yksi

tyiskohtaisia tietoja heidän tähänastisesta vaiheestaan. 

Kuten nykyajan demokraattisissa valtioissa usein tapahtuu, 

uusi pääministeri itse on kohonnut hyvin vähäisistä oloista; sa

nottavaa pohjasivistystä vailla ollen hän on ansainnut kannuksensa 

sanomalehtimiehenä, puoluemiehenä ja edustajana. Nuoruudestaan huoli

matta hän jo toista vuosikymmentä sitten istui puolustusministe

rinä ja herätti sellaisena aikoinaan hyvin paljon pahaa verta 
tehokkaan/ 

upseeristossa ja /puolustuksen kanna~tajissa. Näissä piireissä kä-

sitys hänen suhtautumisestaan maan puolustukseen kuitenkin on ai

kojen kuluessa huomattavasti muuttunut. Kuten a.ikaisemmissa rapor

teissa olen esittänyt, on hän nykyi.essi puolu8tusr~vi8ionissa 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen . 4) "Nl .1Ii"." j. lilJii!f8i 
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2. 

edustanut sitä käsi tya kantaa, että samalla kuin kaikin ta

voin on pyrittävä yleiseen aseriisuntaan, ei maan omaa puo 

~ustuslaitosta ole sillä tavoin heikonnettava, e~tei se pys-

tyisi huolehti~Aan maan omasta turvallisuudesta sekä Kan

sainlii ton perus80pimuksen edellyttämien velvoitusten täyttä

misestä, Tällöin jää tietenkin hyvin kysymyk~n81aiseksi. mitä 

oman maan tehokas puolustaminen todella vaati i. ja mitä 

kansainvälisiin velvoituksiin tulee, käsitetään ne tietenkin 

mahdollisimman suppeaksi, suhdeluvun mukaiseksi osallistumi

seksi mahdollisiin sanktioihin. 
r 

Vaikka hra Hanssonia ' useasti moititaan eräistä 

lievimmin sanoen omituisista lausu.nnoista, sellaisista kuin 

että kommunisti on parempi kuin oikeistolainen, ja vaikka 

hän vaalien jälkeen jotenkin selvästi on ilmaissut olcY'~II"~ . 

valmis nojautumaan myöskin kommunistien kannatukseen lkatso 

raportti N:o 32), on todettava , että hänen lehtensä "Ny Tid" 
-

on ajanut paljoa hillitympää ja miellyttävämpää suuntaa kuin 

hra Engbergin "Socialdemokraten". Jältimäin~n lehti oli hä

neltä pitkät aJat suljettuna, ja kun hän noin vuosi sitten 

jälleen sen palstoilla esiintyi - mikä tulkittiin noiden mo

lempien jOhtaj ien väl i seksi s ovinnokai - ei tästä sitten su

keutunutkaan mitään jatkuvaa eikä tehokasta avustusta • 

Val i tettavana on pidettävä, että ulkoasiainminiate

riks i tuli hra Sandler eikä professori Und6n. Sandlerilla, 

joka ei ole lakimies. täytyn~e sanoa olevan verrattain vä

hä iset ulkopoliittiset ja kauppapoliitt iset edellytykset teh

täväänsä , vaikkakin hän jossain määrin on ollut kansainväli

sessä yhteistyössä mukana. Pääminister inä olR ssaan 1925-26 

hän eräässä pohjoismaiaeasa juhlassa herätti huomiota puhu

malla neljän pOhjoismaan kvartetista, jossa kukaan ei ole 

johtajana; tätä jotenkin merkityksetöntä vertausta tervehdit

tiin meilläkin aivan liiallisella huomiolla Ja tyydytyksel-
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lä. Luultavalta näyttää, että hänen viimeaikainen osallistumi-

sensa aserilsuntakonferenssiin on hänessä herättänyt halun 

päästä maansa ulkopolitiikan jOhtajaksi. Hra S. on luettava 

puolueensa oike is toon . 

Hovioikeudenpresidentti Schlyter on etevä, meilläkin 

hyVin tunnettu lakimies , sellainen, jommoisia vasemmistossa ei 

yleensä ole montakaan. Hänen odotetaan erityisesti harrasta

van oikeudenkäyntilaitoksen vireille pannun uudistuksen tote

uttamista, ja hän on joka suhteessa täysipitoinen oikeusmi-

nisteri . 

Vastakohtana viimemainitull e valtiovarainministeri 

Wigfors@,kirkolli s - ja opetusministeri Engbers sekä puolustus 

ministeri Wennerström ovat tyypillisiä puoluemiehiä , Joilla 

ei ole eriko isia ammatillisia edellytyksiä hallitustehtävi in 

sä . He kuuluvat kaikki puolueen vasemmistoon. Wigforsåia pi

detään tosin hyvin lahjakkaana, ja vai kke i hän lienekään 

1926-1926 vastaavassa hallitustehtäväsaä ollessaan erityisesti 

epäo~istunut, pide~ään häntä kuitenkin aivan liian yksipuo

lisena ja todellisuudelle vieraana nykyaikana toimiaaan tässä 

ylenmäärin vaikeassa tehtävässä . Samalla hän lienee pidettävä 

kans llisen puolustuksen todellisena vastustajana. 

Viimeksima i nitussa suhteessa hra Engberg ainakin 

t o i s i naan - hänen mielipiteensä voivat helposti vaihdella

on edustanut yht ä radikaalista katsantokantaa. Ei ole monta 

kuukau tta siitä kuin hän erääs s ä valtiollisessa puheessaan, 

josta tietysti on tehty suur i numero , lienee selittänyt ,että 

jos venäl äi s et va ltaislvat G~annin,e i heitä silt i ol is i 

.ryhdyttä vä asevo imin vastus t amaan . Uus i ki~kolliaministeri on 
- is~ 

ainakin aikaisemmin kirkollis-uskonno lli~as ioissa edustanu t j yr_ 

kästi kielteistä kantaa, mu t ta viime vuos ina hän l ienee ha

vainnut a inakin puoluepOl itt i sest i edulliseksi , että valt i o-

kirkko pysytetään , samalla kuin se jär jestysmuodoltaan perin

pOhjaises ti demokratisoidaan ja t unnustuks ellisest i moderni-
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soidaan. V"å Het äänpä joskus, että hänen hillitty ja hyvän-

sä~r1nen es· intymisensä äskeisess ä kirkolliskokouksessa 011s1 

merk1nnyt jonkinlais t~ opinnäytettä hänen nykyistä tehtävään

sä varten. Toisaa lta on ollut huhuja siitä, että hän olisi 

pyrkinyt ulkoasia inmin ieterikGi. Joka tap';luksessa hän tähän 

saak ka on ollut puolueensa enfant te!~, jonka häikäile

mättömyys Ådalenin tapahtumain johdost~ tuotti hänelle ho-

vioikeuden tuomion h erjauksesta. Hra Hansson on arvatenkin 

pitänyt häntä vähemmin vaarallisena hallituksessa ku~ sen 

ulkopuole lla . 

Radikaalis ena puolueagitaattorina, sanomalehtimiehenä 

ja edus t aj ana tunnettu 
hava ittul 

sessään! hillityksi j a 

hra Wennerström 

säädylliseksi, mutta 

on tosin 

hänelle 

esiintymi 

uskottu 

asema puolustusministerinä on epäilemättä herättävä suurta 

ja yleistä mielipahaa. 

Uuden hallituksen jäsenistä ne viisi, jotka eivät 

ole olleet mukana aikaisemmissa hallituksissa, kaikki, kauppa 

ministeri Ekmania lukuunottamatta, kuuluvat sosialidemokraatti 

seen edustajaryhmään. Rra Ekman, jok~ on toiminut ammatti -

järjestöjen palveluksessa, viimeksi metallityöntekijä1nliiton 

puheenjohtajana, t un tuu saaTan ·yleistä tunnust usta osakseen, 

jota vastoin kulkulaitosministeri Leo toistaiseksi lienee 

hyvin vähän tunnettu. Maatalousministeri llill oli jo hyvin 

nuorella ijällä kohonnut maatakuedepar tementin valtiosihte 

riksi ; häntä pidetään puolueensa parlamantaarisena auktor-

teettina maatalouskys~~yksissä. 

Konsultatiivisista valtioneuvoksista hra Unden on 

siksi tunnet tu, ettei hänestä ole tarvis laajemmalti puhua. 

Hyvin pätevä on myöskin ylijohtaja Nothin, jolk on taka-

naan komea ura tuomarina ja hallinltovirkamiehenä. Hän on 

viimeksi toiminut hallituksen asettaman n.s. järjestelylauta

kunnan pUheenjohtajana. Sen tehtävänä on erityisesti ollut 

ehdottaa säästöjä, minkä vuoksi odotetaan hänen joutuvan 
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olemaan tarveellisena vastapåinona hra 

sille suunnitelmille . 

5. 

mahdollis 11el 
igforssin/ pilventakai-

Ohjelmassassaan uusi hallitus ilmoitt3a toimintansa 

pOhjaKsi ase ttavansa saman ohjelman , jonka ~~olue ennen vaa

leja oli esittänyt. Tämä ei merkinn e sitä , ettei se myön-

täis! olevan t inkimisen varaa , vaan ... .., ..... 1' .... e .... · ---,!(I ... G~ ai kaie i ohjel-

man mukana seistä te~ kaatua. Jyrkkä ja taipumaton kanta 

jOhtl:l.isi , kommunistien j a mahdollisesti Joidenkin muiden kanna-

tuksesta huolimatta, ennen pitkää avoimeen konfliktiin sekä 

häviöön . Puolueen johdossa tästä suuntakysymyksestä neuvotel-

taessa lienevät maltilliset ja jyrkät olleet verrat tain kii-

vaasti vastakkain. Lieneepä jo nyt otettu huomioon eräs Ruot 

sin tähänastiselle valtiolli selle ~lämälle hyvin outo menet-

tely, nim. se, että hallitus, jos se tärkeässä asiassa joutuu 

häviölle, vaatisi kuningåsta käyttämään hajoituso ikeut taan toi-

se~n . kamariin, ehkäpä molempiinkin nähden,jol loin uu~et vaalit 
vois i vat tuottaa selvän "tyoläisenemmistön" toisessa kamarissa 

Taloudellisesta pulasta puhut taessa ohjelmajulistus 

on verrattain varovainen ja väri tön. Kun siinä puhutaan ulos 

päin suuntautuvasta e. k t i i v i s e s t a poli t iikasta , ei 

vo i olla hymyilemä t t ä se , joka tietää , kuinka Ruotsin ulko-

politiikKa~ pitkät ajat on syystä moitittu kaikesta aktiivi

suuden puutteesta . Mut ta tässä onkin vain kysymys tullimuu-

rien hajoittamiseen suuntautuvasta aktiivisuudesta , mistä tie-

tysti on loogillisena seurauksena , että hallitus omakohtaises

ti ai koo noudattaa vapaakauppapolitiikkaa , niin pitkälle kuin 

tämä suinkin on mahdoll i ta . Niinpä voitaneen olettaa, ettei 

uusi hallitus aijo käyttää hyväkseen riksdagin tänä ~~~nna 

antalJl !a valtuuksia tullien korot tamiseen ~. s. toimer.pitei 

siin. Tul l imuuri en purkamisesta puhuttuaan hallitus kuit!nkin 

heti rientää vakuut~n, että on pyrittävä järjel1iseen ta

sapainoon tuonnin ja viennin kesken. Kuten luonnollista on 

Ja kuten jokaisen uuden h 11it a uksen näinä aikoina täytn 
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tehdä, tehostetaan vakkaasti työttömTJden lieventämistä 

erityisesti uusia ansi omahdollisuuksia hankkimalla. Maatalout-

ta lohdutetaan sillä, että tuo antokus tannukset on alennetta

va sekä pyrittävä helpottamaan maatalo stuotteitten menekkiä 

- mi lä keinoin tämä on tapahtuva, se jätetään toistai seks i 

sanomatta. Sosia isoimisohjelmasta ei puhuta sanaakaanj sen 

sij as ta tehostetaan työttömyysvakuutuksen ja yleisen eläke

vakuutuksen merkitystä ensisijaista huomiota vaativina kysymyk

s i nä. Tämän ohella on tietenkin ankaraa säästäväisyyttä nou

datettava, jonka vaikutusten erityisesti pitää kohdistua so

ti~aalli81in menoihin. Ei ole vai keata käsi t tää, mistä johtuu 

vaatimus, että yhteiskunnan on kontrolloitava kansakunnun ta

louåellisten arvojen hoitoa, mutta moni varmaankin jännityk

sellä kysyy, millä keinoin aijotaan käydä käsiksi tähän ylen 

vaikeaan tehtävään. Varsinaisten ohjelmakohtien alussa oli j0 

luvattu aktiivista ulkopolitiikkaa tullimuurien hajoittamiseen, 

sen lopussa luvataan niinikään akUi visuutta sotilaallisten 

varustusten kansainväliseen rajoittamiseen. Mitään viittauata 

ei ole siihen, että Ruotsilla v0isi olla välittömämpiä ja 

ko~kreettisempia ulkopoliit tisia tehtäviä. 

Puolueluonnettaan uusi hallitus mitä selvimmin al1e-

viivaa viitatsssaan 

puolueesta lähtöisin 

siihen, että se 

ja että tämän 

un sosialidemokraattisesta 

ohj elma on oleva sen 

johtolankana. mutta yksityiSkohdissaan ohjelma on 

ja. varovainen , ettei se ole omansa herättämään 

kää vastustusta. Joa Ruotsissa olisi vallalla 

täntö, että uusi hallitus esittää 'ohjelmansa 

siksi yleinen 

eri tyisen jyrk

sellainen käy

parlamentille tai 

sen kamareille, ei sen varmamkaan tarvits is i pelätä kaatu

vansa heti taipaleelle lähdettyään, vaan tässäkin tapauksessa 

sen koptalo Jäisi riippuvaksi suoranaisista teoista ja toi-

menpiteiatä. 

M i n i s t eri 
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H a n S S 0 n, Per bin sanomalehdentoimi ttaja, synt. 

28/10 1885, käynyt neljä : ·okkaa. kansakoulua , juoksupoika. ja 

keuppa·apulainen vlloteen l~ 3. sosialidemokraatt isen nuorisoseu

ran luOttB.!.lUS "es ja "Fram" -nimisen lehden toimitt aja 05-09. 

"Socialdemokraten"-nimisen sanomal ehden vastaava toimitusjohtaja 

y. m. (ai k:a.isemndn); II y Tid" -nimisen lehden toimituksen r ·sen 

v:sta 26; Riksdagjn toisen kamarin j äsen v:sta 18; puolustus

revisionin jasen 19; maa uolustuSlliini steri 10/3 30/6-20 ; puo

lustusministeri 30/6 - 27/10-20, 13/10-21 - 19/4- 23, 18/ 10- 24 -

7/6-26; riksgåldsfullmäktiS v:sta 29 ; 1925 vuoden l aivastokomit an 

puheenjohtaja; 1930 vuoden puolustuskomission puheenjohtaja; so

sialideII!okra.ettisen nuorisoliiton keskushallituksen jäsen 02 - 12 ; 

sosialidemokraatti sen työv ·enpuo lueen jo to kunnan jäsen 08 - 11 ; 

mainitun puolueen toimitusval io kunnan jäsen v:sta 11 ; puolueen 

puheenj ohtaja v:sta 19' 5; sanomalehtiruieskerhon varapuheenjohtaj a 

24 - 27. Tukholman työlä.iskunnan (arbe t arkor!lDlun) puheenjohtaja 

21 - 26 ; Stockholmssystemet ' in varapuheenjohtaja 29 . 

San dIe r, Ri ckard Johannes , ylijohtaja, synt . 29/1 

1884; fil . kand . 05 ; fil . l is . 11 ; opettaja erinaisisså kan san

opistoissa 05 - 06 ja. 09 " 17; " :y Tid"-nimisen sanoma le en toi 

mittaja 17 - 18 ; valtiosihteeri valtiovaraindep&rtementissa 18 - Gl ; 

RiKsdagin toisen kamarin jäsen 12 - 17; ensl..m:Usen kanarin j ·sen 

v: sta 19 ; Sosial idemokraatti sen eduskuntaryhmän luottaocusneuvoston 

ja puolueen puo luehallituksen j äsen 11 ; kon~ltatiivinen ministe

r i 10/3 - 30/6-20 j a 13/10-21 19/4-23 ; val ti ovarai nmdnister i 

30/6 - 27/10- 20; kauppami ni steri 18/10-24 - 27/ 2-25 . päämini st eri 

24/1-25 - 7/6-26; tilastolli sen pääto imi ston yli johtaja v: sta 26 ; 

Ruot sin valtuuskunnan jäsen aserii suntakonferenssi ssa. 

Mö I 1 e r , Frits Gustav , puol uesihteer i , synt . 6/ 6 1884; 

"Arbetet"-nimisen lehden to imi t uksen jäsen 06 , sBlOO in "SkRnska. 80-

cialdemokreten" i n toimituksessa 07; puolueensa kirjankust annusli i k-
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keen johtaj a 03 ; puo luesi hteeri 16; "Sod aldemokraten"-ni mi sen 

sanol!;a lehden toimi tukse jasen 21 ; sosiaalimin i steri 18/10 -24 -

7/6-26; Riksdagin toi :er kamarin rsen 18; ensimäi sen kamar in 

j äsen v:sta 19 ; ensimäisen kamarin sosialidemokraatti sen ryh

män puheenjohta ja 2G ; ulkoasia inlautaktmnan jäsen tämän perus

t 9mi sesta a lkaen ; sosialidemokraattisen työväeni nternationalen 

t oi rr.eenpan evan komi tean jäsen 23 . 

i g f 0 r s s . ~, l ehtori , synt . 24/1 188:; f il . 

kand . 01; f il . li s . 06 ; fil . tri 13 ; ponjo'smaiden kie lten do

sentti Lundi n yl i o!,isto ssa 13 ; opettaja eri koului ssa 08 - 18; 

Ri ksciagi n ensi mäi sen kamari n j åsen 1 - 28 ; t oisen kamarin 

j äsen 

vi nen 

v:sta 29; 

mini eteri 

PUOlusUlsr evisioonin j äsen 

24; valtiov~ainmini steri 

19; konsultatii -

8/5- 25 - 7/6- 26 . 

S c h 1 y t e r, Karl J ohan Daniel, ho vio i keudenpresi 

dentti . synt. 21/ 12 1879 , f il. kand . 98 ; l ak. kand. 01; Skanen 

j a Bl ekingen hovioi keuden apuj åsen 07 ; v. t . revi sionisiht ee

r i 10; prosessikonis si on s i ht eeri 12 ; vi skaal i edel lamainitus

sa hovio i keude ssa 12; hovioi keudenneuvos 15; revisionisiht eeri 

16; asiaintuntija oi keusdepartementi ssa 12 - 18; samo in si vii 

lide ar te enti ssa 17 - 18 ; l ainoppi nut apuj äsen kontrollstyrel

sen'i ssä 17 - 21; pro ses si komission joi sen 19 - 25; "Svensk 

Juristtidni ng"-nimiaen ai kakaus l ehden vastaava toimittaj a v:sta 

16; pohjo i smaisten lakimieskokousten j ä sen 19 : i ksdagin en

si mäi sen kamarin j äsen 19. 20 sekä v:sta 26 ; konsultatiivi 

nen ministeri 13/10-21 - 19/4- 23 j a 8/5- 25 - 7/6-26 ; tuomio

kunnan tuomari 23 ; edel l ämain i tun hovioikeuden presidentti 

v:sta 29 ; a si an t untija erinäi sissä kysymyksiss" oikeus- ja 

sosiaalidepart ementi ssa 26; 28 , 29 ; lakitieteen kunni atoht ori 

Tukholmassa 27. 
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E n g b e r ;. Jonas !Tt:ur, synt . 1/1 1888. fH . kand . 

13; "Arbetet"- le .. c..e. toi mittaja 18; IISocialdemokraten'in t oi 

mittaja 24; Ri kso.B.6in toisen kamarin jäsen v: sta 17; ulko 

asiainlautakunnan jäsen v:sta 20; sosialidemokraattiaen puolue

halli tuksen jäsen; eduslomtarybmän luottarm.umeuvoston jäsen; 

Ruotsin edustaja Kansainliiton aseistariisumiskomissionissa 21 ; 

Ruotsin valtuuskunnan varajåsen Y~sainliiton yleiskokouksi ssa 

25 , 26 ; puolustusrevisionin sekä tulli- ja kauppasopimuskomis

sioiden j äsen ; inter parlament~lIisen r yhmän allitusjäsen ; poh

j iamaisen interpar18~enta.arisen lii ton euvostojäsen . 

S k .. 1 d, Per vin, edustaja, synt . 25/5 1891 ; fil. 

kand . 17; Riksdagin toisen kamari n j ' sen v; ta 18 . erinäis

ten verotusasiain komissionin jäsen 20 - 21 ; tulli - ja 

sopimuskomitean jäsen . !1uv tsin valtuuskunnan j äsen kansainvä

lisen työjärjestön 3 : ssa yleisko kouksessa 21 ; "Arbetetll - lehden 

to i mituksen j äsen 19 - 21 ; samoin "Skånska. Socia lå.emokraten"in 

toimituksessa v:sta 22. maatalousdepartementin valtiosihteeri 

24 - 26 . valtiopankin valtuuskunnan j äsen. 

1..JL9., Henning V. sihteeri . synt . 1885. veturinlämni t 

täjä ja - kuljettaja; Riks~in toisen kamarin jäsen 17 -28 ; 

ensimäisen kamarin j äsen v: sta :3 . valittiin äskettain to i sen 

kamarin jäseneksi; socialiser ingsnåmnden tin s i hteeri v : sta 26 . 

V e n n e r s t r ö • ~ Teo or, synt . 9/11 1881; yli 

oppilas 00 ; "Uppsa l a 'ya Ti dni ng"-lehden toimituksen jäsen 04 -

06; II ' or r akensflanrnan"-l ehden toimitt aj a 06 - 0'1; ltV'ärmlands 

Folkbl ad"in toimi ttaj a 07 - 09 ; 'ya 'orrland" in v: sta 12; 

kuului sosia lidemo kraattisen nuori soliiton keakushal l itukseBn 

09 ... 13; kuului sosialidemokraattisen vas emmi stopuo lueen perus-

tajiin; soaia lidemokraattisen puoluehalli tuksen j ä S"en 11-

16; sosialistinen agitaattori ja kirjailija. Rikoo.agin toi sen 

lt.amrin jäsen 15 - 27 . ensi kaDBrin jäsen v: sta 28 ; 1930 

vuoden puolus tu.skomission jäsen. 
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E km a n , Fritjof, synt. 1888; entinen meta.llityö1äi-

nen, • metallityö1ä.ialiiton edustaja v;sta 

19; puheenjontaja v;sta 1925, jossa ominaisuudessaan saa

vuttanut yleistä tunnustusta ja luottamasta; yleisesti tun

net tu yhdeksi uuden halli tuksen parhaimmaksi nime ksi ; ei 

ole ennen esiintynyt politj kkona. 

r 0 t h i n. Torsten Karl Viktor, ylijohtaja, synt . 

16/2 1884; tuomarinvirkatutkinto 05 ; tuomiokunnan v. t. tuo

mari 09; v. t. hovioikeuden viskaali 10; hovioikeuden apu

j äsen 11; v. t . revisionisihteeri 15; hovioikeudenviskaali 14; 

hovioikeudenneuvos 17; l akiasiainjaoston sihteeri 18; revisio
nisihteeri 2e; konsultatiivinen ministeri 10/3· 27/10 20 ja 

13/10 21 - 19/4 23; maanmittaushallituksen v. t. ylijohtaja 

23 - 24; oikeusministeri 18/10 24 - 7/6 26; maanmittaushalli 

tuksen ylijohtaja v;sta 26; Riksdagin ensimäisen k.a.narin 

jäsen; hovioikeuksien uudelleen järjestämistä varten asete

tun komitean puheenjohtaja 26. 

U n den, Bo "sten, professori, rehtori, synt .25/8 

1 86; fil. kand. 05, lakit. kand. 10; lakit. tri 12; siviili

oikeuden dosentti ppsalassa 12; siviilioikeuden professori 

Uppsalas sa 17; Uppsalan yliopiston rehtori 29 ; konsultatii

vineo ministeri 19/10 17 - 10/3 20; oikeusministeri 13/3-

30/6 20; ulkoasiainministeri 18/10 24 - 7/6 26; Ulkoasiainde

partementin kansainvälisten asiain asiantuntija 20 - 24 sekä. 

v;sta 26 Ruotsin valtuuskunnan jäsen Kansainliiton yleis

kokouksessa 21 - 26 ja 28; Ruotsin valtuu~kunnan jäsen Ge

novan konferenssissa 24. 
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Herra Kinister l , 

rämän ohella minulla on kunnia lähettää raport

t1ni B:o 36: -Ruotsin kauppapolitiikka ratkaiseTaSS& Tai -

hee88a- • 

Vastaanottakaa, Herra Kinisteri, suurimman kunni

oituksen1 Takuutus • 

Herra ~l.t.rl ADttl X u t t • D • D , 

T. t. .mtou1a1D1l1D18teZ'1. 

Btlt1!ti-
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Salainen. 

T U K H 0 L II A - SSA OLEVA LAHETYSlö. 

RAPORTTI 0:0 36. 

Tukholma - ssa 28 p:nä syys- kuuta 1932. 

Asia: Ruo sin kauppapolitiikka 

ratkaisevassa vaireessa.. 

Tämänpäiväinen (2S/9) Aftonbladet julkaisee tiedon-

annon, jonka mukaan uusi hallitus su~nnittelee hyvin voimakkaita 

toimen iteitä viennin edistämiseksi. Niinpä sanoo lehti kauppa-

ja ulkoasiainministereillä olevan aikomuksena sähkö tietä pyytää 

Ruotsin lähetystöjä ja konsulinvirastoja eräissä maissa viipymättä ' 

kutsumaan huomattavin~at ruotsalaleet liikemiehet neuvottelukokouk-

siin, jotta hallitus voisi mahdollisimman pian saada ehdotuksia 

sopiviksi katsottujen tuotteiden kompensatiokaupoiksi. 

Tämänpäiväisessä taloudellisessa tiedoitukseåsani mainitsin 

Ruotsin valt ionrautat eiden hiljattain päättämästä hiilikaupasta ,jon

ka kompensatioksi englantilainen hiilif i rma sitoutui ~stamaan ruot 

salaisia puutavaroita (props ia). 

Nykyinen sosialidemokraattinen hallitus on, kuten tunnet

tua, ohjelmajulistuksessaan tehostanut välttämättömyyttä "murtaa ne 

rajamuurit, jotka eroittavat kansoja toisistaan". Jo ennen halli

t~ksen n imittämistä oli tuleva pääministeri Hansson Tanskan Poli-

tikenille selittänyt "pikemminkin ajavansa valtion tuontimonQPolia 

kuin tullikoroituksia", mikä lausunto vo itaisiin tulkita niin, et-

tä hallitus tulisi pyrkimään tuonnin monopolisointiin voidaks~en 

siten helpommin poistaa tullimuurit. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. ~) TaI,.Ili.A8R ja Iw.~ 

3) Ei wlkslR.iii,dll.h,ksen ,,'edoih,ks;in 4) Fl "lkomaanl"sh,ksen tiedoit:uksiip m"t#jJ . ] : 
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3) Ei wlkslR.iii,dll.h,ksen ,,'edoih,ks;in 4) Fl "lkomaanl"sh,ksen tiedoit:uksiip m"t#jJ . ] : 
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Kai kesta päättäen on nykyisen hallituksen pää

tarkoitus ensi sijassa koettaa mahdollisimman tehokkaal

la tavalla edistää vientiä vo idakseen sitä tietä ja 

sikäli kuin Ruotsin kauppatase parane e poistaa tuonni lle 

määrätyt tullirajat. Että Hanssonin hall i tus on vapaakau

pallisten aatte iden elähdyttämä , on its estään selvää. Mi -

tään odo ttamat tomia vapaakaupallisia yllätyksiä 

tenkaan liene odotettavissa. Liian radikaaliset 

teet tähän suuntaan voisivat helposti riistää 

selta riksdagin enemmistön kannatuksen. Hallitus 

ei kui

toimenpi

hallituk-

a rvelee 

sen tähden varmimmaks i aloi taa viennin ed istämisellä ja 

kompensatiokauppoj en suunni tt elemisella. Että tilanne es im. 

suomalaisten maataloustuotte iden tuonnin kannalta ny~ään 

on edullisempi kuin mitä se oli edellisen, tosin 

vapaakauppaa kannattavan hallituksen aikana, sitä tuskin 

voitanee epäillä. 

Hanssonin hallituksen ryhtyessä suunni ttelemaan 

viennin edistämistä on sillä edessään kaksi kardinaali

tehtävää: uusien kauppasopimuksien aikaansaaminen Saksan 

ja Englannin kanssa. Ruotsi, Joka vuosisatoja on jOh

donmukaisesti noudattanut suosituimmuusperiaatetta 

nykyisetkin kauppasopimukset miltei kauttaaltaan perustu

vat tähän periaatteeseen, joutuu lähikuukausina taistele

maan maan tähänastisille traditloille aivan vieraiden 

kauppapoliittisten suuntaViivojen puolesta. On kysymys 

Ruots i lle mahdollisimman edullisten preferenssien hankki

misesta sekä f a ksassa että Englannissa. Että tällainen 

päämäärä ja sen toteuttaminen t u lee rikkomaan Ruotsin 

koko tähänastisen kauppasopimusjärjes te lmän, näyttää il

meisel tä. )(erki tseekö tämä sitä, e.ttä Ruot'si tulee sano

maan irti kaikki tähänastiset kauppasop imuksensa. vai voi

daanko asia jOllain muulla tavalla järj estää, sitä on 
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vaikea tällä he tke l ä sanoa . 

Mitä Saksaan tulee. pidetään Ruotsin alkuasen

netta , kuten jo taloudellisessa tiedoituksessan i huomau

tin. tällä kertaa paljon edull isempana kuin vuonna 1926, 

jolloin nykyinen sopimus tehtiin . Silloin saattoi Saksa 

miltei mielensä mukaan sanella sopimuksen muodon ja si

sällyksen. Parina viime vuotena on tilanne muuttunut 

Ruotsin eduksi: saksalaist en tuontirajoitusten vaikutuk

sesta on tuonti Ruotsistakin huomattavasti vähentynyt, 

joten Ruo ~ silla on oikeus esiintyä suhteellisesti suu

rerr~illa vaatimuksilla kuin ennen. Samalla on Ruotsissa 

viime aikoina esiintynyt yhä selvempi pyrkimys siirtää 

koko t uontikauppa uudel le rintamalle. Englantilai s ia tava

ro ita on ruvettu tuomaan enemmän kuin ennen. ja 

katseet ovat tällä hetkellä suunnattui na yhtäänne päin 

- Englantia kohti. 

Enemmän kuin puolet Ruotsin kauppavaihdosta on 

säännönmukaisesti tullut kolmen maan , Saksan, Englannin 

Yhdysvaltojen osalle. Molemp ien ensiksimainittujen osuus 

on ollut jokseenkin yhtä suur i , noin v iidesosa, Yhdys

valtojen osuuden tehdessä noin kahdeksannenosan. Jos tuon

ti ja vienti otetaan erikseen huomioon, muuttuu yleis

kuva. Englanti osoittautuu Ruotsin tärkeimmäksi ostomaak

si ja Saksa ensimmäiseksi myyntimaa ksi. Myös in Yhdys

vallat ovat myyneet Ruotsiin jonkun verran enemmän kuin 

Ruotsi Yhdysvaltoihin. 

Ruotsin kauppapol itiikan kannal t a on tällä het

kellä erityisesti otet tava huomioon seuraavat ulkomaakau

pan jakautumisessa todettavat muutokset. Vuodes ta 1929 

vuo t een 1931 on Englannin OSUUB Ruotsin Tiennistä li

sääntynyt 25 prosentista 27 prosenttiin. Jota vastoin 

Englannin OSUUiS tuonnista on vähentynyt 17 , prosentista 
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14 prosenttiin. K&ppavaihto Saksan · kanssa osoittaa päin· 

vas taista kehitystä: vienti Saksaan on vähentynyt 15 

sentista 10 p~osenttiin kokonaisviennistä, saksalaisten 

tuotteiden tuonnin Ruotsiin lisääntyessä ' 30 pr.osentista 

33 prosenttiin. 473 milj. kru nun tuontia Saksasta vasta

si vuonna 1931 114 mi1j. kruunun vienti. Samana vuonna 

tuotiin Englannista 200 milj. kruunun arvosta tavaroi-

ta vastaavan viennin tehdessä 305 milj. kruunua. 

kokonai s vienti väheni vuodesta 1929 vuoteen 1931 60 pro

senttia ja kokonaistuonti 80 prosenttia. Mutta vienti 

Saksaan väheni 40 prosenttiin siitä , mitä se oli ollut 

vuonna 1929, jota vastoin vastaava tuonti aleni vain 

85 prosenttiin. Nämä seikat selvittävät osaltaan missä 

mielessä Ruotsi tulee ryhtymään kauppasopimusneuvottelui

hinsa Saksan Ja Englannin kanssa. 

Koska Ruotsissa nyt tehdään kaikk i voitava 

englantilais - ruotsalaisten kauppasuhteiden elvyttämiseksi 

- Walesin prinssin käynti ensi kuun alussahan tarjoaa 

erinomaisia mahdollisuuksia tässä suhteessa - ei voine 

muuta olettaa kuin että Ruotsi saa hyvän alkuotteen 

myöskin kauppaneuvotteluissa Englannin kanssa. tilloin Ja 

missä Järjestyksessä näihin neuvotteluihin tultaisiin 

Englannin puolelta ryhtymään, siitä ei luonnollisista 

syistä voida tällä hetkellä mitään varmuut a aaada. 

Timesin joku aika sitten julkaisemassa kirJoi~ukses8a 

ennustettiin neuvottelujen piakkoin alkavan Tanskan kans

sa, jonka jälkeen tulisi muiden (Skandi navian ?) maiden 

TUoro. Samassa kirjoituksessa väitettiin Argentiinan Lon

toos8a . olevan suurlähettilään hiljattain palanneen Buenos 
~~ 

Airesiin tuoden muassaan täydellisen kauppasopimusehdotuk-

sen. IDglannissa eilen puhJennut hallituskriisi ei voiDe 

sanottavasti viivästyttää neuvotteluihin ryhtymistä. 
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J oka tapauksessa kiinnitetään Ruotsissa tälli 

hetkellä suuria toiTeita Wale8in prin8sin käyntiin. Ruot

salaisilla tuotteil la sanotaan Ta.nha.staan oleTan hyvin 

hyvä maine Engl annin markkinoilla. Lontoossa Ja muualla 

on päteTiä ruotsalaisia liikamiehiä, Jotka tekeTät voi

tavansa ruotsalaisten tuotteiden tunnetuksitekemiseksi.Lon-

toossa oleva ruotsalais-englantilainen kauppakamari 

~ö8k1n tehokkaasti osaa propagandaan. Hiljan Julkaisi 

Departement of Overseas Trade raportL, Ruotsin taloudel-

lisista oloista, mihin liittyy neuvoja liikemiehille, Jot

ka haluavat ryhtyä kauppoihin Ruotsin kanssa. Tätä ra

porttia levitetään erityisenä Julkaisuna. Englantilaisten 

tuotteiden tunnetuksi tekemiseksi Ruotsissa ei sitävastoin 

liene toistaiseksi paljoakaan tehty. Sentähden 

prinssin käynti ja hänen velJen8ä~tkatoverin8a 8uunni

teltu kihlaus Ruotsin kruununprins8in tyttären, prinsessa 

Ingridin kanssa, sellainen cause celebre, johon kauppa-

poliittlseltakin kannalta ki innitetään paljon toiveita 

sekä Ruotsi ssa että Englannissa. 

-tr.:~ 
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~?,ku/') cUJej~U4:? 
Tukholmassa , lokakuun 4 päivänä 1932. 

<OAf 

N:o 3903 . 

Herra Ministeri , 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää raport-

t ini N: o 37 wSuomi , Ruotsi j a kahdeksan valtion yht ymä 

aseri i suntakonf erenssissa" • 

Kun sanomalehdistön t aholla on havait tavana 

eräitä väärinkäsi tyksiä, pitäisin s uotavana, et tä itse ra-

port tia esittämättä sen pääsisältö l uottamuks el l isesti 

niill e tiedoitet ~i i in, jotavastoin se kokonaisuudessaan 

saatettaisiin lähetystöpäällikköjen luettavaksi. 

Vas taan ottakaa , Herra Ministeri, suurimman kun-

nioitukseni vakuutus. 

Herra v.t. Ulkoasiainministeri 

Antti K ukk 0 n en, 

Helsinki. 
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Salainen. 

T K H 0 L A - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 37. 

Tukholmg.- ssa 4 p:nä loka- kuuta 19 32. 

Asia: Suomi, Ruotsi. ja kahq.eksan 

valtion yhtymä aseriis~.~.?-.I!:.()~J.~.~. 

ren ssissa.. 

Erinäisissä tiedotuksissa , erittäinkin a ser iisuntakonfe-

renssin heinäkuun lopussa päätyttyä lähettämäss äni laaj assa yleis -

r u,tJortissa, olen käsitellyt n . s. kahdeksan val t ion muodostumista, 

sen vähäistä vaikutusta konferenssin menoon sekä sen suhdett 

me ihin. Niinikään olen karakterieoinut yhtymän eri .jäsenten, ni-

menomaan Skandinavian valtioi t ten , Espanjan, Hollannin ja Tshekko -

slovakian asemaa ja pyrkimyksiä. Eräät seikat antavat minulle ai -

hetta palata asiaan . 

Tämän kuun 2 päivän numeros sa "Suomen Soeialidemokraat -

ti" ki rj oi tukeessa , jonka otsikkon a on "Varustusten supistaminen " , 

tiedustelee, miksi Suomi ei ole niiden " arvovaltais ten p ienten 

maiden joukossa", j otka muodostava t mainitun yhtymän. Sama lehti 

on a i ka isemminkin , muistaakseni viime kesän alussa , asettanut ky

symyksen, miksei Suomen valtuuskun ta, jonka johdossa pääasiallises -

ti on toiminut Suomen Tukholmassa oleva lähettiläs , ole ets inyt 

läheisempää yhteistoimintaa nimenomaan Skandinavian mai en valtuus -

kunt ien kanssa. Varsinkin viimeisestä ki~joituksesta minun t äy t yy 

päätellä , että toimittaja SwentorzetskUlla, joka istuntokauden vii

me viikkoina ei ollut Genevessä mukana, ei ole ollut tilaisuut 

ta tutustua niihin tiedotuksi in j a seloatuksiin, joihin alussa 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4)Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ...... ] : 
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Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4)Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ...... ] : 



2 . 

olen viitannut. 

itä ensinnäkin kahdeksan valtion ryhmän muodo s -

tumiseen tulee , tämä, kuten tiedetään, t apahtui kesäkuun 

loppupuolel la . Ensimmäisten sitä koskevien tietojen täällä 

t "..lltua j '.ll i:isl!uteen lähetin Ulkoasia inministeriölle sähkö -

sanoman N:o 81. Samana päivänä, kesä kuun 27 p:nä , läksin 

täältä Geneveen. mutta sitä ennen keskustelin vast i kään 

Genevestä palanneen ulkoasiainminister i Ramelin kanssa. 

Kuten sähkösa nomassa N:o 82 tarkemmin havaitaan , vapaa-

herra Hame 1 tällöin main itsi m. m., että Ruot s i j a Hollan' 

ti olisivat p itäneet Suomea tervetu lleena ryhmään, mutta 

että t ämän keskuudessa oli pelätty tällaisen l aajennuk-

sen voivan johtaa uuteen, lähinnä siihen, että Jugosla-

vian pitäisi päästä muk an . Tshekkoslovakiakin oli Ruot-

sin tietämättä päässyt mukaan. Vapaaherra Hame 1 l upasi 

antaa Ruotsin valtuuskunnalle sellaisen ohjeen, että se 

joka t apauksessa jatkuvasti antaisi meille tietoj a ryh

män aikeista ja toimista. Heti Geneveen palattuani tuli

kin puheilleni lähettiläs Westman , joka kertoi ulkoasiain -

mini sterin puhelinkeskustelussa asiasta maininneen ja joka 

l upasi ohj eenmukaisesti toimia . Ihmeell istä kyllä tämä 

Ruotsin "vä littäjätehtävä" kuitenkin j äi sikseen. Kun sen 

val tuu skun ta ei :9yrkinytkään luva ttuun kosketukseen kans-
Suomen! 

samme,/valtuuskunta puolestaan ei pitänyt arvonsa mukai-

sena tällaiseen pyrkimällä pyrkiä, vaan seuras i r yhmän 

to imia etupäässä Hollannin j a Espanjan, osittain myöskin 

Sveitsin ja Tshekkoslovakian valtuutett~jen välityksellä. 

Näi s tä asioista tiedotettiin luonnollisesti Ministeriölle, 

joka kaikesta päättäen hyväksy i valtuuskunnan kannan. 

Ruotsin valtuuskunnan kanta oli sitäkin vähemmin omansa 

antamaan meille tyydytystä, kun otetaan huomioon hra Sand-

ler1n .wnda Suomen ehdotukseen, että pienet vaIti t o vapa-
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3. 

utettaisiin n . s . ko lmij a osta tulo - j a menoarviotie toja 

annettaessa j a varust u ksia budj ettiperus teella rajoitetta

essa . ( k t s . Ulkoasiainministeriön kirj e lmä N:o 8454,14.vt.,tir

jelmäni .:0 28 56 , l 8 .VI. ja s ähkeeni N:o 80 , 27.VI. l . 

Kahde ksan val t ion r yhmän esiintymistä ja va i ku 

tusta olen l aajalti kuva i l lut edellämain i t ussa yleisessä 

raportissa . Siitä havai taan, että r yhmän j ä senten suurissa 

kysymyksissä oli hyvin vaikea pääs tä yksimiel isyyteen kon

ferenssin työn yleisistä suuntav iivois t a sekä e t t ä sen 

vai ku tus istuntokauden tuloksiin j ä i ai van mitä ttömä ksi. 

Lievimmln sanoen hyvin omituueen valoon Ruo t sin val -

tuuskunta joutu~ silloin kun h e inäkuun 21 päivän istun

nossa hra Yotta nimenomaan kaikkien r yhmän -----_./ 
jäsenten näi den voivan hyväksyä s en 

osittaisen ja ehdollisen i lmapommituskiellon, joka sisä l 

t yi päätöslauselmaehdotukseen , mut t a heti sen jälkeen t a

pahtuneessa äänestyksessä hra Sandler äänesti t ämän koh

dan pysyttämis t ä vast aan (ks . paine tut väliaikaise t pöytä

kirjat ss . 170 ja 172) . Hra Sandlerin j y r kkää kantaa vo i -

daan ~ietysti pitää t äys in oikeana , ja s e vastas i a sial

l ises ti me idänkin valt uue kuntamme kä sitystä, mutta hänen 

oliei l uonno ll i sesti aj oissa pitänyt s elv i ttää as i a ryh

män va litseman puhemiehen kanssa . 

Viimeksi kosketel ju t apaus on oman sa vala ise 

maan myöskin Suomen valtuuskunnan kantaa . Jos Suomi oli

si kuulunut ryhmään, ei se varmaankaan missään t apau k-

sessa oli si menet ellyt sillä t a voin kun hra Sandler . 

Se oli s i varmaankin lojaalises ti joko mukautunut enemmis

tön mielipiteeseen t a ikka avoimesti ilmoittanut, ettei 

ryhmän puhemies saanut tässä a siassa sen nimess ä puhua . 

jålk~ises8ä tapauksessa asema olis i ollut ver ratta in 
edellisessä 

kiusallinen. ~'''· S •• ilM taasen ollsi erityisesti venä-
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4 . 

l äis ille annettu otol li s t a aihetta väitteeseen, ettei muka 

Suomi ottanutkaan d6s a rmement in päävelvoi t uksia va kavalta 

kannalta. yt sitä vastoin, kun Suomi ei oll ut mi nkään 

ryhmäjäsenyyden s itoma , valtuuskunta saatto i p idät t äytyä 

äänestämästä, mikä ratkaisu ei herättänyt mi tään pahaa 

verta venäläisiseä ja joka muutenk i n oli hyväs t i käs i-

tettävissä ja puoluste t t a vissa . Suomen an t amaa esimerkki ä 

seura ivat . kuten tiedetään , Viro , Latvia j a Liettua. Ku.n 

näitä kaikkia sei kkoja tarkoin käsitellään leisraportis-

sani , on tarpeetonta niitä tässä tarkemmi n eritellä, To -

dettakoon vain, e ttä vaI tuue kunnan jäsenet saattoivat mi e-

lih vin tedeta Suomelle olleen lähinnä edullista , ettei 

se ollut mukana kahdeksan valtion ryhmässä , 

Mitä edelle. olen esit tänyt voitaneen sopivasti 

kesk i ttää seuraaviin ponsiin: 

) 1. Suomi ei tähän mennessä. ol e saanut mi tään 

/ kutsua liittyä r hmään . 

. Skandin vian maat ovat kaikesta päättäen 01-

leet lievimmi n sanoen välin itämätt öreiä Suomen yhtymiseen 

nähden , joski n p i tänee paikkansa se , mitä ulkoasiain~ini-

teri Ramel ke säkuun 27 päivänä lausui Ruotsin ja ollan-

n i n kannasta . - Tämän ei suinkaan tarv itse merki tä mitään 

eri ty i stä kylmäkiskoisuutta Suomea koh taan. Moni valtio on 

voinut pitää e s t eenä osit t ain Suomen erikoisas emaa Venä j än 

naapurimaana , osittain sitä, että Suomen mukanaolo olis i jOh

tanut ryhmän li i alli seen laajentamiseen. 

3. Hal litus on menet elly t aivan oike i n s iinä, et 

tei se ole tar.' outunut osallistumaan r yhmään. 
> 

\ janainen 

4 . Ryhmä on ainakin tähijn saakka ollut hyvin ha

ja sen tosiasiallinen merki t ys mi ltei mitätön. 

5. Suomen alttiutta edistää konferenss in tarkOitus

per iä ei kukaan JärJevästi aJatteleva voi arvos tella sen 
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5. 

mukaan , kuuluuko Suomi ryrJlIlään vai eikö. Ei kai kukaan 

voi pitää Suomea huonompana a seriisunnan tai kansainväli

sen organ i c +ion kannattajana kuin esim. Tshekkos lovakia. 

6 . Jos Suomi olisi kuulunut ryhmään, olisi s en 

toimintava aus eräissä tärkeissä kysymyksessä ollut hai

tallisesti v ikuttavalla tavalla sidot t u. 

7. Ranskan tunnettu organisatio-ohjelma , jolle se

kä Herra Ulkoasiainministeri ttä a llekirjoittanut suu

rissa ohjelmalausunnoissa ovat antaneet Suomen periaat

teellisen kannatuksen , ei tosin vielä joutunut varsinai

sen käsittelyn alaiseks i, mutta jos toisin ol i si käy-

nyt , olisi varmaankin 

ri sä saada yleistä 

lemro . 

ollu t sangen vaikeata liiton pii

ka nn tueta meidän erikoisnäköko dil -

Onko Suomen konferen sin vastaisissa va ihessa 

pyr i ttävä ryhmään vai onko sen ennemmin r ajoituttava 

kannattamaan tämän pyrkimyksiä niin pitkäll~ kuin tämä 

on otollista ja ohjeidenmukaista , samalla kuin se muissa 

osin pidättää harkintavapautensa ? Vastaus riippuu tieten

ki n olennaisesti s eikoista, joita ei vielä voida arvioi

da , mutta suurir. piirtein kat soen luulisin voitavan täs

sä suhteessa noudat taa seuraavia suuntaViivoja: 

1 . Suomen ei nytkään pitäisi ilma1åt a mitään 

erityistä intoa liittyä ryhmään . Saattaa olla hyvin kysy

myksenalaista, onko ajateltava mitään tämänsuuntaista alo

tetta. Jos hallitus arvelee olevan syytä sellaiseen ryh

tyä, oliai mielestäni lähinnä käännyttävä Hollannin tai 

Es6 anjan taikka näiden molempien Valtioiden puoleen; jäl

kimmäisen valtion johtava valtuutettu, suurlähettiläs Mada-
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ri a, ~ ~ l äheisessä suhteessa ministeri 

Holstiin ja allekirjoittaneeseen . Niin kernaasti kuin näen

kin , että Skandinavian maiden kanssa ollaan hyvässä yh

teistyössä , er p itäisi otoll isena tällä taholla r yhtyä 

mihinkään kosintaan . · 

2 . Mu i sta seikoista puhumatta p i täisi jo sen 

hyvän yhteisymmärryksen , joka konferenss issa on vallin

nut Suomen s e kä varsinkin Viron ja Latvian kesken , jOh-

taa siihen , että, mikäli mahdollista , nämä valtiot saman -

aikaisesti voisivat ryhmään liittyä . 

3. Alusta lähtien pitäisi olla selvää, ettei 

Suomi ryhmään liittyessään suostui si luopurrAan erikois -

harrastuksistaan , mit~ tulee t oisaalta Bse r iisuntaan ja 

siihen liitt~~iin seikkoihin , erityises ti ~_ .er-suunnitel-

man to teuttamiseen , toi s aalta turvalliauuSkysymykseen tämän 

koko l aajuudessa . Niinikään olisi varottava , ettei Suomen 

tarvitsisi mukautua se llaiseen , Paktin perussäännösten tul-

kintaan , joka olisi ristir iidassa meillä vanhastaan om ksu-

tun käsityks en kanssa . 

Sen j älkeen kuin ylläoleva jo oli mi l tei val-

miiksi laadittuna, olen eräistä aseriisuntakonfer nssin 

B ioista keskustellut Ruotsin v.t. ulkoasiainocinisterin , 

hra Undenin kanssa , joka hallitukseen siirryttyään on 

tullut Ruotsin valtuuskunnan jäseneksi. Hänenkin käsityk

sensä mukaan kahdeksan Valtion ryhmän merkitys tähän 

saakka on ollut perin vähäinen ; puhuipa hän hiukan ival

lisesti vapaaherra HameIin harrastuksesta asiaan . Hän to

tesi, että Tarsinkin Espanja Ja Tshekkoslqvakia toisinaan 

OVat kulkeneet omia teitään eikä hän voinut kieltää, 

että hra Sandler mainitsemassani tapauksessa oli tehnyt 
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7. 

samoin. Kerroin hänelle mitä vapaaherra Hame 1 oli mi 

nulle ma ininnut Ruotsin, Ho llannin ja muiden kannasta 

Suomen jäQenyyteen nähden sekä mainitsin omasta puoles 

tani pi~åväni mahdollisena , että ryhmään eräillä edelly

tyksillä voisi liit tyä uusia pienenpuoleisia valt ioi ta, 

joiden edut useissa kohdin käyvät yhteen. Hra Und~n ei 

pitänyt ensinkään selvänä, että ryhmällä vastedes tulee 

olemaan suurempia vaikutusmahdollisuuksia kuin tähän saak

ka. Tanskan ulkoasiainministerin, hra 'Munckin julkisuudessa 

mainitusta suun .. itelmasta (ks.m .m. journal de Geneve t . k . 

1 p:n numero) hän ei sanonut tietävänsä muuta kuin et

tä Munck syyskuun alussa oli hahmotellut eräitä suunta

Viivoja, jotka oikeastaan sisäl ivät yhdistelmän ennestään 

hyvin tunnetuista ajatuksista.Haover-suunnitelma olisi asi

anffiukaiseeti toteutettava, sodan ehkäis emiekeinoja koskevaa 

BO !musta kehittärr.ällä olisi pyrittävä m.m. hyökkääjän 

määrittelemiseen ja määräämiseen , kaiken avun antaminen 

hyö kkääj älle 

kansainvä.lisen 

t avaksi. Koko 

olisi kiell ettävä ja estettävä , jonkinlaisen 

ilmavoiman luominen olisi otettava harkit

asia ei muuten ' tuntunut häntä erikoisesti 

kiinnostavan . Vastoin sitä 

tietävinään, hr Und~n ei 

tämän suuntaista alotetta 

mitä eräät lehdet 

omasta puolestaan 

suunnitellut . 

r i nisteri 

ovat olleet 

ole mitään 
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Tukholmassa, lokakuun 15 päivänä 1932. 

N:o 4052. 

Herra Kinisteri, 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää seu-

• raavat raporttini: 

N: o 38, ·Pääministeri Hansson Geneven asioista", 
II 39, ·Uuden hallituksen ensimmäiset toimenpiteet 

ja aikeet", 

• 40, MYllkäskynhaltija Elmquistin ohjelmapuheetd • 

Vastaan ottakaa, Herra iniat eri. suurimman kun-

nioitukeeni vakuutus. 

Herra T.t. Ulkoasiainministeri 

Antti K ukk 0 n en. 

Hel,1Ilk1, 
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Hel,1Ilk1, 
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Salainen. 

T U K H 0 L K A - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 38 . 

Tukholma- ssa 14 p:nä l oka- kuuta 19 32. 

Asia: Pääministeri Hansson 

Geneven asiois~.EI. .. ' ......................... _ ........... .. . 

Käy dessäni pä äminis t eri Hanssonin puhe i lla t iedustelin, 

oliko kuulunu t mi t ään uutta kahdeksan valtion r yhmän hommista, 

sekä selos tin, mitä samana aamuna oli n lukenut Wi lliam l4artinin 

J ournal de Geneve ' ssä t ämän kuun 11 päivänä Julkaisemasta kir

j oitukses t a, minkä mukaan ryhmässä olis i t ekei llä jonkinlainen 

suunn i telma t urvallisuuskysymyksen r a t kaisemiseksi ( n - - i l est 

en t rain d' e laborer sa doctrine de la s~ curit6") . Tästä kaikes-

t a hra Hansson ei sanonut mi t ään kuulleensa, mut t a arveli ul

koasia i nminist eri Sandlerin aikanaan siitä ilmoittavan. Kerroin 

myös mitä vapaaherra Hamel 27/VI oli kertonut Ruots i n suhtau

tumisesta nimenomaan Suomen jäsenyyteen . 

Uainitussa kirj oi tuksessa William Martin lausuu eräitä 

verrattain onnistumattomi a mietteitä m.m. Suomen ja "baltilais

ten valtioiden traditionmukaisesta diplomaattiaesta eristäytymi

sestä" y.m., mutta buomioon on otettava, että hän panee ... ireille 

kys~ksen näiden mukaan tulosta. Kitä Suomeen tulee, olen edel-

le en 

ben 

aikaisemmin eaittämälläni 
su;mej' 

nähden, että pitäiai 

kannalla, erityisesti myös 

• ... etu mulcanaan· Viro ja 

s11-

La.t'f'ia. 

Valitetta ... asti on jätetty ~ttäaättä otollinen tilaisuus ybtei

seen e8iintymise.n (ja JulkilausWll&&ll) 8111010 kun tapahtui yb-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 1) Tjll'IWUR jjl li,iih,i 

l) Äi 1'1&0=] asd"d"Ic'en tjecloih,ks;;n 4) Eii u'ko. 12.<1" •• 1" •• ,i.,j.itah.iiR, .""iI . ..] : 
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• 

oliai ai ak1n e.iin

aittammin r yhmän piiri.

naapurien erlkoi8pyrlt~a-

dyntä -Paete eonsultatlt-iin . Nyt 

nyttä.,ä aolidariaina. miJcä myöa 

si tekisi helpommaksi Venäjän 

ten aj amisen . 

Hra Hansson on eronnut aseriisuntaltonferen88iin 

asetetun valtuuskunnan jäsenyydestä. mutta pitää mahdolli

sena. että hän lcuitenldn voi joutua olemaan siinä J on

Icun ailtaa mukana. 

Ki nisteri 
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T U K H 0 L K A - SSA OLEVA ~STö. 

RAPORTTI n:o 39. 

Tukholme.- ssa 14 p:nä loka- kuuta 19 32. 

Salainen. 

~ h ;&~. 
(6h<-~~.'~ ---1 
~ (Z> tz!-..l--_ 

Asia : Uuden hallituksen ensimmäiset 

t otmenpiteet ja aikeet. 

Suurin piirtein katsoen hallitus on saanut suopean 

vastaanoton. Uudesta pääministeristä samoinkuin erinäisistä muista 

hallituksen jäsenistä saa yleensä kuulla edullisia lausuntoja 

eikä yleensä muistakaan mitään varsinaista pahaa. Ensi sijalla 

tässä ovat Und9n ja Nothin, kun taasen Wigforss laajoissa pii

reissä herättää epäilyksiä. Hra Yenneretrömlin, puolustusministe

riin, ollaan upseeritahollakin kaikesta päättäen ainakin toistai

seksi tyytyväisiä. 

Hallituksen prestigeen on vaikuttanut se seikka, että 

se ei myöntynyt kommunistien Ådalenin y.m. rauhanhäiritsijöiden 

armahdusta koskevaan va~tmukseen. Eräät lehdet ovat tosin rien-

täneet vakuuttamaan, että tätä hallituksen ansiota ei ole lii

oiteltava, koskapa armahdus'tietä kenties ennen pitkää j ohdutaan 

samaan tUlokseen, mutta kaikessa tapwlksessa hallitus täten on 

ilme.issut itsenäisesti arvostelevansa kommunistien vaatimuksia. 

Puhtaasti asialliselta kannalta tosin on syystä voitu huomaut

taa, että sosialistipuhujat, hra Hansson niiden joukossa, ennen 

vaaleja äänekkäästi vaativat juuri tuollaista yleisarmahdusta 

eli amneatiaa, ja niin vielä kerran saatiin virittää tuo 

virsi että entinen oppositio jouduttuaan hallitusvastuuseen 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. ~) HI·,alliAIAI ja liiähi 

1) Ei ... llcoepaaed"sh'ksen tiedo,'t"ksi;n 4) Ei "lkom aaed"st"kseq tisdpit"kri;n; l)'U.ttoi .... J: 
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2. 

helposti pyörryttää pyhät sanansa. 

Etualalla on myös työttömyyden lieventämiskysy

mys, jossa hra Hansson minulle kertoi hallituksen aika· 

TaD täydellä voimalla valmistaa esitystä. Nykyinen "A.K." 

(Arbetslöshetskommissionen) hätäaputöineen on ammatlyhdis

tyksille silmätikkuna. Sen sijalle on, sanoi hra Hansson, 

sosialidemokraattisen puolueen tämänvuotisen eduskuntaesl

tyksen mukaisesti asetettava "tuotannollinen työ vapailla 

markkinoilla" ("produktivt arbete i fri marknad") - tunnus

lause, joka kuuluu kauniilta, mutta jonka toteuttamisen 

yksityiskohdat vielä suureksi osaksi lienevät hämärän 

peitossa ja jonka arvellaan valtion varoille asettavan 

ylen suuria vaatimuksia. Hallitus valmistelee paraik.aa 

uutta asiantuntijalautakuntaa kysymystä käsittelemään, mut

ta vielä ei ole tiedossa, ketkä kutsutaan sen jäseniksi. 

K i n i s t eri 
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Salainen. 

TU K HO LKA- SSA OLEVA LÄHETYS ö. 

RAPORTTI n:o 4 0. 

Tukholma- ssa 14 p:nä l~ka- kuuta 19 32. 

A . Ylikäs~~haltij a Elmqui s tin sla : AoJU 

ohJ e l.mapuhee t . 

Lähe t ystö on Ulkoasiainmin i s t eriölle t oimittanut Stock-
\ 

holm.s Tidn i ngen- Stockholms Dagbladin sel os t uksen tämän lehden 

t . k . 9 päivänä järjestämistä suuris t a juhlalli suuksista, joissa 

jaett i i n suur i määrä palkintoja ampumaki lpailuissa kunnostautu

neille ja joissa Suomen ampuma l iit to sai lehden suuren kierto

palkinnon . Hra Elmquist i n puhe, jonka hän pi t i ojentaessaan 
tämän/ 

allekirj oittaneelle /pa l kinnon, oli sii t ä huomattava, että hän 

nimenomaan hal usi lausua ystävyyttä ilmaisevia ja sovinnollisia 

sanoja Nurmen as i assa sattuneiden vihamielisyyksien hälventämi 

seks i. Hän puhui Suomen urheilijoiden korkeasta arvosij a sta ( "verk

ligt förnämliga rangplats" ) ja totesi Suomen ja Ruots i n olevan 

maailman ensimmäiset urheilukansat. Puhe otettiin vastaan 

suos i olla, ja sen johdosta kuulin monta mielihyvän sanaa lau

suttavan. Pöytäpuheessani s anoin voivani täysin yhtyä sen perus

ajat uksiin . 

Toisessa puheessaan hra Elmquist, ottaen puheen ytimek

si sanonnan: "den, som gör 8ig till får, den tar vargen", te-
ja puolustustabdo~ 

bosti rauhanrakkauden/8oveltuvaisuutta toisiinsa, "hampaisiin saak-

ka varustautuneessa maailmassa". - Puhe ei sisältänyt mitään uu

sia merkillisiä ajatuksia, mutta se oli aiottu ojennukseksi ja 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. ~J :wl'illiuR jöJ li,ii/U"i 

<.\\lii U'lcem3?,d"Shlksen ".ecIoih,ks;;p 4) Eill'''PW:iil.dv.'w'''M 'åeJ"iltduiin, malta . u' •• J: 
... ~ ... , .................... - ..... __ ... .... _ ......................... ................ _ ...........•............ _ .... ... ................ ..... ............... ................ . 

. .. _- ...................... .................................................... ..... ....... ~_ ......... _ ........ ~ . 

. - ............................. . _ . ....... .... .. . _ ...... ........ .......... _ .. ... ...... _ .... ... ... . .. ... _-~ .......... ~ . .... ......... .. 

• 

• 

Salainen. 

TU K HO LKA- SSA OLEVA LÄHETYS ö. 

RAPORTTI n:o 4 0. 

Tukholma- ssa 14 p:nä l~ka- kuuta 19 32. 

A . Ylikäs~~haltij a Elmqui s tin sla : AoJU 

ohJ e l.mapuhee t . 

Lähe t ystö on Ulkoasiainmin i s t eriölle t oimittanut Stock-
\ 

holm.s Tidn i ngen- Stockholms Dagbladin sel os t uksen tämän lehden 

t . k . 9 päivänä järjestämistä suuris t a juhlalli suuksista, joissa 

jaett i i n suur i määrä palkintoja ampumaki lpailuissa kunnostautu

neille ja joissa Suomen ampuma l iit to sai lehden suuren kierto

palkinnon . Hra Elmquist i n puhe, jonka hän pi t i ojentaessaan 
tämän/ 

allekirj oittaneelle /pa l kinnon, oli sii t ä huomattava, että hän 

nimenomaan hal usi lausua ystävyyttä ilmaisevia ja sovinnollisia 

sanoja Nurmen as i assa sattuneiden vihamielisyyksien hälventämi 

seks i. Hän puhui Suomen urheilijoiden korkeasta arvosij a sta ( "verk

ligt förnämliga rangplats" ) ja totesi Suomen ja Ruots i n olevan 

maailman ensimmäiset urheilukansat. Puhe otettiin vastaan 

suos i olla, ja sen johdosta kuulin monta mielihyvän sanaa lau

suttavan. Pöytäpuheessani s anoin voivani täysin yhtyä sen perus

ajat uksiin . 

Toisessa puheessaan hra Elmquist, ottaen puheen ytimek

si sanonnan: "den, som gör 8ig till får, den tar vargen", te-
ja puolustustabdo~ 

bosti rauhanrakkauden/8oveltuvaisuutta toisiinsa, "hampaisiin saak-

ka varustautuneessa maailmassa". - Puhe ei sisältänyt mitään uu

sia merkillisiä ajatuksia, mutta se oli aiottu ojennukseksi ja 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. ~J :wl'illiuR jöJ li,ii/U"i 

<.\\lii U'lcem3?,d"Shlksen ".ecIoih,ks;;p 4) Eill'''PW:iil.dv.'w'''M 'åeJ"iltduiin, malta . u' •• J: 
... ~ ... , .................... - ..... __ ... .... _ ......................... ................ _ ...........•............ _ .... ... ................ ..... ............... ................ . 

. .. _- ...................... .................................................... ..... ....... ~_ ......... _ ........ ~ . 

. - ............................. . _ . ....... .... .. . _ ...... ........ .......... _ .. ... ...... _ .... ... ... . .. ... _-~ .......... ~ . .... ......... .. 



• 

• 

2. 

roh a1suksi nykyiselle halli~ukselle, mikä havaitt iin ~Ö8 

niist" ylistyksen sanoista, jotka puhuja omis t i HJalmar 

Br ~ ing-vainaJalle. 

K i n i s t eri 
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~~4t ~~~d;i 

~tlbu/; &Jeo~?:? 

N:o 005 . 

Tukholmassa, joulukuun 29 päivänä 1932 . 

-_erra Ulkossif:.irun.inister i , 

Tämän ohella minulla on kunnia lähettää raportti-

ni 1: 0 41 II eo1lisuus ja. työttömyys" . 

si t än Teille , Herra Ulkoasiainm inis eri, suur~~an 

kunnioituksen i vakuutuksen . 

-erra Ulkoas i ainministeri • H ae k z e 1 1 • 

H e 1 s i n k i. 
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alainen. 

l' 1.i 1: POL" A SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

lukholmcl. p:nä j ou lu - kuuta 19 2 . 
~~C,·· · '· ( Rf[ 

• ~ { I I Q ,(":JO" 
r • __ L) __ 

RAPORTTI n:o 

} ' : " 

Asia : . eollisuus ja t.yöttÖ::1.!vs . 

7".ik ... .:I. ~:rött"myystilar:ne n;;rkyään Ruotsis s a on suur in 

!-iiirtein katsoe:-. räh:!. .,ii,j 101 Ju:on k'.li:1 useaSS a muussa maa:3S 

t" ä kysymys '-ietysti annen uita a s karoittaa ka ikki a kansan-

luokkia , ja jännitykse llä od oteta n , mitä hal l itukse l la t u lee 01 

maan esit.ettäv"nä rlK:sdagille . - .... il " ,, 1. ka J. K:illa tcol-

lisuuden aloilla arvostel l aan as i aa synkä ti , j seur auk e:1 or. 

aina. myös ll i kkeiJen henkilökunnan melkoinen supistus . 'l'yönanta-

jat vaa tiv t palk~oj cn alent ~is j~ kun nä i n Vaat i Mukset 

cl.ina k htaavat työläi s e .. ja arunathjärjestöjd:. päät t äväistä 

vastustus~a , j ää nykyi s en kon j unk uurien v ' 1 itessa tulokseksi 

yöttömi en l ukumäar än nousu . ~i l o i ~~llaisen järjestön ~ai-

n os tukses t a , mil l oin muus t a sY'.fst") moni mie l uumm i n ottaa työt -

tömyys a vustus t kuin palkan a lennus ta . 

•. vrrbot'ter.in mal mikentillä n an ka r a l amakau s i va l-

l a lla . Gr äng esberg -yht i ö , j on ka ääoma on 120 milj . kruunua j a 

jossa osinko aikaisemmin n ousi r osen ttiin , on mi lte i py -

sähdysti l assa . Ko lmessa suur es s a ka ivosyhdyakunnas s a , Kirunassa , 

I mi vaarassa ja J ällivaar ssa , mis sä väk iluku a i kai s emmi n ol i 

n oin 1 7 . 000 , on ent isen hyvin voinn in s ij a l l e tullu t huutava 

hä t ä . yöpalkat on pakos a pysy t e tty ennal laan , ja hank i tu t 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. ?) TaualUnen ja 'isäksi 

~ Ei "lkgmaaed" shrkseg tieMjh,ksjjn 4 ) ei I,lkgma,edustuksen tiedgjh,ksjip mutta ".- - .. ] : 
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liaäpääomat l ien ee pääasial lisest i käytetty l oppuun . 

~utta myö~kin Norrlannin vanhoia a teolli s uuksista 

kuulu u , et t ä ne suu r immaks i os a ks i riippuva t s ii tä t uesta , 

j on ka pankit vo iv3. t n i ille an t aa . Samalla on tietyst i vero -

tus kys ymys u s eissa kunn i ssa käynyt !JO lt t a vaks i. unne t tua on, 

ku in ka sea t Tu lman s uur i mm i s ta v eronmaksaj i s a pyrkivä t 

yhä kohoavaa v erotaakkaa pakoon , kuink pä ä kaupung in sos i ali-

demo r aatti s ta kunna l lis all l nt oa syyt etään vuo e sta vu oteen 

j tkune e sta ll1:l,:"u E.se s ta j E:. kuinka t i ~;:.al t har k itaan t oi -

fuenpi teitä ve or.L.a~saj an turva4m i seks i , to i saal ~a s uu r ituloisten 

es~ämitlck i siirtymä"tä kunn t ,;;. t oi seen . uuten on , e ri ty i ses 

ti m~ n pohjoi 0 isoa , useiden kunt i en t l oude l l i nen tilanne 

:rlen val eI. . 

Auin a h~lli"tus on suht~utuva näihin kysymyksi i n , 

!rur. se puo en ---ko' .. d.1. t v iikon kulut "t kOlt a riksdag i n , on 

nykyhet eli olttavin ky ymys . he l p o ks i ei äy h l l i t u ksen a s e -

ma o nh-' s osi ... l i okr ö:4u t tinen puo lue käytänn -- l is s ti ka t so-

n i den "t t L en ~_ a. tt. i y distytlten "landsor g ni sationen"in k ne-

sa , j oka ähw, ast i on va stusta nut kui k i a pal k nalen u ksia . 

Otaksuta kin , et ei ha l li t u u k l l a a l en taa sop imuks enmuk i-

si P l k oj a ede s n . s . hä t ä apu t ö is tä , joit j ä r j e stet täe s sä 

on n ouda t e ttu entisia kor ' ei t a "a " or d i h i nt oj a " va kuutetuin 

tun tipaI koin . a ko nyt hallitus vakava sti yrit t ävä saada 

mat t i yhdis t yks i ä suos t umaa n a l ennu ksi i n ? Ett ä e u skal t aisi 

luoda tod e ll i s en ristir iidan nä i den kru ssa , si t ä ei vo i da p i 

t "ä 1 ulta al a . 

;';:on i ottaa l ukuun s n mahdo l li uuden , et t ä "lands

org ni a tionen " voip i k"y ä m: ön t yväi semmäksi s en ee -kan va i

ku t ukses t a , e t ä tyött "mät t u l ev t va t i maan apua myö s ki n - , 

ma t t i yhdi tyksiltä , joid en ka s s oilIe näin ollen a s ete t aan suu -

ria Vaatimuksia j joiden ennen k i kkea , mitä t yölakkojen 
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3 . 

kanr-~tt~~iseen j a r ahoittamiseen tul ee , täytyy noud~tta en

ti tä suurempaa pidättyväi syyt tä . 

Jo ulukuun 23 päivänä öte org in "Svenska Sjöfolks

föroundet "lr hu onei t os a sattunee t häiriöt , joiden a settami

seen ~arvittii . polii in väliintulo , luovat valais~usta eri 

näisiin tilannekoht iill . Kuv avaa on , e ttä so ialidemokraatti

set e d e t e pi ätt" hyväksyvät poliisin puuttumisen asi-

. an , va.rsinaiset "fackförening"-lehdet san:o i n ku in Kihlbomin 

kommun istit hillity s ti s itä moittivat , kun t aasen Sillåni

l"is t , jo tk~ hä iriön i heuttiv t , tietyst i ovat r ivoissaan . 

Aina kin ti l ' p " istls ti on havaittavana jonkin lainen lähen tely 

s osialidemo kr~ttien ja Ki h lbomil isten kesken , mi kä ehkä 

voi 1 j oht~a eI eräillä tahoilla jo virell e pannun oh 

j ~ lma tot ut t amiseen, että Bill 'niläiset erot e ttaisiin am -

ttiyhd i tyksi s a. 

inisteri 
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dZornu?t c,2;;;k~~to· 

~lbd, _~eo~W? 

TUKbolmae~ , jouluKuun 30 päivänä 1932 . 

I : 0 5019 . 

~arr inisteri, 

' äoän ohella minul l a on Kunnia lähettää raport-

tini ~:o ~2 "Sotil spoliittisi kysymyks iä" . 

Es itän 'leille , nerra i.J.inisteri , suu i.mmlln Kunni-

oitukseni v Kuutuksen . 

"erra. l11koasia.inminiete i A . Hae k z e 1 1, 

Helsinki. 
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T U K H - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4 2 . 

ukholma- ssa 29 p:nä joulu- kuuta 19 .. ~2 .. 

Asia: l;)otilaspolii ~.~ .i s~.ti 

ky::;yu:yksiä . 

Salainen. 

' .. ," 

/ ~~t~·· ··. ' ;·::' S3 

.. tfz -3~ .: 
" " 

• yky i sen h .. lll t ksen ik~na on i lmaantunut er äi~ä u -

lus~uslaltosta ja sen j ohtoa koskev ia t ä r ke itä kysymy ks i ä , j o i s t a , 

suureks;.. oaksi s otilasa&iamiehe l~ä , majuri Rosenbr ö i jeriltä s aa-

illieni ~ietojen n oj a l l a , saatan e sittää seur aavaa : 

.u dj e~in v a i t e l un yhte de sä on har itt l puo-

lustus menoj en su;e is t uk i ' , joi t a " äästökomi ssioni ~;o thin - Strids'berg" 

on ehdott~nut j a jotka alent is ~va uolustusl~i to ks en m"äräraho-

j a ~untuvas ti . - Ko i ssi on i l suuntaviivoja silmällä itäe keh o tti 

uo l ustusministeri Venndr ström y l eisesikun nan ääl l i k öä y hde ssä 

a e ij' linnon kan "'''' la ... t imaan ehdotuksen 111 avo imi en men oarvio k-

s i huomi o on ottaen , et tei suurempaa r ahamäärää kui n 62 mi l j . kru u -

u a ole käytettävissä ähän t ar koi t u ks e en . Samat en kehoit t i mi-

nis teri l a iva stoviranomai i a j a l e tovo im i en joh to l aat imaan eh-

d o tuksen s a , ede lliset 31 milj . kuuunun j a jälkimmäise ~ milj . 

kruunun mä"rä r ahan l'u i t tt:issa . äärära ha t kuluva lIe bUdj et tivuo -

delle ova t 

maavo imi a varten 72 , 9 milj . kr . 

laiva atovo ' ia vart en 9 , 2 " " 
ilmavoimia II , 0 .. " 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjriden muhan: 1) Tavallinen. 2} 1= •• _".", j_ li,jj'"i 
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::un tähärl eri haaroil le yhte nen 

määr ä r ali ..... 

lisätään 

00 9 . 000 kr . 

uolu tuks en 

sekä uOlustusdepartement in määrär a 

vuoden budj e t tl 122 milj . hat 32v . GC kr .• nousee ämä, 

kruunuun . Määrärahoja ulta i i in nä i n ollen alentamaan l ä -

nes ~O mi l j . kruunulla ja tar koituksena l l enee ~oettaa 

s ' da 'tulevan o'len s otilasbudj e t ti v i el ä l emnaksi eli 

100 Dllj . kr uunuun . 

Va6tuunalai8ell~ sotll s t a.olla on l uonnol isest i 

vastustectu suunniteltuja vähennyks i ä . - ~o til~svirrul om iset 

ryhtJ~vä't men o rvioi t an luac i maan ja ovat 

~i tetyt budjet iehdotuksel sa mi n is te ri lle 

jä~täneet ty 

nuomauttaen . että 

määr är- oi l l on m an ~uo lu tuskunto i suutta näi 

mä.haoton yllä!Jitä ' . 

iukoi lla 

~e~jas a tul l aan a eve lvol i ten ;~lveluspäivi en 

lUkumä" rästä vähentämäärl ko lmanne s . ken't t " - ja sotaharjoi -

'tuksiin e~ ole v i tu vara t .... r ä r ahoja . r e s er v i harjoituk -

s ia ei vc i da pit" ä . er i ko i slrur sit l a"autetaan j a ;unpumb. 

kou ulla t l e e ;. i de t täv"ksi v' i n k u.fl&. tinhe ittäjä' ur öai . so-

to.. peiden , uu sim .l. sta rten e1 ole määr"r hoji:l. eikä l ii -

o ' n r kennu ten yll";.itoon . ,J l kav' " i r . ' ,enteis'tä 

h.:.r j oi tus' i<:oln vai r. ~uol et . er ikoisa e l aj it SdaVa t tyy 'tyä 

k . t enkil" un't .sa . it" l~ v.::.stovoimli. t u l ee , va t ii l ai 

Vaa on l us Len kunnossa p i'to var oj a huol~att siitä, ~ ete-

a~nk ~lu 'set urj ehdu kuntoon va i eikö . äär ä r ho 'en a len

t ami nen tulee siis va ikuttamaan ha ' t a lli 3es t i erikoisesti 

h rjoi tu e i t ämi see (takti l l i s e t j a t r a t eegi s et ha r 

j oi tukse t mere llä sekä t kis t öammunna t } . 

Todennäköist ä on , että riksdagin ene~is tö tulee 

kannattamaan ha lli uksen ehdott amia m" ä r ärahojen a len uks i 

joten voinee pitää v rmana , että Ruotsin puolu tusla ' 0 5 

t u levana budjettivuotena t lee samaan iskun , jok suur es s 

määrin 4 amauttaa 
en toiru intaa ja Joka ei voine olla 
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... . 

va' viatciJl:::tt "a S 1t" h lut to!:'luutta mink·· .. ,la.i een , a::m::m Va. _ 

~ rkltykeessä aktii' iseen ulkopolit'i 

on ~ tSllle omina inen. 

I I. 

Joka. 

~oti l sjohdon kes itysti koskeva ehdotus on päi 

väjärj eatykse a. otsIn leisesikunna n pää llikkö , ken r aa

lim j uri :Sousteu t, on puolustusmini erille j··ttän. t , lei _ 

esikunnassa l~a.d itun ehdotuksen ~~eijan korkeimman joh

don uu ~~ti~~rj ~t~isestä . S 11a kenraal i :Sou ted t eh -

dott~~ , et t ä k . o . ehdotu s j ä te t täi ii t uussa kokoon-

tuva lle r iksd g ill e käsite ltäväksi , to ivoe , et tä uudi tus 

ot eutett~is i 'n hei.äkuun 1 p:stä 1933 luki en . 

k~si tää ks ~n oma n rmeiJar. j t r koi t ta n' k i en h~ja-

1l::.t.i 3€:I1 'Ilin:r...än j ohdon kes l~i ttämistä . ~e !nuk...l.d.n perus tet

tili uusi e lin , armeija.'1 .t:i:i.·llikkö a r mt>chef) , jonk' j 

00 c.. i tetta isi n armeijao s tojen di'lisioneL' l!:01,1e t a

jat , ~ e ' jien t rk~~t J a t e ä lin oitu 1 n - j i nten

den t uurin ääl i kö t . Armeij ah~ll' to (~rm~förv 1tning n ) j~i

si edell een Suo r n K...nil: . jestee tin lai ek 1. fleis-

esi k""Unna t muodostettais iin armeijaesikunta j a erinäisiä 

muutoksia te . t ä l si in y1eisesikuntaupseerikunnan asemaan . 

Yleisesikunn n päällikön ehdotus ei siis ko e 

muuta kuin ma - voimien j ohdon kes ~ittärn ist ·· . ::ykyi nen jär

je tely ei ole tarko itukse .. ukaine n , ko kapa useita , noin 

14 , ain kin mu od011 i es ti samanvert isia virru, om is i a on 

alistettu Kun i nk . IJajestee ln a 1aisi ei , mi' ä s eikka 

v ikeu t taa armeijan j ohdon hOit oa , estää tarvittavien uu -

d i s s t en nope a ja aiheuttaa ep"selvyyttä 

va stuuna l a i suuden j a ossa p"äll i kö i den kesken . - Eftdotuksel-

1 an ei kenra Ii Bous t edt mi lään tavoin ek annu puo

l us t us komisaionin to im i n taan . äinva s t oin on eh otuk en 

t r ko ituksena helpoittaa si ir ymi st '" siihen mei jan jo 
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järjea te ly'~ , ~l k t l e e ole aan ko issionin t yön tu 0 

iantuntevall~ ~ no lla katao~aan , et tå ehdotukse l on suu -

r i~ m hdolli U~kBl tull~ hyvä s ytykai r i~ da · saa . 

~eriy l eise s ikunnassa on par aikaa eri oi ien joh

don <1 estijär j este l yä kos eva ehdotus käsittel;y~ alaisena . 

er l yleisesikunl n pääl likk" , amiraali Ly beck , on kirjalli

ses ti i l moit tanu t puolus t usmi n is erille johdon keskittämis 

ä !co kevaata ehdotud: es aan j anonu t , e t t ä hänen ehdo

~~ksensa myö ki n jätettäisi i n r iksdag ille j a käsiteltäis i in 

enr aal l Boust ed tin ehdotuk en y t y de s s ä . 

olus tus revi si on i , jonk~ l ausuntoa puolus t usn i n is

te:'l on pyytänyt, on t äysin yksirr. i e l i ses t i settunut ken

r aali Eous tedt i n ja amiraa li Lybec i n kan nalle . 

l I I. 

~al litu ksen i t un osaa ma r r a s kuun 4 päivänä annet -

ii kaup . inisterille t ehtäväksi settaa enintään kolme 

asia tuntij aa po ~uDaan kYSymys t ä maan sot t eoll isuudesta . 

Aomitean ~ehtävänä on selvittää , issä määrin j millä t 

voin voitaisiin rajoittaa ja sup ista sotata rp e i den vapa 

t a u otanto ja tehokkaasti valvoa maan sota teollisuuden 

o im in ~ a sekä eri oi se s i tutkia , v itais iinko ajatella val

ionmonopolia ja ol isiko syytä ulko oliittisista syi stä ra

joit t a maassa v istettujen sotata peiden vien tiä . 

A i t un tijoiksi on kaup aministeri nyttemm in kutsu

nut seur avat kolm he kilö " : 

Kontrollih llituksen yl i joht jan Carl venssonin 

(oi~eiatoaosialisti, ollut aikaisemmin useamp n k~ taan hal

lituksessa vuosina 1920-1926) , Ruotsin Turkiesa oleva n mi-

ni s terin , Erik in ja Suomen otakorkeakoulun opet t a -

jana. toimineen everstiluutnantti K. :"' . Br attin . 

Komitean työ kaus i on suunn i teltu käsittävän nmin 

pa.~i en kUUkautta. 
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5 . 

Valkeata on p~~t ellä , on ko tätä hall ituksen toi

menpi d 1;tä pi" e t "vä Jhjänä eleenä , vai onko todellakin 

t a rkoltu 1 a uttaa yksityinen sot teollisuus , jolla on 

arvaamaton erkitys maa sotavalmiudelle. untuu melkein 

siltä, ku i n hallitus a jaisi sellaista "rauhanpolitii kkaa", 

joka perustuu v a r m k i 

viittaa s e seikka , että 

olete1;tuu as eri i suntaan. 

maan u olu · tusta vas t a an 

Tähän 

on 

dätty kaksi niin vo imakasta i s kua , nim . so t iI smäärära ho-

ell supi ':,!:Il;;is lw.l.kkee 1; j sotateoll i suuden rajo ittamissuun -

,itelma1; , siis waanpuolustukse. elinh e rmoj a , koulutusta, kun -

toa j a t eri ' ~lia vas t aan . 

IV. 

KysymyS aseellisi s 1;a järjes 1;öist" on seki n jäl

lee l virei l lä . 

yksyllä 1~31 julkais tiin lehdisoä sil loin huo

mi01;a herä ttän eitä palj s tuks i a a seiåen saI kul je t uksesta 

er l näisiä vapaae h tois i järjes ö 'ä var 1;en . Selvi1;te lyjen 

loks ena 

m s sa 

oli , et tä 

oiva lie 

asei t a oli s a l a ie t ä h~.kit1;u ukhol-

vapaaehtoiee l le aseelliselle J"rje t ölle , 

j onka j ohdos~a oli kenr ali ~unck . 5 i ote \. tiu esille 

r iks 3..; is :l i untok u ena 1 932 , jolloin rik da ell 
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6 . 

1i ti), G. '''' ~vednan (oikeiJtolainen ja A. E. 1 . Oster-

etr~ \va~aawielinen . rorv ril 1sell9o ~Gholla ei olla oi-

keln tyyt' :räisiä henkil::; alirtaanj erlkoisesti on 

Åd""l enl.!1 tapah tu...i t tl.ln .e ~ ::;eorg hrantinöin jäseuY"Jttä 

kOMiLeaSSu. . 

.... 1ele .. ki . nn ol lu. odotet (:\..'1, mi tä komi tea ulee 

s_~uan aika~~. Onh~l selvitettäväksi annettu kysymys vai-

Kea nuomloor.ottaen yhdistys- Ja kokoontumisoik utta j -va-

pi:l.ut~a • .ll:inkai:.nlI!oisia l'ajolt",ksia näll in oikeuksiln ei sas.-

da .. endä, mut~a~oiselt... }.luolen eivä Henkilöt, , .... kln koh-

• dal aan , jotka täysln lai lise l t tavalla ova. asee omis-

jla, voimassa olevien säännösten mukaan , saa es~eettömästi 

liit outua edes ltsessään luvallisia , mutta seiden käyt-

öä edellyt äviä tarkoituksia var~en . 

~ i n i s t eri rj2/ 

• 

6 . 

1i ti), G. '''' ~vednan (oikeiJtolainen ja A. E. 1 . Oster-

etr~ \va~aawielinen . rorv ril 1sell9o ~Gholla ei olla oi-

keln tyyt' :räisiä henkil::; alirtaanj erlkoisesti on 

Åd""l enl.!1 tapah tu...i t tl.ln .e ~ ::;eorg hrantinöin jäseuY"Jttä 

kOMiLeaSSu. . 

.... 1ele .. ki . nn ol lu. odotet (:\..'1, mi tä komi tea ulee 

s_~uan aika~~. Onh~l selvitettäväksi annettu kysymys vai-

Kea nuomloor.ottaen yhdistys- Ja kokoontumisoik utta j -va-

pi:l.ut~a • .ll:inkai:.nlI!oisia l'ajolt",ksia näll in oikeuksiln ei sas.-

da .. endä, mut~a~oiselt... }.luolen eivä Henkilöt, , .... kln koh-

• dal aan , jotka täysln lai lise l t tavalla ova. asee omis-

jla, voimassa olevien säännösten mukaan , saa es~eettömästi 

liit outua edes ltsessään luvallisia , mutta seiden käyt-

öä edellyt äviä tarkoituksia var~en . 

~ i n i s t eri rj2/ 

• 


