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laten 1.bd.1.ti oa ha.aittu, on Buot.i •• a .11m. .iik

koJen kulu ••• a t.bty Ja t.bd.äiD .d.ll •• n yrityk.iä no.taa 

yl.i.ti ai.lipld.ttä .itä Ah •• nanaaan ratkai.ua ... taan, jo.ta 

SUOll.n ja luot.in ballituk •• t o.at .opill.et ja jonka johdo.

ta a. o.at kiint,. •• t Ah •• nan ••• • .op~t.en .:lta 1921 al

l.klrjoittaJa.altiold.n puol •• n. 

tht.ai piit.kiJiai ti •• ä lilkk •••• ä o.at ah.enanmaa

lal •• t Suad'loaill taanattaJat. jotka ko.tta.at hälyttää Buot.ln 

yl.l •• n ai.liplt •• n liikk •• ll. toi~ •• a .aa4a aikaan .a.tu.tu.

ta BRot.iIl .altiopil.l1li. kua a.ia lopulli ••• ti tul.. .1.11ä 

kiait.ltä.äktl. ..kä .hkäpä toi.o •• a •• ttä ~i.l.at .aikuttaa 

~ö. Joib1ntiD ulto.altolhill. Joid.n puol.en on kiännytty. 

~.enanaaan .. ian rattai.ua ... tu.ta.a kanta on .aa-

a"t taDDatu.ta .rU .. ä BRot.iIl .UlOllal.bdl .. ä. H"oaaUa.iIl 

ali.tl .11 auuri ~.a. Iyb.t.r (kan.Ulpuolu.). joka koko ajan 

oa • .,t •• taaut .ul&DDit.ltaa rattai.ua, •• kä •• n oh.lla Atton

'114.t (t ... Ulpuo1 •• , JBIli ..... u~l.hdi.tä I*kil.tuaa-Eurlr.ft 

(kan.anpolu".1a ti.taata Korl' .. poa4enten (oltel.to'. L1eäka1 on 

... AKELUOH.IE I ....... luohJ.m.lleja: 

t'a.allilllD • T .... III ...... 
T.".1I1nen J. 11 ..... 1 ........................ mlnl.twIOlI • • 
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aiDakin erääs8ä osa88a ~ähäaerkitykeellieiä taecistipilrejä 

alettu kii~aaeti taistella ehdotettua Ah~enanaaan sopt.u8ta 

~ .. taan. Niinpä on pienen -8~erige tritt- (-Organ tör natio

nalradikal opposition-) lehden ~it.e nuaeroeaa a.iaata jyrkkä 

kirjoitus. Sitä~aetoiD ei~ät erilaieet suut ta.ci .. iYäriaet 

julkaisut, joita ~itae pii~iDä olen lukenut, ole aisältäneet 

Ah~enanmaan aaiaata kirjoitukaia. Niiden huomio on kOhdistu

nut juutalaie-ky.yayk.een. 

KUten aäkyy, on Ah~enanaaan &8iaa ~ .. tuata~a rintama 

jotenkiD kirja~a. Ah~enanaaan kysymyk.en ratkaiaUD ~ .. tust .. inen 

Johtuu .iten erilaisi.ta ~aikutteista. Sanomalehtia~ataJa Hjelt 

on .elTi~tinyt Aftonbladetin aaennetta. Hän on huomauttanut 

täällä TallitseTaata kiaityk.eatä, että -Aftonbladetilla- on 

euhteita Sakeaan päin. Sakaalaieen Nazionalzeitungin ä.keinen 

kirJoitue Suoaen ulkopolitiikaeta Toi Tiitata Sak.aa.a oleTan 

piirejä, joille epäluulon Ja epiluottaauk.en herättäainen Suo

.eaaa ~kyietä pohjoia.ai.ta pOlitiikkaa ja yhteietotmiDtsa 

Taataan .aattaa n~ttää otollieelta. Onko näillä Tirtauksilla 

jotakin yhteyttä Buot.in sakealaiey.tä~ällieiin piireihin, on 

Taikea eanoa. 

luur .. pi .erkitye Buot.ie.a on Dagene Iyheterillä 

ja een benaenhet.olaieilla. lainittu lehti on, kuten .anottu. 

koko aJan ollut hallituk.en politiikkaa AhTenanmaan aeiaaaa 

Taetu.taTalla kannalla. lUOden alu.ea kirjoitti lehti to.in. 

etti. joekaan ee ei ~ey halli tukeen .enettelyä. OTat Ah-

TeDanaaaB neuTott.lut •• nn.et niin pitkille, että nytt ... in 

.i ole aah4011ieuutta p.r~t7ä. !Iai kirjoitus syntyl ..... l.ni 
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tietojen aukaan, aittenkun eräa ulkodepart .. entin korkea Tir

k.-1ea oli -tuntikausia- keskustellut Dagens Byheterin pää

toiaittaJan kan .. a. ByU_in on lehti kuitenkin Jälleen 

alkanut kaikin taToin kannattaa ahTenanaaalaisten kiihoitusta 

Ja arToetella hallitukaen .enettelyä, arTatenkin tOiToen 

uiaeea Jotakin ToitaTa aikaaneaada. 

1'äytn tyayä, .ikä on Dasens I'yheter in Ja een kan

nattaJien obJelaa? Bdelläaainitse.ani ulkodeparteaentin Tirka

miee Tutui tähän tye~keeeni, ettei Dasene Nyheterillä 

ole .itään poaitiiTiata obJe~aa, Taan ainoaetaan negatii

Tinen. 

Minun luullakeeni aainittuJen pOrTarilliaten piirien 

negatiiTinen kanta (Jätän Tähäaerkitykselliset enemmän tai 

Täb..-iD tuoistiset piirit aiTUlle) on niin aanoakeeni hei

Jutusta luotain Tanhaata -ehdottoman neutraliauuden- peri

aatteeata. Öa'söta-Eorreepond~nten, peruetellessaan äeken kiel

teiatä kantaanaa kirJoitti aelTäati: -1'arTitaee Tain tehdä 

a. aJ atuakok.ilu, .ttä Suoai Ja aen IIIlkana AhTenalllaa, onDet

toman aoclaD Jälkeen Joutu1al Jäll •• n VenäJän Tallan alle-. 

AJatua pyayi .rl11iID yht.iatoialnnaata puoluetukeen alalla 

~uoa.n kanaaa, 08 nihtiTäetl Tieli Joiaeakin piireieaä Tal

lalla. I'ytt ... ln a. aoplTuti .enee yhteen ahTenanaaalaist.n 

omalta kannaltaan aJ .. i.n ki.ltei.ten Taattau.ten Ja niihin 

liittTTiD ruot.alaiauuden kannatt ... i.en kan •••• 

• 1... aiiri •• ä aJ.tu. .ahdolll.uude.t., .ttä ty.yay. 

AhT.nan-... 111ttä.1 ••• ti Buot.iin JOllakta t.Talla Toitai

.lin .aad. tuleT.1auud.... Jäll... eeille, ~ täaei asi-
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tatiossa Taikuttamassa, on Taik.a sanoa. Porm •• tari Lindhag.n. 

jota kuit.nkaan .i .nää ot.ta TakaT~a kannalta, on alka

nut aJ .... · Tutiau .. ta -AhTenanaaan palauttUl1aeata Ruotsille-. 

ja eilis ••• ä Auditoriossa pidetyssä .i.lenosotuskokouksessa 

.sitettiin sUla ajatus ayöa kokouksen päätöslauselmassa. Vai

nittu kokous oli kuitenkin oaanott&jiinsa nähden hyT1n Tä-

hän edustaTa. 

~i aäytä kuitenkaan oleTan odotettaTissa, että 

AhTenaDaaan uusi.n aopimusten Taatustajilla tuliai oleaaan 

•• llai.ta •• neatystä, Jotta .illä oliai aaian lopulli.een 

päätök..... täällä Ruotaia.a ratkais.Taa •• rkity.tä. Va.tuun

ala1.1lla tahoilla, s.o. pait.i hallituk •••• a ayö. Taltio

päiTien ea..-i.töa.ä, on kanta T~ - ni11l Takuut.taan •• kä 

.iTlili- .tti .otilaataholta. -Oli.i TaltatunnaD skandaali 

(rik •• kandal), Jo. .1kiill taka-aak.l tulisi ky.ymyk.een-, lau

sui aiJlull. ä.k.n .räs JOhtaTa k.nraali. MUtta .anoaalehti

kirJoltt.lut, ahTenanaaalai.ten baaatatt.lut Ja kaa.alai.kokouk

.et oTat ikiTli - •• ayöllll.tiill. ~a paha Oll, .ttä tähän 

ylei.ti ai.lipid.tti biirlt •• TiID asitatlotot.intaan tule. 

01...... tilai.uutta u........ kuukaud.n altaDa, 

AhT.nanaaan a.ia Oll 10ppuUll .aat.ttu • 

• i Il 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, helmikuun 25 päiTänä 1939 . 

N:o 581. ... ...... --

J I~/J. 
1~ 

/ '1.. • / ! 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa lähet

tää raporttinsa n:o 2 "Suunnitelmia laaJemman yhteistoi

minnan aikaansaamiseksi Taltion ja talouselämän Tälillä 

Ruotsissa." 

Pyydän lisätä, että tulen tästä asiasta pitämään 

esitelmän Keskuskauppakamarin kokouksessa 

maaliskuun 1 päiTänä. 

Vaataanottakaa, 

tuks.ni Takuutus. 

Ulkoasiainministeri Eljas E r k k 0, 

Helainki . 

.. 1.: ••• 
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...... ........ .. ~~~ ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 .... ~ .~ ...... ... . 

~~~o~~ ... ... ssa ~.~ .... p:nä ... ~ .... ~~~ .... kuuta 19 ... 3.9. ~ 

Asia: Suunnit.laia laaj ... an yh

t.i.totainnan aikaan .... i •• k.i yal

tion Ja talou •• la.an yililli Buot.i •• a. 

Salainen. 

, . 

f"' C~ · 
• 

Vi ta. aikoina on hallituk •• n piiri.aä •• iintynyt aJa-

tt tue .aada aikaan n.uyott.luJa talou •• lämän JOhtopiiri.n kana

.a tarkoituk •••• a harkita, oli.iko Jotakin t.htäyi •• ä enti.tä 

laaJ ... an yht.i.toLainnaD aikaan .... i •• k.i yaltion Ja talou.

.läaän k •• k.n, Jotta •• n kautta .link.ino.liain t.hokkuutta yoi

taidiD l1aäti. Olen YiLa. aikoina nihti .uunnU.laiab kuul

lut pankki- Ja hollhuu.y.tiYlltini. 

~.~k.en otti julki.uud •• aa •• ill. tinan •• iminiat.ri 

Wigtor!! Ja .1lloln.n kauppaminist.ri Skijld. Wicfore. ..itti 

kahd ••• a •• it.lai •• i, joi.ta .n.t.mäin.n pidettiin P6r.aiaeu-

• ra •• a (lIöraaällakap.t) Göteborgis.a Yilae -.rra.kuUll aluaaa ja 

toinen 'l'ukholllan kauppla14en klubhaa (Xöpaan.klubb) Yita. jou

lukuun alu •• a, oaia ja .pill .... tti ainakln hallituka.n .o.ia

lid .. okraatti.t.n Jä •• nt.n .t.liplt.iti Yaltlon .uht ••• ta ta

loud.lli •• en .'i-iin. s..alla hin t.ki .hdotuk •• n, .ttä ryh-

47ttii.ila n.uyott.luihiD yaltlon ja .linkeino.låain .duataJi.n 

k.ak.n tarkoituk •••• a ko.ttaa löytää yht.in.n ratkai.u tiy

\iDDölli.i.aä, .ol~ia puolia koakeYl •• a aaioi •• a. 1Uaaa •• aki n 

JAKELUOHJE. 

1'al'alliDen • 

....... 

J •• IIIOhJ.m.II .... : 

T_III ..... . 
T_II ...... ja 1 ....... ........................ mlnl.t.rlOII •• 
EI ullto......clu.tuk.- tledoltult.lln. 
EI ulltomuedultult-. mutta ulltoulalnmlnl.t.rlOn tIedoI. 

tultlllln • 



• 

• 

• 

2 . 

tilatauud.a.a samo1nkuiD .rään johtaTan t,olliauuamiehen, 

Lilj.holma Stearintabrika A.E:n tOimituaJohtajan, tohtori 

.ordenaonin Kalmöaaä aikai .... in pitäaän .aitelaän joh

doata ayntyi kesku.telu, Joaaa taloua.liaän .duatajat lau

.uiTat .. i .. ta aielenlä. - Liaikai piti niinikään Titme 

marraekuuaaa . ailloinen kauppaminiat.ri, nytt ... in puolua

tuaain1ahri Sköld .ai t'elmäD aiDeeata -Valtio ja elin

keino.liaä-, Joaea hän .aitti, altti OTat Ruotain nytyi

aen aoaialidemokratian ajatukaet talouaeliaääD nähden Ja 

Tiitt .. i hänkin yht.iato1aiDnan tarpe.lliauuteen Taltion 

.11a1en ja .linkeiDo.liaäD .du.taj1en kuken. 

~äe täaeä TaikattaTia .yitä li.ne. ollut täei

ty., aiki nytt ... iD näkyy Tallit.eTaD hallitukaen keakuu

dea.a, Ja mitä ellntelnoeliaäD edu.tajaln taholta on jo 

aikai .... in teroetettu, ·n1alttäiD, .ttä Terotu. Ruot.i.aa 

nyU ... ln on .aa'fUttanut rajan, alnki yli e1tä el Toine 

li.ätä. KUn Taltton aenoJa .oaiallaiin tarkoitut.iin hal

litutaen aiele.tl .delleen oll.t li.ättäTä Ja kun .en 

ohella aaanpuolu.tuk •• n aiheuttamia aenoJa nyky181aaä olola

.a el Toi Tähentäi, TaaD niitäkin luultaT .. ti on liaät

täTi, on Terotut.en peru.tu.ta - -akatteunderlag- - TahTi8-

'ettaTa, a.o. eliDtelnoeliaää t.etettaTa tehoataa ja laa

Jentaa. ~.~. on nUllllUodo1ll, altl Toita1aUn Taltton 

Ja .11llk.1Iloe~ yht.i.toi-in.an kautta tehdä tuotannon 

UeiiIa1.ekai. Jotta riltettlLiaUD De Taarat, joita aonet 

ykaityla.t eliDkelnonharJolttaJat kataoTat ubkaaTaD erityl-
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aeati Terotuspolitiikan taholta. 

Herra Yigfors8 Tiitta8i esiteimissään Tielä 

erääseen yleiseen Ja Tarsin tärkeään seikkaan. Hän lau

sui, että ·~alou8elämän tehoiauu8, effektiT1teetti, ainakin 

mikäli ae kuTastuu kaikkien tuotantoToimien täydelliaem

mäsaä kiyt~8essä, näkyy oleTan helpommin 

diktatooriaesti hallitui.aa Taltioiasa kuin demokratioissa, 

mikä aeikka on omiaan antamaan aihetta ajattelUun ja 

itaetutkiateluuow• Kutta ae ei - sanoo Yigforss - mi

tenkään todiata, että .eidän oliai pakkO Talita eftektiT1-

ayyden Ja demokratian Tälillä. Se osottaa meille Tain 

.elTa..in, että meidän on löydettäTä aellaiset .uodot ta

loudelli.elle kehitykaell ... e, Jotka tekeTät mahdolliseksi 

demokraattiaessa jirjestyksesaä ja aäilyttäaällä kansalais

Tapaudet aaada kaikki tuotantoToimat tehokkaasti käy te

tyiksi. 

~inkeinoeliaän edustajain tajolta ei ole ale

tuttu hallituksen ehdottaaaa yhteistyötä Taltuatamaan. Kes

kuatelu •• a, .loka -.yntyi TaltioneuToa Yigforsain jälkimäiaen 

eaihlllän Jälk~en 'l'ukbolllan ltauppiaaklubieaa, kaikki puhu

J at - lblotain fyönantaj &yhdistykaen toimitus,1 ohtaj a Söder

lund, ylläaa1Dlttu Iordenaon y.m. - lauauiTat mielensä aii

hen auWl taan. 

Kiten ~ yhteiatoim1Dta tuliai ykaityiskohtai

.eati auodoatuaaan, aiitä ei ole Tielä tarkempia e 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholmassa, huhtikuun 4 päiTänä 1939. 

N;o 1152. 

<7 .[> n ~cl. 
d )..1 Jo....-{. 

JI/~ - 7 

Herra Kinisteri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa lä

hettää raporttinsa n:o 3 -Kemelin 

Eaitän Teille, Herr~Minist rl, 
nioitukseni Takuutuksen. 

/~ ~--. 

Ulkoaeiainm1n1ater1 K. K r k k 0, 

H • 1 a 1 n k 1 • 

....... 
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Keskustellessani tänään ulkoministeri Sandlerin 

kanssa m.m. nykyisestä poliittisesta asemasta j a Chamber-

lainin puuhaamasta suuresta -rauhanliitosta", lausui Sand-

ler mielihyvänsä Englannin täten oBottamasta luJasta po-

l1tiikasta. 

IUn minä ohimennen huomauti n olevan ilahuttavaa, 

että Englanti nyt, samalla kun se kehottaa Puolaa puolus-

tautumaan, lupaa sille apua, sen sijaan, että Englanti, mi-

käli kerrotaan, Kemelin asiassa oli kehoittanut olemaan 

suostumatta Saksan Taatimuksiin, kieltäytyen kuitenkin aut

tarnasta Liettuaa, sanoi Sandler saaneensa Englannin kan-

nasta siinä asiassa toisenlaisia tietoja. Englanti ei nii

den mukaan ollut kehottanut Liettuaa Tas~amaan Saksan 

Taatimuksia. råmän johdosta kerron, että poiatueseani Sand

lerin luota, tapasin etuhuoneessa Liettuan lähettilään Gy-. 
lys.n. jonka kanssa, kun olimme kahden kesken, syntyi pi-

tempi keskustelu juuri Kamelin asiasta. Hra Gylys ker

toi m.m. Liettuan hallituksen Kemelin kriisin aikana 01-

le.n statuuttiT&ltioiden kanssa kosketuksessa. Englanti 

"AKELUOH"E. .. ... uohJ .... a1leja: 

TaTall1nen. T .... III_. 
Tn.lII_ J. n ..... l ........................ mlnl.t.rllIlI •• 
EI ullto ............... tIedoltu ... lln. 
El ullto ......... a1uIt ..... mutta ulltoulalnmlnleterlllft tIedol-......... 

•• :.4. 
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oli ilmoittanut, että statuutin mukaan Li ettuall a ei ole 

oikeutta luovuttaa Memeliä Saksalle, mutta antanut kysyt-

täessä tietää, että Englanti ei voi Liettuaa auttaa. Kun 
, 

täDJ.ä.n johdosta tiedustelin hra Gylysfl tä, miten he Eng-

lannin tällaisen merkillisen esiintymisen tulkitsevat, vas-

tasi Gylys, että Englanti nähtävästi tahtoi kaiken varalta 

pidättää itselleen mahdollisuuden tulevaisuudessa, jos 

olojen muututtua siihen olisi aihetta, oikein asiakirjoilla 

näyttää vastustaneensa Kamelin luovuttamista ~aksalle. Mi -

nisteri Vuorimaan esit~' 8 raportissa n : 0 22 on siis Gy-

lys.n kertomuksen mukaan oikea. 

Toinen allekirj oittaj avaltio, Ranska, oli f. itä 

vastoin avoimesti ilmoittanut, että, koska se ei voi asi-

assa mitään tehdä, se kehoitti Liettuaa toimimaan parhaan 

harkintansa mukaan. 

l!:emelin menetyksestä hra Gylys puhui alakuloiees-

tie Tietysti Saksan sitoumus kunnioittaa Liettuan alueen 

koskemattomuutta on hyvä. asia. '· Mutta Kemelin kadottamisen 

kautta Liettua menetti huomattavia tuloja ja kun Liet

tuan vienti nyt yhä enemmän 8uuntautuu Saksaan, tulee 

Liettua8sa olemaan käytettävissä pääasiallisesti Saksan va

luuttaa, jota ei voi käyttää ostoihin muualla kuin Sak-

sassa. Sitä paitsi suuren saksalaisen 

minen, joka jo on alkanut, .emeli1n ei 

mieluinen. 

K i n i s t e 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholmaa •• , toukokuun 2 päiTäDä 19~9. 

ll:o 1495. - -~ 

Herr. Kiniateri, 

• AllekirJoittan.ell. on kunni. ti.än oh •••• 

• 

hettää r.porttin.. n:o 4 -Suurpo1iittiaet t.pauk.et Ja 

Ruotai-. 

Vutaan 0 ttataa, 

n101tukaeni T.kuutua • 

Ulkoui.1nain1ater1 S •• r k k 0, 

H e 1 a 1 D k 1 . 

.... : ... 



f 

• 

. ... t:. U . ~ HO .L .JI A.:SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ...... f..~ ... .. .. . 
~~b'.~ ... .. ssa ... ~ .... p:nä "~~.~: .. .. kuuta 19 .. ~~! 

Jo ,l I J~ . 1..) 
.~ 

Asia: ~~, - -- L I -

_. __ ..... _ ........ J. Huot.i ~ ............................... _ ....... ... ... 

T'.kkO-SloYakian kobt.lo J. .uut Yi1me.ik.iset 

X •• ki- J. ~eli-~ropan t.paukset OYat Ruotsils.kin Yetä-

neet puoleen.. ailtei kalk8n huomion. Lehdissä on silloin 

tällöin l~nn7t alakuloiaen .iY7 pi.nten kaneoJen kobt.

lo.t. puhut ta ••••• 

Huot.l... on taa.an enemmlstö •• i Y.ll.ll. totali

tiirl.l. Yaltatuntl., Yar.1nk1n Sat.aa kobtaan, .uurl Yaeten

alell.17 •• Jot. on aon.lla taholla kebltt7D7t allt.l Yl

åat.l. räaä .1e11al. .1 .1. Yallall. Yain .osialldemokraat-

tl.l... J. Y ..... l.tollb.rall.l... pl1r.i.ai. YaaD .iti t.

paa •• 1Yl •• i oik.l.tolai.i •• akin, .in. tork.lt. .p ••• rlpllr.

Ji ~t_. Dlt_i .77Di UJaiiIl kutaen .n llihdäk.enl tot.

l1tiiri.i •• i aat... ..iiatyYi Yapauden .orto. aitA on Yie

r.. raot.alai.ill., •• ki kan •• lli •• o.i.l1 .. in •• nettelyt.po

J- _utia o.tou. ruotsalai •• ll. a.tt.Uto.tille ••••• Sat

.an 3 •• t.lai.t_ .orto t ... it... ..llai.l ••• kia piirei •• i, 

Jott. oy.t taipuYai.ia uU •• iaUalin. T,okko-Slnaltian 

kobtalon Jobdo.t. 8. .at •• lai.-y .. tai.on al.l1&1. buoaatt.-

"AKELUOH"E , ...... luohJ.m.lI.ja : 

TaY&111non. T ••• IlInen • ............. . .. -.... .. _ ........................ .......... ~-.......... ......... .................. . 
T .... 1l1nen J. lIaIk.1 .............. .. ........ mlnlaierlOlI •• 
EI ulltomuedu.lu .... IledoltukaUn. 
EI ulltomaeeduatult ..... mutta ulkoulalnmlnlatarllln lledol-

tutaiin • 

.,.1 . ... 
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... ti .ah.i.tunut. 

fäaä ai.lial. e.iintyy kuitenkin pää •• ialli.esti 

yksityi.i •• ä k •• ku.telui.... Vi1JD. .yk.ynä l.hdet kirJoitti

•• t byTin Jyrki.ti •• i.lipi riikeä.ti Sak... J. Italiaa 

... taan • .utt. nytt ... 1n - arY.tenkin h.llituk.en •• ikutut

.e.t. - kirJoitu.tea .äTY on Jotenltin .iho J. hilJ.inen. 

Poiltkeuk.en t.It.Tit Jotkut harY.t l.hdet. kuten Gtiteborg.

Handel.tidniDs •• kä o.itt.in Social-Demoltraten. Jonka .i1melt

.tmainitunkin iäni kuitenkin on ai.le.tini muuttunut yli

pään.i .uhte.lli.en hilJai •• It.i. 

liärää.i.ti paikoi.t. niin .i.ulla 01...... • ... -

•• on t.pau.ten kulun ar.io1JDinen ti.tenltin •• ilte.. T.et

ko-Slo.altian krii.in ailtana odotetti1a eri tahoilla länsi

.altGJen •• ,lannin J. Ransltaa •• ltaantumiata. -_laati ei 

.oi .11. ..ltaantuaatta. ellei •• tahdo tadottaa Ita1ktea 

.erltity.tiän-•• an.ttl1a .riieeä .eur ••••• Jo... 011 läsnä 

buoaattaJa liberaaleJa Ja .ikei.tolaisia. Kun lI:bglanti nyt 

on .ara1a1t1D luolan .. 1.... ...ttanut Jyrtemmäll. Itannall., 

IläyUii •• 1l.ri.ttiiD .. n tntyTi1eyytti. Ko.ta linai-.altoJen 

aabdolll.uud.t a&&4. talakai. .iltaan - titilii •• n aielipi

te.n aultaan - ••• llyttii yllt.iato1JDintaa. ell.l ai.an liit

t •• , Jol~ .. itk1-T.nlJiD 1uc •••• antaa •• aihetta ainakin ..... 

ponarilliata.. pUH1a.i .uu.. huoleen. 8111i Bol ... ikki

V.nlJiia pU •• iaen laaJaan .otllaalltae.n Y.III. yllh1etoiJDin

taan auid... aa1d... tana.. p.l&tila .oi.an JOhtaa ar ..... t

tomiin .eur.uk.11a. 
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3. 

foia.lta puolen on piireJä, Jotka k.tao~at, ettei 

Sakaan yli~alt. Xeaki- J. Itä-~rop.ae. ole eat.ttä~iesä. 

Iti~.lt. Ja f.ekko-Slo~.ki. o~.t ka40nneet J. Kemelin sot.

a • . t... on 111 tetty Sakaaan. tJnkari., ~1elipä LieUuaakin pi-

4etiin .11td Sakean ~ .. all1T.lt10D. J. aa.eniaaa nähden 

luullaan kehitykeen .eDe~iD s .. aan auuntaan. f •• iD ruman1a

lai.et Yiittä~ät JTrki.ti ~liDDeeDsä Sakeen enatmäieet pit

kille .eDe~it ~aatt.ukset - Bu.aaian täkäläinen l&hettilia 

puhui s1Dulle Juur1 krU.ia aikua. ylpeitä sanoJa - muU • 

luki •• a. Ruaanian bJTäkaymiä talou4el1iai. ehtoJa ~o1 Jour

n.l 4e a ... b. kul... ky.yä,.i tä enempiä DUO hylätyt ~aa

tt.uk.et ~oi~.t .i.ältiä. ~el1e. ei Puolan aotilaallista 

~oiaaa - buolta.tt. ~ar.inaieten puolalai.ten innostuks.eta

~ioi4. ~.r.in .uurekai. Kaan tal.u4e11inen kehity. .D t.

t.p-Jull •• Iiinpä eräiaeä lehdes.ä (Sooial-Demokraten' aainit

tiin lUol.... ~. li36 olle. ~.iD 2~.OOO autto. (lieneekö 

erehdy. ?) ••• 0. yk.i 1330 aaukaat. kOhti, kun Ruoteies. oli 

yk.i 3' aaukaat. kohti. Pu.l.... on ~ti. palJon kanealli

.i. Yik ... i.ttiJi. - IiiDikiiD ..... i.. .oti1aalli.t. ~ota .. 

ei~t aonet - ... oieta .yi.tä kuin lUolan - pidä auuren •• 

" ... 1,11a apu .it... .n rilttiaitiD. Onko "aiJln .0tl1aa11i

.... ~otaa it.e .. i.... ri1ttä.äa tekotaa, .itä kuulee ky

.yttäria. 

Ruot.in ...a .... en ai~t ruot •• 1ai.et pitä~in 

Jot ... kin tarYalli.eDa k.t.o... aaaat'etoe11i.i1n aubtel.lin J. 

.... .UUr.... laaJaatee. .oti Ruot.in taa.an bi.torla11i.e ... 

• ann.1.yy' .... "ol •• ott-.au8,Politlikkaaa näh4. ~.111t.e. 
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4. 

ykaimieli.yy. - no äänet, Jotka (e.im. Voust. Arbetet Malmöa

.i) OTat o.iintuoneet aJatuksia liittyaiso.ti d .. okraattiseen 

antif"i .. i-rintama&D, OTat yk.iniiaii. S .. oin Tallitaee peri

aatteellinen ykaimieli.yy. aaanpuolu.tukaen luJittamisen Tilt

täaättömyyd •• ti. Hallitu. on, kuten lehdistä on luettu, Tal

ti.piiTillo antanut o.itykaii Tarsinkin puolustukaen mate

riaaliaen puolen TahTiat .. iaeata. S .. oin on ryhdytty erilai

aiin toiaeapit.iaiin taloudelliaen puoluatuaTalmiuden tehosta

aia.tai •• iinitiin on hall itua eaittänyt palTeluaajan piten

tiaiati kuukaudella, JOka ~tettiiai1D tortauaharJoituksiin. 

Oikoiaton mieleati niait to iaenpi teet eiTit ole riittäTiä. 

Paitai hallituapuolueita, Dikyy ~a kan.anpuolue oleTan 

täsai kohdon hallitukaen kannalla. 

Baotain aanoaalehdet pitiTit ~roopan poliittista 

.... aa Hitlerin iakeiaen puheea Jilkeen rauhalliaempana. 

Taraink1D aen Joblloata. ottä Hitler ilmoitti Saksan oleTan 

Talaia n.uTotteluih1n lrDgl&Dll1D Ja Puol_ kan.sa. ftin 81-

TUlta on Taikea .. iata arTo.tella. Lu.ttuaan puheen in ex

tenao qi aieleatilli kuitenkin tulla toia.nlaial1nkin aj a

tukai1D. Il1tlerlJl pull. 011 nibdäkaeni Jotenkin Jyrkkä. Pait

ai Puolalle oaot.ttuJa Taatt.ukaia ~zi,i.ta Ja korridoo

ri.ta •• kä Boo.eTeltla kebt&8ll .uunncttua pilkalli.ta Ja 

balT.kalTaa läDen.äTJä •• lintyi puh •••• a Jotenkin .elTäni 

Taatt.aa SUur-Sat.an eb40ttQaaata yllTallaata ~roopan mao

n.raaalla. mm .... lanU ei tahdo tita Ityritayä, T&&D pi

tii klinnl entia.atä ~ .. ~ainopolltiltaata •• i näy oleTan 

auta aab40111nuUa nin Jo.aann-D puolon porläDtyminen 
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- Ja Hitlerille on perääntyminen Taikeata - tai eota. Että 

tibin eotaan BoI~eTikki-VenäJin o.anotto ententen puolella 

ni7ttää oleTan Tilt\iaättin kuten täälläkin oletetaan-

on oaiaan .7DkentäaäiD Ja aonimutkai.tuttaaaan .. smaa. Voi

ko Tit.eke.1aainittu perepektiiTi .eki hirTittiTin euureodan 

pelko JOhtaa rauballi.een eOTitteluUD. 

euu •• 

K 1 n 1 e t eri 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholmassa, kesäkuun 4 päivänä 1939. 

N:o 1903 . 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän 

ohessa lähettää raporttinsa n:o 5 "Englannin-Ranskan

Neuvosto-Venäjän neuvottelut Ja Suomi". 

Vastaanottakaa, 

man kunnioitukseni vakuutus . 

Ulkoasiainministeri E. E r k k o. 

Helainki • 

........ 



: . 

• 

• 

. .. ........ ~ ... ~ .. :s: .~ .. ~ .. :t. .~A .. ... SSA OLEVA LÄHETYST Salainen. 

RAPORTTI n,o .m , ~" " " " ~ULK OA SI A IN C InERIÖ 

.~""~~ ....... . ~ .m .. p,n' ~ •.•. ~, .... kuuta 19t~ . ; ( ; ,;' .. ~3,z 
Asia: J:nglannin - Ranskan - NeuTosto- I _:. I L! ~ . 

['"MÄ ~r~~ r" Venäjän neuTottelut ja Suomi .!. ..... 

J 
Se .eikka, että Suomi on Joutunut Tedetykai par

haillaan kiynnissä oleTlin Englannin, Ranskan Ja NeuTosto

VenäJän Tili8iin .0tilaaliittoneuTotteluihin on tietenkin 

maamme pUOlueettomuuspolitiikan kannalta ikäTä, eikä . ole 

omiaan edulli ••• ti Taikuttamaan meidän pohjoismaiseen po

lUtti .. en yhte1etyöhö_. Erityiee.t1 on paha .a,ttuma, että 

tämä tapahtuu •• aan aikam kuin AhTenanmaan aeia on me

nemäisilliin lopUlliseen ratkaisuun. 

KUn sanoaalehdi.sä ensiksi oli uusisia siitä, et

tä .auTosto·VenäJä tahtoo ulottaa takeet myö. -Baltilaisiin 

Taltioihin-, oli täällä yleinen luulo, että .illä tarkoitet

tiin kolaea -Z'8WlaTaltiota·, Tiroa,LatTiaa Ja Liettuaa. Nyt

t.a.1D on •••• rt.e.in uuti.i.ta, Jotka OTat olleet Ju

laiatut tikäläieie.ä lehdbei, käynyt nai, että kysymys 

on Virosta, LatTiaata ja Suome.ta. Mini.teri Gripenbergin 

raporteista aik77, että VenäJä on .otkenut Suo.en neuTOtte

luihinsa jo Tllkkoja .itten ja näinä päiTinä on täkäläi-

81ssä lehdi •• ä .. ialtiu ... tapahtuaeen Venäjän 28 p:ni 

Ti~e huhtikuuta JDllanain hallitukaelle .. t ..... a eb.dotuk-

JAKELUOHJE • 

raTaUin ... 

•••• 4. 

J •• luohj ..... n .... : 
T_III ..... . 
T ..... II ..... j. II ...... ........................ mlnl ...... OIl • • . 
EI ulkomaMdu.tu ...... tledoltukalln. 
EI ulkornllll8Clvatuk..... mutta ulkoaal.lnmlnl.terlOn tIedol...... 
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2. 

aeasa. 

J:ttä )JeuToato-VenäJä Taatii päästä tak&8lllaan m.m. 

Suomen itaenäisyyden Sakaan by5kkäystä Taataan, on todella 

arTeluttaTa .. ia. Ruotsissa on tietenkin mahdotonta käsittää, 

että aiinä olisi takana TakaTa, ~öa Suomen meneatymiseen 

aOTeltUTa tarkoitus. Vielä arTeluttaTsmmalta näyttää 

täaänpäiTäisiasä iltalehd1saä julaituasa Lontoosta lähetetys

aä HaTaa'in aähköaanomaasa lauautaan NeuToato-Venäjän tulkit

aeTan ehdotuksenaa siten, että m.m. -aaksala1nen painoetus, ky

aymykaen olleaaa baltilaiaten Taltioden aiaäpolitiikasta, oli

ai katsottaTa SoTJetti-VenäJää Taataan kohdistetuka1 Tälil

liaekai uhakai-, joka aiis oikeuttaisi NeuToato-VenäJän ja 

sen liittolaiaet ryhtyzään baltilaiaia Taltioita - siis Suo-

toimenpiteisiin. me uin - Taataan 

Täällä 

tähän suureen 

kyllä ymmärretaan, että Suomen 

Tyyhteen on tapahtunut kokonaan 

Tetäminen 

ilman meidän 

ayyU"'e Ja Tutoin meidän tahtoUlJlle. Jlutta ae aj atue on 

lähellä, että Suomi maantieteelliaten suhteittenaa TUoksi on 

toiaeaaa Ja buoaattaTaati Taaranalaiaemmaaaa aaemasaa kuin 

Ruotsi ja Norja Ja että Suomen on Taikea pyayä ayrjässä 

auurTaltojen riidoista. Tämä on omiaan antamaan Tettä niiden 

ruotaalaiaten myllY1D, jotka koko ajan oTat Taetustaneet Tii

me TUos1en läheiaempää poliittiata yhteistoimintaa Suomen 

kanasa. 

Oliai mieleatäni tärkeätä. että hallitukaemme Lon

too •• a tekemät ponniatuk.et JOhtai.iTat a.llai.een tulokaeen, 
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että Suomi tulisi selTästi ja julkisesti erotetuksi näis-

tä suurTaltojen Tälisistä sopimuksista. - Kun NeuTosto-Venäjä 

näkyy saaTUttaneen sellaisen aseman, Josta Kolotowin puhe 

on osotuksena, on kuitenkin kyeeenalaista, eiTätkö Englanti 

ja Ranska tässäkin, heille Tähäpätöisessä, 

tumaan •• uvooto ..... näJän .... t""" •• 11n. ~ 

K i n i • t • /d: =- > . -



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .J. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholmassa, kesäkuun ~ .pä~iDii - Q39. 

N;o 2103. 

Herra Ministeri, 

, 

!J·,/~ _~ - . ~ 
/U,~~ ._~ ":. _! : ... 
.;..:. , ' J ._ 

8~ (!~ I 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa n:o 6 "Ministeri 

Moskovassa helmikuussa 1937 

Vastaanottakaa, 

nioitukseni vakuutus. 

Herra Ullcoasiai nmin1ateri E. Erkko, 

Helelnkl. 

"":." 

kun-



........... ~ ... ~ .. ~ .... J!: ... ~ .... ~ ... ~ ... :": ........... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. ·Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... ~ ........... . 

Koskovana helmikuussa 193'7 Ja ............ ~ 

Ruotsi. I 
•• h . . . .. .. . . ......... ... ... . ~ •.•.•• u .•• u .• ••••• u ..... . ... _ ••• · ....... . . . . ... . u •• • • • • •• • ••• ·_· •• • ••• 

Raportissaan N:o 34 t.k. 5 p:ltä ministeri Holsti 

~ lausuu m.m.: -Ennen lähtöäni (Moskovaan) helmikuulla 193'7 pyysin, 

että Ruotsi, HorJa Ja Tanska diplomaattista tietä tukisivat 

minua k.ekusteluiseani Litvinowin kanssa, mutta sain kielteiset 

tai ainakin välttelevät vaataukset-. 

Tässä kohden on nähtävästi Joku muistierehdye ol~ae-

8a, mikäli koskee Ruot8ia. Ottaen huomioon Suomen Ja Ruotsin 

väli.et suhteet Ja varsinkin ulkoministeri Sandlerin suhtautu-

mieen maah_e, lienee syytä mainita seuraavaa: 

O.ittain ministeri Holstin pyynnö.tä, o.ittain omasta 

alotteeetani kesku.telin u ..... an kerran Sandlerin kans8a mi

nisteri Holstin matkasta Koskovaan. Viimeisen kerran puhuin 

siiti Sandlerille maanantaina e/2'3'7 - ministeri Holsti lähti 

matkalle edelli.enä lauvantaina 6 p:nä. KirJeessäni 9/2'3? ker

roin .iiti .euraavaa: wXinist.rl Sandler toisti aen, mitä hän 

Jo aikaiaemmin on u •• ..-an kerran esilntuonut, nimittäin että 

tä.i matka Ruotsi •• a herittää tyytyTileyyttä Ja mielihyvää, Ja 

etti tulli toiTotaan .atkan antavan hyTii tuloksia Ja JOhta-

JAKELUOHJE, 

tavallinen . 

... :.4. 

Jak.l .... hjem.lI.j. , 

T .... III-.. 
T_lIIn ... J. lIaIk.1 .... . ......... ... mlni.t.rlllll •• 
EI IIlkomauduatuk .... tledoltukalln. 
EI IIlkomauduatuk ..... mlltta IIlkoul.lnmlni.t.rllln tiedoi-

b*alln • 
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'Yan 'Yäärinlcäsitysten häl'Yenemieeen Suomen Ja Venäjän vä.-

lillä. 

llinisteri Sandler sanoi Jo ennen lähtöään Gen~

'Yeen puhuneenaa SovJetti-Venäjän täkäläisen lähettilään Ma

dame Kol1ont~ kanasa täatä aaiaata Ja e a1 ttäneensä hä

nelle yllämainitun käsitylcaen Ja toi'Yomukeen. Hän edellytti, 

että Madame Kollontay on .. iaata ilmoittanut Koskovaan.Edel

leen kertoi ministeri Sandler Genevessä puhuneen.a asiasta 

samaan suuntaan Herra Litvinoville sekä 'Yihdoin 

.ä sähkösanoman Ruotsin Voskov&8sa olevalle 

GyllenstJern&lle.-

V i n i s t e r 1 

/ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. TUkholwessa, hei näkuun 10 päivänä 1939 . 

N : 0 2224. 

Herra Päämin isteri, 

! ' L ( OASIAII~MINISTERIÖ 
~':r1 /r /~I iJ O.1931. 
-----T------.---~ 

~ - ~ 2 1 r~~ lliitt. 
, I: YHMII. O':;A.,TO ASIA 

Allekirjoittaneella on kunni a tämän ohessa 1ä-

hettää raporttinsa N: o? "Englannin. Venä.iän 

liittoneuvottelut ja Suomi". 

Vastaanottakaa. Herra rimman kun-

nioi tukseni 

V.t.Ulkoaeiainministeri, 

Pääministeri A.K. Caj a n der , 

Helsinki. 

11111: A 4. 
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l'UXHOlJlA .. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 ...... '!... ......... . 

.. ~~.llo.l.Jrl.a. ... ssa ... ;1,.9 .. p:nä heinä,": .. kuuta 19 .;'9 . 

Asia: .. Englannin, Ranskan ja ... ..... ... 
.. ·{ HMÄ 

".SIA 

.Y~.P.äjän li1ttoneuvottelut Ja ........... . 

Suomi . .....--......................................................... -............ ~ .............. . 

1_' _f..!.--.~_ . 

Keskustelin äsken ulkoasiainministeri San dlerin kanssa 

Englannin, Ranskan ja Venäjän sotilasliittoneuvotteluista ja Suo

men vetlmisestä siinä yhteydessä niiden valtioiden joukkoon, 

joille m.m. Venäjä antaisi takuun. 

Sandler oli tästä asiasta huolissaan. Kysymykseeni, 

luuleeko hän sen täällä Ruotsissa pahasti vaikuttavan, vastasi 

Sandler, että asia on kyllä hyvin ikävä, mutta hänen mieles

tään ei sen pitäisi saada vaikuttaa Suomen ja Ruotsin suh

teisiin, vaan olisi toimittava edelleen entisellä linjalla. Sand

ler tunei ne monet vakuutukset, jotka Lontoossa, Foreign Olli

oeesa oli, aina itee ulkoministeri Halifaxin taholta, annettu 

ministeri Gripenbergille, Ja hän katsoi hyvin merkilliseksi, 

että JDglanti niistä huolimatta oli suostunut keskustelemaan 

Venäjän kanesa Suomellekin annettavasta takuusta. Muuten 5and

lerkin piti JDahdollisena, että Venäjä ei halua liittoa Ja et

tä siitä aenvuokei ei tule mitään. 

~tta vaikka liittoneuvottelut eivät johtaisikaan mi-

hinkäin tulokseen, jo se seikka. että Suomi on vedetty tähän 

JAKELUOHJE. 
Tavallinen. 

UlI, ... 

J"'eluohJemalleJa: 

Tayalllnen. 
Tayalllnen Ja lIaIk.1 .... .. ................ .. mlnl.t.rlllll •. 
EI ulkomuedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomuedu.tuteen. muUa ulkoa.lalnmlnllt.rIOn tiedol

tuk.lln. 
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asiaan on, kuten eräässä aikaisemmassa raportissa olen 

n ... . 

esittänyt, omiaan vahingoittamaan ja heikontamaan meidän 

ulkopoliittista asemaamme ja erityisesti meidän asemaamme 

pohjoisten valtioiden jäsenenä. On mahdollista, että tämä 

tosiasia tulee ehkäpä huomattavastikin neutralisoimaan vii

me vuosina saavuttamiamme tuloksia. Täällä ymmärretään se . 

mitä Lontoossa nähtävästi ei tahdota ymmärtää. nimittäin 

että Suomea uhkaa vain yksi vaarti.. nimittäin Venäjän ta-

holta, ja että ainoa takuu, mitä Suomi voisi tarvita, oli-

si takuu Venäjää vastaan. 

Sanomalehdet, jotka arvatenkin ulkoministeriön ta

holta annettujen ohjeiden Johdosta, ovat olleet sangen vai

teliaita, ovat viime päivinä sisältäneet erilaisia kirjOi

tuksia, jotka kuvastavat täällä liikkuvia ajatuksia. Oikeus

ministeri, valtioneuvos Westman piti eilen poliittisen pu

heen, ja Svenska Dagbladet, Joka puolustuspollittisissa as1-

01ssa on ollut lämmin Suomen ystävä, varustaa seketuksen 

Westmanin puheesta rubriikilla: ·Stormakterna off~a Finland 

åt ~ssland 1" Westman lausui puheessaan (Sv.Dagbladetin 

mukaan) m.m.: -Ruotsin kannalta on huomio kiinnitettävä 

siihen, että Ruotsin ja Suomen välille vedetty garantia-

raja tekee epäilyksenalaiseksi, tokko yhtenäinen pOhjoismai-

nen puolueettomuus on mahdollinen", Hän jatkoi kuitenkin: 

"Xun Ruotsin mahdollisuudet pYSyttäytyä eurooppalaisen so

dan ulkopuolella suuresti lisääntyvät, jos muut pOhjois

maat voivat säilyttää puolueettomuutensa, on Ruotsilla 
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kaikki syy Jatkaa pohjoismaista neutraliteettipolitiikkaan-

sa." 

Westman kosketteli myös Ahvenanmaan asiaa Ja lau' 

sui: -Vielä ei voida arvostella, miten nyt muodostunut 

uusi kansainvä l i nen asema voi vaikuttaa Ahvenanmaan kysy

myksen ratka isuun. J oka tapauksessa on Jälellä Ruotsin 

intressi estää suurvalta asettamasta kanuunoJa Ahvenan

maalle Ja sinne rakentamasta lentokoneiden tukikohtia-. 

Olisin odottanut, että Ruotsin lehdet olisivat 

olleet tässä Suomelle ym pienvaltioille tyrkytettyJä ta

kuita koskevassa asiassa vähemmän passiivisia. Tosin tä

käläinen yleinen mielipide katsoo Ruotsin pääasiallisesti 

maantieteellisen asemansa TUoksi olevan suhteellisen tur

vatun, Ja huomattavasti turvatumman kuin Suomen. Esillä 

oleva kysymys koskee kuit~nkin pienten valtioiden olemas

saolon oikeuksia ja mahdollisuuksia yleensä. - Mutta vie

lä vähemmän on, mielestäni, selitettävissä Suomen sanoma

lehdistön miltei yleinen passiivisuus. Ei edes Times

lehdessä 5.7.1939 ollut karkea Ja suurvaltaitsekkyyttä ku

vaaVa sekä vääriin edellyt~ksiin perustuva kirjoitus ai

heuttanut, huomatakseni, muuta vastausta kuin Uudessa Suo

messa olleen pääkirjoituksen. Sitä vastoin näkyvät Viron 

ja Latvian lehdet osottaneen paljon suurempaa aktiivi

suutta. 

Minun mielestäni olisi luonnollista Ja hyödyllis

tä, että Suomen kaikkiin puolueisiin kuuluvat sanomalehdet 

vakavaati, Joskin maltillisesti, käsittelisivät tätä asiaa, 
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joka todella on meidän elinkysymyksiämme ja joka on 

omiaan 

Ei voi 

syvästi 

olla 

va. kut tamaan meidän maamme tulevaisuuteen. 

muuta kuin eduksi, että kansamme y leinen 

huolestuminen saatetaan voimakkaasti ilmi ja 

tuksi myös ulkopuolel~a maamme rajoja. 

Mini ste 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholm&ssa. heinäkuun 31 p:nä. 1939. 

N:o 2491. 

Herra Ilini steri • 

AllekirjoittAneell&. on kunnia tämän ohessa lä.-

hettää. ra.porttinaa. n:o 8 ·Venäjän iakuu:aa.t~ s 

lu ulkoasiainministeri Sand1erin kanBaa"~ "~ 

Vas1aanottakaa. Herra Ilinisteu. aUlut-i"tDm!L!1 

nioi tukseni takuutua. ' J / 

.~~~~-4.~~~~~ 

Herra UlkoaaiainDdniateri E. E r k k o. 

H e 1 8 i D k i. 

UE II : A 4. 

ste-
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mmoTllA .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... ~, . . : ' .1 

ruJth.o llD!& s s a ~ .. p : n ä heillä. 
r " - -----~ - ... . - - -

kuuta lf . .,. /(, .'~ 2. ! '" ( ~ ) . m 2'1 

As i a: 

teri SazJdlerin kanaa. 

~) -- , ~- - --.-;-----
. t - J? 1. t 1 • ~ : ~ 

- " -YI -::--~-_ . ; .. _- -- .:~ -' ._ .. . - ..... 

'<'''''J I o"C", I c" 

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

Venäjän takuuvaa.tima. 

Keskustelu nlk0ll;8iajnnjnj a-

Kä.ydeaaäni toissa pä.i rinä ulJaminiBteri Sandlerin 

luona. k.eakuatelilme m.m. jotenkin laajasti JIoskovan neu

yottelwst& ja. VeDä.jän Suomelle tyrkyttämiBtä t&kW.sta. 

Aluksi eai tin Suomen ulkoministerin puolesta. Idi

toksat SandleriU. Bnotain ballituksm Lontoos_ teke

mästä cUlllarchesta., jona johdosta. sanoin Suomen balli

tnkaen oleY&Jl erittäin tyytyYii.isen. 

l1"ayin. onko se seikka., että Heuyosto-Venäjä 

on ntänyt meidät Y&8tc tahtolllllD8 puhe .. olevien neu

yottelujen piiriin. Y&iknttanut täällä Ruotsissa huonos

ti Su-.m ja B.lotain yhteistyöhön nähden ja erityi88s

ti onko 118 ·pelistyttäayt· täällä joitakin piirejä? 

SaDdler aataai. että asia. on tietenkin hyvin 

ikäyä ja. että .. bänlll t.ietääkaec todella. on ·pelä8-

t.yttäDyt- joitakin piirejä, IIIltta ne oat pääui&lli

_&ti amoja, jotk& IIDltenkin pelkää.ri.t. Hän anoi tab.

to18DR rob.ka..iat& ~eltää.dä· ja. luki aittc minulle 

puheestaan. j oa.k& häI1 1MftU'aaftD& pii 1iiDä ( s. o. eilen) 

tulisi pitämään Stockua. aeura&YIll täti. koabHll kob.-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja: 

fuallinlll. 

UE 1 : A" 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalksl ...... .. ........ .. ..... minlateri!!lIe. 
EI ulkomaaedustukaen tiedoitukaiin. 
El ulkomuedustukaen. mutta ulkoasiainminl.terl!!n tiedol

tuk.lin. 
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cIan: ItJmtta YarOvailSUUden politiitk& on jotaJdn aiTan 

toista. kuin arlamden (riddhi~gu:u~). politii~. jolat luo

pm Runtdn intressien Ya&li.misesta ja tunaam.iseat& sii

nä väärässä. luulo..... että se mk&. ei joudu mihinkään 

vaaraan, joka vain tekee itsensä. pieneksi ja pysyy hii

ren hilj&& (JI)btilla) nurb.ssaan. PasBiviteetin vaa.r& 

voi osottautua. yhtä suureksi ja sm vastuu ei rihem

IDän kohtalokkaaksi kuin mitä utii vinen valmi Bta:utumi s

politiikkL tietää.-

Keskustelun kulues_ Sandler uudelleen korosti si

tä. että lloako'lSJl neuvottelujen ja kaiken mitä siellä 

tapahtuneekin, ei hänen mielestään pidä vaikuttaa Ruotsin 

ja Suomen tälisiin 8I1h.teisiin eikä maidemne väliseen yh_ 

teistoimintaan eikä. pohjoilllllLiseen puolueettolll1Uspolitiik

kaan. Suomi on selvästi ilmoittanut ei h.alua.vansa. tyr_ 

kytettyjä. takuita aekä. tahtovansa. pysyä erillään auur

waltojen politiikas~ -Me pienet valtiot emme voi sille 

mitään - sanoi hän - JOB auuret valla.t meidän selkäale 

t&kana IOpiva.t meitä kolkeviat&. takuista. vaikka. me nii-

tä. 1&8tan proteBte~.-

Sandler jatkoi. että. Englannin ja Ranskan menet

tely. kun ne ova.t ryhtyneet Neuvosto-Venäjän kanssa kes

kustelemaan puhe ... olevista. garantioiat& - vieläpä. sen jäl

keen. Rikka. on.t USMnBn kerran antaneet vakuutuksia. 

Suomen lähettiläille/ on Y&ikuttanut ikä..väati Ruotsi 8_ 
j& rihentäDyt tä.äJ.lä. IJllPatioja. länsi val toja kohtaan. 

SImd.ler .moi koakettelevm_ tätäkin asiaa puheesBUl1 
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ja luki minulle 88UI'&i&V&D kohdan käaikirjoit.ukaestaan: 

eIänBitall&.t II&vat ,.aärtää. että. luottalllla niiden k1m

nioi tukseen pienten maiden riippumattoauut8en nähden sai si 

kolauksen (een lmä.ck.e). joka ei korja.udu pitkiin &ikoi-
~ . 

h;'.n. JOB ne tl!l8huisiva.t sellaisen lII8!lettelyn rauhan-

rintaDan 1'8.kentamiae.8L" 

Sandler esiintyi koko ajan Y&I1I&ati eikä mikään 

080ttamrl.. että hän olisi pienimDässäkään määri.saä. DIlUf.

tanut kantuns&. Sama kä.y ilmi hänen ylläma.jni~

heelSt&m. josta tämiiDpä.iYii.iaet lehdet ai~ aQl-6n-

teon . 

• i n i 7~ ~c--z:<--~'; -z--7/......, 



I , 
- , , , 

\ 
\ , , , 
\ 
I , 
1 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ........... ..... L .......... _ ........................... .. . 

C ' OSASTO: ........................ t ................................... . 

ASIA: .... ............................. .............................................. . 

........ r..~.~~ ......... ~ ......... ~~~ ....... It .~ .. :. ~ .. :··~· ···· ·I· . 
Il·.~· rP~ . 

........ _ .................................................. ~(~ ......... v.t!1 .............................................. .. ............. .. .............. . 

1'1/4 / 7)" 
...................................................................................................................................................... ....... ....... (. .1.. ........ .1...... 7 . 

• __..__ 101. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ. 

~:o 2960. 

Herra 

Tulcho lmas sa, syyslcuun 14 pä.ivänä 19 39. 

inisteri, 

:v ~O f~ 

l~'j - J; 
~~ CU~ 

Allekir,ioittaneella on lcunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa N: o 9 "Toimenpiteitä Ruotsissa 

sodan alussa". 

Esitän Teille, Herra 

Ulkoasiainministeri ~ . E r k k 0, 

Hels i nki . 
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TL"KHOI.M..!\. ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o ... }.: ..... .. . 

T kholm 14 .. ....... ssa .......... p:na G ys - .kuuta 

Asia: Toillienpit e it~ R ctsissu 

..... . ............. ~s~o~d::.::an::;:.:........:a:;.;l;:.;u;;..;;;.;;;.;e.:;;.· : ... ........................... ..... _ .. . 

Ruotsissa edellyt et ään yleisesti, sekä ul kode r-

t e e t is a että, mikäli voi havait a , yle i s "n k skuudessa . 

sodan tulevan pitkäa ikaiseksi . Tosin ~wulee virallisten 

piirien u lkopuole l l a sella i senk in mielipiteen, et t ä Puolan 

kukistuttua r auha ol i i ahdoll i nen, koska V I rsinkin Ran ska 

t uskin on va l rr. is lähtemään veriseen suursotaan asian vu ok-

si , joka ei koske sen elinetuja. Vleisesti kuitenkin kat-

sotaan, ettei Englanti eik" senvuoksi myöskään Ranska voi 

peräytyä eivätkä ne tul e sitä te kemään, ko s ka varsinkin 

En lanti muuten kaöottaisi sille kuu luvan suurval ta-aseman. 

Auulee myös sanottavan, että Saksassa ~hkäpä l ä -

heisessä tulevaisuudessa t~vtymättömyys t aloudellisen puut-

teen Johdosta aiheuttaa suuria vaikeu ks i a ja että t ämä 

voi johtaa sodan t av a lla tai toisella päättymiseen. Tämän 

tapainen asiain arvostelu on lähellä tää llä Ruot si ssa , jos -

s a liberalisten aatt e i den vallitessa vuos i kymmen ien aikana 

t a loudellisille seikoille ja nä kö kohd il l e on pantu niin 

suuri paino. Missä määrässä Saksan kans a Hitlerin ja kan -

sallissosi ali srnin vaikutuksesta ka tsel ee asioita toi sel ta 

JAKELUOHJE , 

Tava llinen. 

UI 1: " .. 

Jat.luohj.mall.j. : 

T.v.lllnen. 
T .... lllnen j. lIalksl ........................ mlnl.t.rIOIl •• 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltuk.lin. 
EI ulkomaaadu.iuk ..... mutta ulkoaal.lnmlnl.t.rlOn tladol

tuk.lln. 
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kann alta j a on valmi s puu tett a k""r s i.'tään , en os El S"3T. oa " 

_ rii s i t oirr. enpi teet Ruotsissa suunni tellaan nä i n 

ollen silmällä pitäen s itä. mahdo ll i suu tt a , e ttä so t a voi 

kes t ää vuos i kaus i a. . Soti~li s e ssa suhteessa on, pan emalla vo i

maan "vahvi s tettu puolustusvalmeus " ("f "" r stärkt försvar bered

skap" ' , kut suttu ase i s i in yhteensä n . 100 , OOe mie s t ä , j o-t a 

30 , 000 kt;".1 1uu no s tovä keen (lands torm) . Ensi sij 3. ::Jca on ol lu t 

k sym s r an nikkojen puoluet am i es t a . So tilaal l iset t oirren pi 

t eet ova t herä ttäne et jonkun verran arvoste l ua . mi kä tuli 

i lm i toiss a pä ivänä ylimäärä isillä va ltiopä ivillä lähetekes

kust-:.lu sa" Varsinkin ka t sottiin no s toväen aseisiin kutsumisen 

olleen vähemmän tarpeellisen. Puolu stusminist eri Sköld ilmoi t

tikin noin l e , OOO mi est ä nostovä keä jo pääs t etyn pois pal

veluksesta j a tarkoituksena ol evan lähitulevai s uudes s a pääs 

t ää l opu tkin nostoväkeä kot iin. 

Fää asia llisen huorr. ion alai s ena ovat toimenpit eet 

väestön taloudellisen toimeentulon turvaamiseksi. Jo vuo

desta 1928 alkaen on toiminut "Riks komm issionen för e ko

nomisk försvarsbere dskap", jonka puheenjOhtajana ensimäiset 

kymmenen vuotta oli kenraaliluutnan tti Åkerman, ja vi ime i s en 

vuoden maah erra Levinson. Tämän komissionin t oi mintaa on 

viime aikoina arvosteltu. Entinen puheenjoht~a kenraali 

Åkerman s am o minulle jo toista vuotta sitten pääs Jnä 

as ioiden hitaaseen edistymiseen olevan Ruotsin vira s tojen 

vanhas taan t unnetun byrokratismin, mutta va rsinkin sen, e t t ä 

sodan vaaraa ei ol e Ruo t sissa , joka on elänyt 130 vuot t a 
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r auhassa , o tettu vakav alta kannalta. Esimer kk i nä ::'.ini ttakoon, 

että kun v. 19 37 oli kysymys po ltto" l j j en va r astoiu: i ses t a , 

sil l oinen kauppamini ster i (nyky i:1 puolustusmin is ter i Sk" l d 

kehotti ohjeissaan asianomai sia "ol emaa!'1 kiinnittäm"ttä ko

vi n suurt a mer ki tystä sotilaal l i s i i n nä kökohtiin " . a omi ssi o

nin to imes t a r yhdytt i in kuiten kin m.m. varastoimaan erä itä 

t uont i t ava r oita, joi t a v art en on myönnetty yht een s ä noin 

300 mil j . kr. Varastoimis en on to imit t a nut erity inen "St a 

tens r eservfö rr denfunnd" , j a i lmoituksen mukaan käsittävät 

varastot suuren joukon erila i s ia t avaroita, niiden joukossa 

kemikalioita ja apteekki tavaroita . Ulkopuol ella t ämän l au t a 

kunnan toiminnan on bensinin varastoiminen , josta säädet

tiin eri t yinen laki, s amaan suuntaan kuin meillä viime 

keväänä annettu . Se ei näy kuitenkaan suur esti auttaneen , 

sillä kaikkein äänekkä in1l1lä t va li tu ks et kohdi s tuv t juuri 

bens iini i n , joka ny ttemmin on pan tu j oten ki n a!'lkaran s ";" n-

nös telyn alai seksi. Bensiniä s anotaa!1 riittävän näin raj oi-

t ettuun kulutukseen noin ko lmeks i kuukb.udeksi. 

Nyt teJll.m in on t aloudel lis t en as ioiöen hoi toa var-

ten a s ete ttu, - s ~~alla kun edellämainittu ri kskomm i s ionen 

jatkaa to im i n t aans a a~ti s tä rajo itet ummassa mi t a ssa - s eu

raavat kahdeksan lautakuntaa: l} Handelsli oen snämnden , 2; Pr i s 

övervakningsnämnden, 3) Livsmedelsnämnden, 4 , _ otorbränslenämn 

den, 5) Råvarunämnden , 6) Sjöfartsnämnden. 7) Krigsförsäkrings

nämnden sekä 8) Vednämnden . Laut akunt i en to iminnan l aatu 

käy i lmi niiden nimistä. Lähetystö on ministeriölle lähet-

tä.."lyt lautakuntien ohjesäännöt sekä muita tie toja ni l t ä . 
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Tämän lisäkri toimii edelleen y llämainittu "Sta tens reserv -

" rrådsnämn d" . 

ut , i asa ohje säännöiss;';' määrätään 1 u t :::.kunta t ," s-

ken t e l enJään yhte i s to im i nnassa valta kunnan komi s sion i n (r ' k!;;kom 

:n i ssion1 kanssa , j a hallitus on keh ottanut v 9.ltak m l' n"o.,:,xlis -

sionin puheenj ohtaj aa pi t äm .. .. l autakuntien puhe enjohtajie~ 

yhte isi "" kokou~s i , joissa n uvote ll& t i mi nna n yh -

denmukai t aw i s eeta . 

Kan s an r:uol toon nähden Ru ots i on ee" , . uom en 

v rr ' t tuna sik" l i paremmassa as e assa , että maa on omavarai-

nen, pai t s i vilj aan ja eläimis t ä s aa tui r. i n e in t ar peisi in, 

myös s okeriin näaden, koska sokerin t u otan t o , joka hyvin 

menestyy Skanen j a muun Et e iä -Ruots i n edullisess a ilrnas -

tossa, riittä ä tyydyttämään oman kansan t ar eet - sokerin 

t uonti on ollut aivan vähäi nen . Tähän t u l e e lisäksi met a l-

li en t uot anto s ekä v ahva ja monipuol inen teo ll i su us . P.uon:at -

t ava myös on, että Ruotsin valtiopankin kultavarasto a 

u lkomaan valuu t at ova t - asukaslukuun verr attuna - ene~än 

kuin kaksi kertaa niin s uuret ku i n me i dän v al t i op ar.kk irr~e. 

300 milj. kruun~n vara s t ot 

edu~mitä viime vuosina on 

eivä t kokona i smäär ä I t ään 

noin kahten a kuu kaut na 

t uontitavaroita kulutettu . .tutta mi käli, kut en on i lmoi t et tu , 
mutt a,! 

varastoimi nen ko hdis tuu pienemp iin ./Välttämättömiin t ava ro ihi n, 

( kemi kalioih in y .. 6 .) joita Ru ots issa ei v alm i ste t a , vo i sen 

vaikutus olla merki t yksellinen. 

Suurin vai keus a iheutuu Ruot iss akin nyky" än be n-

sinin puu t t eesta . Bensir.i l as t ej a i lmo i t etaan kuitenkin olevan 
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• t lo ssa . Polt t oöljyn puutteen johdosta on kysymys puuhilli

kaasun käyttö.misestä moo to r ien pol tt oaineena tul 

järjestykseen j a s iihen näkyyasetettavan 

i n i s t e r 

• 

• 
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Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää tänään päivätyn raporttinsa "Sotamarsalkka 

Göring Saksan suhteista Suomeen" (N:o lo l o 

Esitän Teille. Herra Ulkoasiainministeri. erin-

omaisen kunnioitukseni vakuutu~sen. 

, 
V. a.Asiainhoitaj a. 

Herra Ulkoasiainministeri Eljas Erkko. 

Helsinki. 
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Tahdon täten täydentää eilispäivän salasähkettäni 

N:o?4 seuraavalla: 

Kreivi Eric von Rosen, jonka kanssa ennen olen 

ollut tiet.ellisissä suhteissa, soitti aamulla minulle ei-

len ilmoittaen haluavansa kertoa Sak8an~atkastaan, Jolta 

hän juuri oli palannut. Kreivi von Rosen, joka, kut en t un-

nettua v. 1918 lahjoitti ensimmäisen lentokoneen Suomelle, 

on viime vuosina ollut verrattain nazimielinen, mutta Sak-

san-Venäjän paktin solmimisen jälkeen täysin luopunut kai

kista nazisYDIpatiois taan. Hän on m.m. perheensä ja pal-
~ 

veluskuntansa läsnäollessa, linnansa pihalla, juhlallisesti 

roviolla ' polttanut kaikki hakaristilippunsa. 

v.Rosen oli nyt ollut kaksi päivää Berliinissä, 

Jolloin hän yhteensä kuuden ja puolen tunnin aikana oli 

keskustellut entisen lankonsa, sotamarsalkka Göringin kanssa 

varsinkin Suomen asioista. v.Rosen huomautti ensin alusta-

vaati Göringin olevan täysin keskiaikaisen ritarivasalli-

tyypin, niin äärimmäisen lojaalinen päällikköään kOhtaan, 

.. 1Ik.luohjemalleja: 

'!'avallinen . T_III ..... . 
T ..... II ..... ja """ ............. ........... mlnlatarlOlI •• 
EI ulko ......... t""- tladol ..... ln. 
EI u ............. ...-. mutta ulk-wnmlnln...ten 1Iado1-

tublln • 
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että hän ainakin toistaiseks l on seurannut tämän käskyj ä 

ja aatteita myöskin kun nämä eivät käy yhteen hänen 

omien mielipiteittensä kanssa. Göring issä on 95 % lojaali

suutta ja 5 % vakaumusta. Jos syystä tai toisesta 

tulisi herra Hitlerin seuraajaksi ja edellinen olisi täl

le jättänyt testamentin, jota Göring ei kaikissa kohdin 

hyväksyisi, oli v. Rosen vakuutettu, että Göring a i na kin 

alussa lojaalisuudestaan tulisi seuraamaan sitä . 

Göring oli nytkin v. Rosenille aluksi täys in puo

lustanut Hitlerin politiikkaa, myöskin kysymyksen ollen Sak-

san-Venäjän yhteistyöstä , huomauttaen, että der FUhrer tietää 

paremmin kuin kaikki muut, mitä hän tekee Saksan hyväksi. 

Mutta. Kun Göring oli tästä puhunut yli tunnin, tapahtui 

yhtäkkiä tauko Göringin puolelta; hän oli tullut kalpeaksi 

ja melkein purskahtanut itkuun, sanoen: -Ei, nyt minä en 

enää voi; minähän täällä istun puolustamassa kommunisteja 

ja tämä menee vakaumustani vastaan.-

Keskustelu si~tyi sitten Pohjoismaiden kysymyksiin, 

jolloin Göring taas oli tullut täysin päättäväiseksi, huo-

mauttaen että Saksalla ei ole mitään intressiä Suomeen 
( 

nähden, Suomeen, jonka itsenäisyyden Saksa oli perustanut. 

(v.Roaen oli tähän huomauttanut, että Saksa ainoastaan oli 

auttanut Suomea itsenäisyyteen ja että Suomi itse olisi 

suorittanut lopputyönkin, vaikka Saksan sotilaallinen inter

ventio tietysti Joudutti ratkaisua. Täbän Göring Vaan oli 

vastannut: Suomi saa yksinomaan kiittää Saksaa itsenäisyy-
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destään.) Göringin mielestä oli Suomi viimeisinä vuosina 

harjoittanut suorastaan epäystävällistä politiikkaa Saksaa 

vastaan, Göring sanoi tietävänsä mitä Suomen vasemmisto

lehdet ovat Saksasta kirjoittaneet. 

Huomatessaan, että sillä kertaa oli mahdotonta 

hua Suomen asioista, v. Rosan päätti jatkaa keskustelua vas-

. ta seuraavana päivänä, jolloin Göring oli ollut paremmalla 

tuulella ja enemmän taipuvainen puhumaan l'ohjoismaista . 

v.Rosen oli silloin laajalti esittänyt Suomen asiaa, 

Göring ensin ei ollut ollenkaan reagoinut, mutta v.Rosenin 

painostettua, että kaikki l'ohjoismaat, kaikki l'ohjoismaiden 

kans~t suhtautuvat samalla tavalla Suomeen, oli Göring tul

lut hieman epäröiväksi ja silloin sanonut: ainoa, mitä mi

nä voisin suositella, on että Suomi esiintyy ehdottoman 

jana Venäjän vaatimuksiin nähden, sillä päättäväisyya on 

ainoa, mikä voi vaikuttaa Staliniin. v.Rosenin huomautettua. 

että Venäjällä luultavasti tulee olemaan aika pitkälle 

neviä vaatimuksia, oli Göring heti vastannut: Ainakin jos 

Venäjä esittää joit~ vaatimuksia Länsi-Suomeen nähden, 

pitäisi Suomen ehdottomasti nämä torjua. v.Rosenin kysyt

tyä, eikö Göring sitten voisi vaikuttaa PUhreriin, oli tä

mä jyrkästi kieltäytynyt, mutta juuri ennen v.Rosenin läh

töä kuitenkin viitannut siihen, että jos tilanne Suomessa 

vaikeutuisi, hän palaiei aeiaan. v.Rosen oli vakuutettu, et

tä Göring samana päivänä puhuisi keskustelusta PUhrerille, 

mutta oli melkein yhtä vakuutettu siitä, että tämä keskus-
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telu nykytilanteessa ei paljoa merkitsisi, mutta arveli 

v. Rosen kuitenkin, että Göringin kautta oli joitakin toi

veita intervenoida, jos tilanne vaikeutuisi. v. Rosen sanoi 

kernaasti auttavansa, mikäli hän voisi ja salli minun 

kääntyä hänen puoleensa milloin tahansa. (v.Rosen asuu puo

lentoista tunnin junamatkan päässä Tukholmasta). 

v. Rosen muuten kertoi todenneensa melko huomatta

van opposition Saksassa, vaikka tällä toistaiseksi ei ole 

vaikutusvaltaa. Hän sanoi laajalti keskustelleensa Berliinin 

poliittisen korkeakoulun rehtorin, professori Haushoferin 

kanssa, joka suuresti valitti Saksan suhtautumista Pohjois

maihin. v.Rosen väitti tällä olevan jossain määrin koske

tusta ja vaikutusta Göringiin. 

Kysyin v.Rosenilta, sainko ilmoittaa kaikki yllä

olevan hallituksellani, jOhon hän täysin suostui, sanoen 

kertoneensa 'sen vartavasten tässä tarkoituksessa. 

Seuraavan hän lisäsi minulle henkilökohtaisesti 

luottamuksellisesti, jonka johdosta pyydän, että tietoa käsi

teltäisiin erittäin salaisena: v. Rosen oli myöskin tiedus

tellut Saksan suhtautumista Ruotsiin ja saanut Göringiltä 

sen käsityksen, että Ruotsi kuuluu Saksen intressipiiriin. 

v. Raaenin kysyttyä, tarkoittiko Göring tällä, että Saksa 

voisi esittää samanlaisia vaatimuksia Ruotsille kuin 

ehkä on esittänyt Suomelle, oli Göring heti kieltänyt. 

Ruotsi on toi sessa asemaasa; Saksa tuskin tulee salli

maan mitään uhkaa Venäjän taholta Ruotsia vastaan. 

x x x 
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Göring oli myöskin v.Rosenille huomauttanut, että 

Saksa odotti jotakin aktiivista rauhanalotetta Tukholman 

kokouksesta. Tämä olisi voinut muuttaa Saksan suhtautumisen 

Pohjoismaihin ja varsinkin Suomeen. Mitään ei haluta Sak-

saeea niin paljon kuin rauhaa, sanoi v.Rosen. 

x x x 

Turkin täkäläinen lähettiläs kävi eilen puheilla-

ni, huomauttaen silloin, että hänen käsityksensä mukaan 

Turkin-Länsivaltojen sopimuksen johdosta Suomenkin tilanne 

oli parantunut. Saman vahvisti minulle äskettäin luonani 

käynyt Norjan lähettiläs, joka on diplomaattikunnan doyen, 

kertoen, että täkäläisessä diplomaattikunnaesa oltiin ylei-

sesti samaa mieltä kuin Turkin lähettiläs. 

V.a.Asiainhoitaja: 
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Herra Ulkoas iai nminis teri, 

Allekirjoittaneella on kunni a tämän ohella 

lähettää raporttinsa "Y. ieliala. Ruotsissa" eT; 0 11 ~. 

Esitän Teille, Herra Ulkoasi a inrrinisteri, er i n-

omaisen kunnioi tukseni 

';l70!M-~ 
V.~. Asiainhoitaja . 

Herra Ulkoasiainministeri E. E r k k 0, 

Helsinki. 
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Asia: 

Olen sen viikon aikana, Jolloin olen toiDlinut 

täällä, koettanut päästä perille Ruotsin mielialasta meitä 

kohtaan. Yleensä voidaan tietysti todeta, että kaikkialla, 

riip~umatta puolueesta, vallitsee sangen suomiystävällinen 

mieliala. MUtta missä suhteessa tämä on niin voimakas, 

et1ä- se kehittyisi aktiiviseksi avuksi, jos Suomi joutuisi 

sotaan, on vielä vaikeata varauudella sanoa. Mieliala muut-

tuu päivästä päivään positiiviseen suuntaan. 

Koetan seuraavassa tehdä jonkunlaisen synteesin 

siitä, mitä näinä päivinä olen eri tahoilta kuullut. Kunin-

gae ja kruununprinssi kuuluvat olevan sitä mieltä, että 

ruotsalainen apu Suomelle olisi aivan välttämätön. Hallituk-

sessa, jossa ulkoministerin kanta on aivan selvä, kuuluu 

puolustusministeri Sköld kehittyvän samaan aktiiviseen suun

taan. Sitä vastoin pääministeri on jyrkästi sillä kannalla, 

että Ruotsin on, joka tapauksessa, pysyttävä täysin puolu-

eettomana. Armeija on varmasti aktiivisen avun linjalla, 

myöskin laivaston keakuude8sa kuuluu mieliala nyttemmin ole-

van hyvinkin määrätietoisella kannalla. 

JAKELUOHJE. J .... luohJ.m.lI.ja: 

Tavallinen, ei lehdille. T .... llln.n. 
T.".lIInen J. 11 ..... 1 .................. ...... mlnl.teriOIl •• 
EI ulkomuedu.tu ...... tledoltukalln. 
EI ulkomuedu.tut_. muU. ulitOllI.lnminleteriOn tiedol-

tukelln. • .. ,." 
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Mitä sitten puolueihin tulee, on oikeisto, jolla 

kuten tunnettua, ei kuitenkaan ole niin suurta sanavaltaa, 

varmasti aktiivisen avustuksen puolella, samoinkuin osa Folk

partietia ja osa sosialisteja. Sitävastoin voidaan varmasti 

todeta, et.tä Bondeförbundet suhtautuu ainakin Icylmästi kysy

mykseen. Täällä se käsitys kuitenkin tulee voimakkaarr~aksi, 

joka näkee Venäjän uhkavaatulluksessa Suomeen nähden myöskin 

uhan Ruotsille. Sillä, jos Venäjä todellakin provosoisi so

dan Suomea vastaan, s.o. esittämällä aellaisia vaatimuksia 

Länsi-Suomeen nähden, Joihin Suomi ei millään voi suostua, 

on tämä merkki siitä, että Neuvosto-Venäjä ei tähtää aino

astaan Suomeen, mutta myöskin Ruotsiin ja ehkä Norja~~kin 

. (Pohjois-Norjaan). 

Kuten sanottu, tämä aktiivinen kanta kehittyy väh i

tellen mutta varmasti päivästä päivään. Olin viime sunnun

taina kosketuksessa erinäist en tiedemiesten kanssa, jotka 

vä.ittivät tietävänsä, että niin kutsuttu intellektuaalinen 

mailma on, aivan riirpumatta puolueesta, täysin aktiivisen 

kannanoton puolella. Tämä kuuluu myöskin olevan ylioppilai

den kanta varsinkin Upsalassa ja Tukho !mas sa ja ehkä. Gö

teborgissakin, jossa viimeksimainituesa paikassa eräs tunnettu 

professori, joka oli vapaussodassamme mUkana, tekee 

hyvää työtä. 

Minulla on ollut pitkiä keskusteluja erään jOhta

van talousmiehen, ent. hallituksen jäsenen kanssa. Hän on 

aitä mieltä, että vaikkakin pääministeri ja hallituksen enem

mistö olisi aktiivista puuttumista vastaan, tulee mieliala 
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täällä, joa Suomi todella kin joutuisi sotaan, kasvamaan niin 

voimakkaaksi, että tämä mieliala, riippumatta pääministerin 

kannast a , tulee vaatimaan aktiivista avunantoa Suomelle,ta ik-

ka siten e t tä, jos sittenkin hallituksen onnistuisi y llä-

pitämään puolueettomuuttaan, vapaaehtoinen osalli stu i nen tu

lee olemaan niin voimakas, että seuraus vie samaan tulok-

seen. 

Luonnollisesti r uotsalaisella mi elialal.la. on myös

kin maantieteelliset rajoituksensa. Yleens ä voidaa n t Odeta, 

että mieliala Itä-Ruotsissa on paljon en emmän kiinnostunut 

Suomen kysymykseen (myöskin siis Norrlanniesa1 kuin 19nnessä 

,1a etelässä (paitsi Göteborgin seudulla). Sanomaleh t ien suh

tautumisesta lähettää maisteri Hjelt eri tiedo i t u ks en . 

Minun asiani ei ole puhua Norjasta, t a hdon vaan 

todeta, että eräs minun tuttavani, jolla on hyvin 

teet Norjaan, sanoi Norj a ssa tämän kuun ai ksna tapahtuneen 

huomatte.van virranmuutoksen. Pohjois-Norjassa on mieliala siksi 

voima kas, että jos Suomi joutuisi sotaan, ainakin v~ae.ehtoi

nen osallistuminen tulisi olemaan sangen huoma t tava. 

x x x 

Mikäli ol~n voinut tOdeta, ainakin diplomaattikun

nassa arvellaan, että Suomen asema Rooseveltin demarch ien 

ja Turkin paktin jälkeen on parantunu t . Toi s elta pUOlen 

lätään, että jos länsirintamalla todellakin tulee suursota, 

Venäjä käyttää tätä hyväkseen lisätäkseen va~timuksiaan Suo

meen nähden. Kaikkialla huomaa kunnioitusta Suomen määrä tie-
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toisen kannan johdosta. Eräs täkäläinen läntisen suurvallan 

lähettiläs totesi minulle, että Suomen luja kanta sekä lu

ja Pohjoismaiden yhteys voi pydähdyttää Venäjän etenemisen. 

Jos tässä onnistutaan, on PohjoiSllla1den valtioryhmä huo-

mattava valtatekijä Itämeressä, sanoi ~än. 

V.a.Asiainhoitaja: 
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Herra Ulkoasiainministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa "Suomalais-venäläisiä neuvotteluj a 

koskevia keskusteluja" (N: o 12). 

Esitän Teille, Herra Ulkoasi ~i nministeri, erin-

omaisen kunnioi tukeeni 

V. a.Asiainhoitaj a. 

Herra Ulkoasiainminieteri Eljas Erkko, 

Helsinki. 

....... 
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teluj a koskevia Iceslrusteluj a. 

Käydessän i tänään Ruotsin ulko departementin poliitti-

sen osaston päällikön puheilla , näytti tämä luottamukselli

sesti minulle raportin, jonka ulkodepartemen tti s~ana 

oli s aanut erää lt ä amerikalaieelta Neuvostoliiton erikoistun-

tijalta, jonka tiedot, herra Sö derblomin mukaan, useimmi ten 

ovat pitäneet paikkansa. Mainittu amerikalainen oli nyt tie-

doittanut varmasti uskovansa, ettei Neuvostoliitto olisi ha -

lukas ryhtymään sotaan Suomea vastaan, vaan että se päin-

vastoin koettaisi pysyä ainakin puolineutraalina ja että 

Stalinin ehdotuksissa varmasti on tinkimisen vara a, sekä 

tä se seikka, että Suomi on onnistunut pitämään 

Venäjän ehdoista ja Suomen vastaehdoista ainakin ulospäin 

aivan salaisena, antaisi Venäjälle suuremman mahdollisuuden 

peräytyä aika isemmasta ja ehkä myöhemnäetäkin ohjelmasta. 

Ulkodepartementissa ollaan valruutettuja siitä, että Yhdysval

tain president1m demarcbe'it ovat suuresti billinneet Venä

jän vaatimuksia. 

Ruotsalaisella taholla, jolla pitäisi olla ainakin 

jotain kosketusta täkäläisen Neuvostoliiton lähetystön kans-

""KELUOH.lE I ...... luohJ.m.U.J.: 

Tavallinen. Ei lehdille. T .... lllnan. 
T .... lllnan J. 11 ..... 1 ........................ mlnl.l.rIIlU •• 
EI ulltomuedu.lukMn Iledollut.lln. 
EI ulltomauduatult_, mutta ulkoulalnmlnlat ... 11In tledol-

tultalln. . 
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sa, ol ~n kuu llut otaksutta van, että rouva Kollontayn 

t ä in tapahtuneen Moskovan-matkan tarkoituksena on ollut 

selonteko Ruotsin ja yleensä Pohjoismaiden mielial asta 

Suomeen nähden , ja että hän olis i alleviivannut miten 

määrätietoisesti täällä seurataan Suomen tapahtumi a sekä 

reagoidaan niitten johdosta. Jos lähteeni ovat oikeassa , 

olisi rouva Kollont~ koettanut varoittaa Venäjän viran

omaisia r yhtymästä sotaan Suomea ja Ruotsia vastaan.~ . 

Luonani on l äh et ' stössä n ä inä päivinä käynyt 

varsinkin useita Balkanin maiden lähettiläitä koettamassa 

"lypsää" mitä Venäjän vaatimukset ja Suomen vastaehdot~ k 

oikeastaan sisältävät. Olen melko hyvällä omallatunnolla 

voinut lyhyesti vas tata, etten tietenkään voi nimtä asi

oi~ta keskustella . Suurvaltojen lähettiläistä ei kukaan 

ole koettanut kosketellakaan asiaa; Be l g i an lähettiläs 

päinvastoin lausui kunnioittavansa sitä tapaa, jolla asiaa 

on uomesta käsin hoidettu, nimittäin ettei neuvotteluista 

ole vuotanut yhtään mitään julkisuuteen. Tämä oli lähet 

tilään mielestä mallikelpoista. (Tänään on ensimmäisen ker

ran Aftonbladetissa ja Nya Dagligt Allehandassa tarkem

pia arveluja siitä, mihin neuvottelut tähtäävät.) Sitäpaitsi 

on täällä, kuten varmasti muuallakin, herättänyt hyvin pal

jon positiivista huomiota se t apa, jolla mobilieatio ja 

evakuointi on järjestetty. 

Ulkodepartementissa suhtauduttiin tänään huomatta

vasti rauhallisemmin maailman poliittisiin tapahtumiin. Her

ra Söderblom sanoi departementtinsa saaneen tänään 
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Berliinistä, jotka viittasivat siihen, ettei ainakaan Sak

san taholta aivan lähitulevaisuudessa ryhdyttäisi suurhyök

kiiyksiin. Olen myöskin muualta, välittöm"sti Saksan 

kuullut, että. Saksan upseeristo, varsinkin kenraal ien johto, 

olisi sellaista suurhyökkäystä vastaan, jonka johdosta ker

rotaan syntyneen ainakin pienempää kahnausta Flihrerin ja 

upseeriston välillä . Jos l änsirintaman suurhyökkäyksestä 

nyt lähiaikoina mitään tulisi, olisi tämä tietenkin 

suureksi hyödyksi. Niin kauan kuin oikeata sotaa ei ole, 

kävisi kai Venäjä.n hyökkäys Suomea kohtaan vaikel3J'l'lreaksi. 

V.a.Asiainhoitaja: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ. Tukholmaesa, marraskuun 2 pä ivänä 19 39. 

N:o 3532. 
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•• J ~ 1 -- .,---
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'7/ /0 - JJ 

Herra Ulkoasi a inministeri, 

Allekirjoi t taneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa "Ruotsin mieliala" (3 : 0 13). 

Esitän Teille, Herra Ulkoas iai nu.inisteri, erin-

omaisen kunni oituksen i 
vakuutuk .. n. J ' 
ffl!l~~ 

V.a.AsiainhoitaJa . 

He rra Ulkoasiainministeri Eljas E r k k 0, 

He lsinki . 

.... : ... 
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TUKHOLl4A ... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 1..3 ~ ......... J . ' 

... T..~.Ic.i1.o. .lJI!..I.1. .... ssa ... ? ..... p: nä m!iLJ::r:I1.~.~ ... .. kuu ta l g .. ~9 .: .33 /J.'. / ,,",,-;b . J7. 
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"M~ ~r~0~ I , A --

Kuten jo edellisissä raporteissa olen maininnut. 

kehittyy täällä Suomi-ystävällinen mieliala päivestä päivään. 

Jos Neuvostoliiton etumarssi Baltian maissa jo oli memento 

Ruotsille, ainakin Gotlantiin nähden. on Molotovin puhe vai

kuttanut siihen. että mieliala Luomattavassa määrin on käy -

nyt niin sanoakseni aktiivisemmaksi. Se seikka, että Molo-

tov selvästi ruhui laivastotukikohdasta Fald i skia v9.st a~äätä. 

viittaa mihin Venäjä tähtää. Että Venäjä nyt ei ole esit-

tänyt pitemmälle meneviä vaatimuksia Ahvenanmaahan nähden, 

katsotaan pelkäksi taktiikaksi ja. kuten Stockholms-Tidningen 

sanoo, kokeeksi saada kiila Suomen ja Ruotsin välille. 

Täällä ollaan kuitenkin selvillä, että JOB Venäjällä olisi 

tukikohtia molemmilla puolilla Suomen lahtea, seuraisi hyvin 

pian vaatimuksia Ahvenanmaahan nähden j.n.e. Olen myöskin 

koettanut keskusteluissa ruotsalaisten kanssa varovaisesti 

mutta selvästi alleviivata tätä momenttia. 

Toiselta puolelta ei pidä salata, että n.s. epä-

määräinen ruotsalainen mielipide, joka mihin hintaan hyvänsä 

tahtoo säilyttää Ruotsin puolueettomuuden, on kiinnittänyt 

JAKELUOHtIE , 

.......................... Tavallinen, ei lehdille. 

.. , ... 
.... luohj.m.lI.j.: 

T .... llln8n. 
T .... lllnen J. IldItal ........................ mlnlaterlllll •• 
EI ulltomuedualuUen lIedollu"'ll ... 
EI ulltom .......... _. muH. ulltoulalnmlnlelerl6n lIedol

..... In • 
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huol!lionsa Molotovin sanoihin, ettei Venäj ällä ole vaatimuk-

sia Ruotsiin ja Norjaan nähden. Ja tähän tulee v ielä se 

seikka, että, mikäli kerrotaan, painostettaneen "neutraalist en " 

taholta, että Jos Suomi joutuisi sotaan, Ruotsin täytyisi 

mobi"lisoida siksi perusteellisesti, ettei vapaaehtoisiakaan 

joukkoja saisi poistua maasta. 

Olen viime päivinä ollut kosketuksessa myöskin 

Bondeförbundetiin kuuluvien henkilöiden kanssa. Epäil enättä 

suhtautuu johto nyt Suomi-ystävällisemmin kuin vielä pari 

viikkoa sitten, mutta kaikesta päättäen on ainakin suuri 

joukko maaseudulla, varsinkin etelä ja l äns i Ruotsissa, ver-

rattain vähän kiinnostunut Suomen kysymyksestä. Ehkä 

kin tapahtuu vähitellen jonkunlainen virrankäänne; rohkenen 

kuitenkin olla skeptillinen siinä suhteessa . 

Eräs huomattavasaa asemassa oleva ru otsalainen 

kemies sanoi minulle, että joskaan Moskovan neuvotteluista 

nyt ei tul e mitään, on Molotov tehnyt palveluksen Suomen-

Ruotsin aktiiviselle yhteistyölle ja kiirehtinyt ruotsalais-

ta herätystä. Ja Kalastajasaarentoa 

ollut sama merkitys ainakin pohjois 

koskevalla puheella 
x) 

Norjassa. 

on 

Molotovin puhe on myöskin kiirehtinyt Ruotsin 

hyväntekeväisyysaktiviteettia. Kuten varoveisesti puheli~itse 

olen saattanut Herra Ulkoasiain~inisterin tietoon, järjes-

t~tään täällä sekä Norden-yhdistyksen puolesta (Överståtbål

laren Notbinin jOhdolla) että Ruotsalais-Suomalaisen yhdistyk-

x} En voi tässä oll~ mainitsematta,että Norjan täkäläinen lähet
tiläs Wollebaek,diplomaatt1kunnan vanhin,on minua kohtaan 
nut enemmän kuin tavallista kOhtelia isuutta. 



t , 
• 

, 

• 

3. 

sen puolesta (Kenraali Lindertn johdolla)huomattava avustustoi

minta Suomen hYVäkS~ --len luultava, että tähän liittyy myöskin eri puolu-

eiden edustajia. Herra Nothin toivoo myös~ in, että Nordenin 

alote saisi aikaan samanlaisen toimenpiteen Tanska.ssa, Nor-

jassa ja Islannissa . Lähetystö on tietenkin suhtautunut kii-

tollisuudella näihin yrityksiin, huomauttamalla kuit enkin, et

tei lähetystön nimi missään yhteydessä saa esiintyä . 

Belgian täkäläinen lähettiläs kävi tänään puheil

lani huomauttaen, että diplomaattien keskuudessa on kyllä 

pantu merkille, että kun Suomi mallikelpoisesti on pitänyt 

kaikki neuvo t telut salassa, on Venäjä vahing oittanut tilan

netta etukäteen puhumalla vaatimuksistaan. Suomen asia on 

tällä tavalla yhä enemmän voittanut maailman sympatioja. 

Belgian lähettiläs mainitsi tästä puhuneensa Eng lannin ja 

Ranskan lähettiläiden kanssa, jotka juuri olivat alleviivan

neet tätä näkö kohtaa • 

V. a.Asiainhoi taj a: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, marrask:uun 8 päivänä 1939. 

N:o 3605. ~'-~-:-i.:< 0 f.. :!!fo.:;: : . ~ ; : .~ ~· T-:: ~~ 
" 3'i 1'-' ;f...,f t.; . ~ ., J7 · 

, . q 111' ~ j I .. ~d::.-! _-+_-
." ,... \ ""$10 A~A 

t _~ .~.~~~ erra Min i steri, 

Alle kirJoitt'3J1eella on kunnia te.män ohessa 

l ä hettää r aport t insa "Käsi tyks iä ny kyti 1an teesta" 

{n:014). 

Esit än Teille, Herra Ministeri, erinorr.~ i s en 

kunnioitu kseni vakuutuksen. 

',. a .Asiainho i taj a. 

Herra. EIJ as E r k k 0 , 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 
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Käydessän i eilen lähe t ystöneuvos Soravuon kan ssa 

Uadame KolJontayn marraskuun 7 p:n vastaanotolla, rupesi Ka-

dame, tervehdittyämme häntä, puhu~aan kanssa~i, sanoen ranskak

si sanasta sanaan näin: wToivon että teidän maanne asia 

pian järjestyy, olen vakuutettu siitä. että jos suhtaudutte 

rauhallisest i tilanteeseen, tulee kaikki j ärj estymään ". En vas-

tannut tähän mitään, ja keskustelumme siirtyi Norjaan. jo 

siitä syystä. että Norjan lähettiläs oli aivan lähelle. To-

tesimme. että olimme tavanneet toisemme monta vuotta sitten 

Oslossa ollessani siellä suomalais-norjalaisen rajakommissio

nin Jäsenenä. Huolimatta rouva KOll"nt ... yn wi",l'nön-v~lvol1i-

suuksista - saliin tuli IJhtämittaa uusia vieraita. jotka tah

toivat tervehtiä häntä - jatkoi hän kesk:usteluamme, lisäten 

miltei kuiskaten: wYoin teille kertoa. että vartavasten kä.vin 

lJ.oskovassa puhumassa teidän ja pOhjoismaiden asian puol esta. 

sillä tunnen pohJoi~aiden olot ja tiedättehän, että olen 

teidän maanne hyvä ystävä (Yous savez q~e je suis un grand 

&DIi de votra ptW's'.Kii,tin lyhyesti tästä, lisä.ten otaksuvam

me, että puolueettomuuttamme kunnioitetaan. Poistuessamme llTeu-

"'AKELUOHoIEI 

................... :r."J.!J,;t.JJn.en •.... eLlehdille. . ........ 

• '1." 

.... luoIIJ.malleja: 

T_III ...... 
TnalllMn Ja II ..... ' ........................ mlnlet.rIOU •• 
EI ulkomeudu.tukHn tiedoltukalln. 
EI ulko ....... u.l,*-O mutta ulkoaalunmlnlaterlOn tIedol

b*eIIn • 
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vostoli i ton lähetystöstä h.usui Madame Kollo tay vielä to i 

vo~uks en saa da nähd~ lähetystömme luonaan. "kun asia hie

man on s elvinnyt" . 

adam e Kollentayn lausunnossa ei tietenkään tar

vitse lukea mitään muuta kuin pelkk iä kOhteliaisuuks i a , 

mutta hänen viittauksensa siihen, että hän oli käynyt 

Mo s ~ov~s se puhumassa asiarr~e hyväksi on kuitenkin 

pantava. Jos tämä pitää. paikkansa, oli siis ota ksuman i 

raportis san i n:o 12 oikea. l' itenkä asiamme järj esty i si , 

siitä hän ei tieten kä än puhunut mitään . Koska hän kui 

tenkin niin l aajalti puhui kanssan i. eräet r u otsa l aise t. 

jotka s ei soivat samassa salissa , huomau ttivat puolp.ksi l e i

killäl:ir. t ämän mer kitsevän yhtä palj on kuin positiiv inen 

kommunikea. 

x x x 

Tahdon tässä yh teydessä main ita Eel_ian t ä kä 12i

sen lähettilään, prins si de CroYn . eilen käyneen puheil l an i . 

Tämä ei ollut tavallinen vastavierailu käyntini johdos ta 

hänen luonaan joka on tapahtunut aikaisemmin - , vaan 

sanoi lähettiläs tahtovansa informoida minua Belgian ku

ninkaan ja Alankomaiden kuningattaren Haagissa suunnitt e le

masta rauhanalotteesta (vasta tänä aamuna l p. hc iseä on 

to siitä). Lähettiläs sanoi tahtovansa puhua t ä stä . ko s ka 

hän tiesi Suomen kysymyksen varmasti helpottuvan. joe voi

taisiin keskustella rauhanaloitteesta. Lähettiläs oli ai ka 

optimistinen, viittasi siihen, että molemmilla euvereenei lla 
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varmasti oli ollut tunnustelija sekä Saksassa että Länsi

v a lloissa ennen a loitteen tekemistä.-

Täällä kuitenkin suhtaudutaan hyvin skepti l lisesti 

uuteen alotteeseen. Jos kohta tilanne on aivan tois en lai

nen kuin 1914 - ei missään ole taisteluhalua eikä offen

sii vi "1'lJielia' aa , sodan ollessa enenm'län diplomaattisen ja 

kauppapoliittisen painostuskeinon ei uskota rauhan nyky -

mahdollisuuks iin. Arvellaan, e ttä s yy Hollannin ja Bel~ ian 

alotteeseen on näiden maiden ja varsinkin Alankomaiden 

sangen uhattu asema. Mutta Haagin aloite voisi ainakin 

':v'i ivyttää, mahdollisesti suunniteltua hyök kä.ystä l änsi 

rintamalla. Olen kahdelta eri taholta kuu llu t lausuttavan. 

että Belgian-HOllannin taholta olisi koetettu antaa Sak

san ymmärtää, että sen ulkopoliittinen tilanne varmasti 

helpottuisi, jos Saksassa tapahtuisi ulkominis t erinvaihto. 

Ranskan läbettiläs Maugras sanoi arvelevansa, että 

Neuvostoliitto nyt - kuten jo lehdissä on ollut viittauk

sia - suuntaisi pääbuomionsa Balkanille, jonka johdosta Suo

men asema ebkä parantuisi. Samalla läbettiläs sanoi ole

vansa vakuutettu siitä. että Italian puolueeton asema 

kin nyt oli Varma ja ettei Göringin tai toisten johta

vien saksalaisten matka Italiaan voisi muuttaa Italian 

kantaa, mutta että päinvastoin oli luultavaa Italian t a 

v&.lla tai toisella menevän ybä enemmän Länsi val toj en 

sao Jlitä muuten Balkaniin tulee, huomautti 

siellä selvästi on todettavissa kaksi eri 

lähettiläs. 

pyrkimystä blo-
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kir. aikaansaamiseksi, toiselta puolen Ankaran-Bukarestin 

pyrkimykset, toiselta Rooman, ainakin edellinen Länsival

tojen hyväksymä, mUtta molemmat tarkoittaen rauhan 

tämistä 13a1 kan i 11a. 

V. a . Asiainho i taj a: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, lIIarra.skuun 23 päivänä 1939. 

N:o 3753. 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa ·Yleistilanteesta" (n;o 15). 

Esitän Teille, Herra Ministeri, erinoma.i sen 

kunnioitukseni Yakuutuksen • 

Herra EIJ &8 B r k k 0 , 

Suomen Olkoaaiainminieter1, 

Hel!1nki. 

UE II: A 4. 
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T U K J! O .. L ... ~ A. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. ' Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... . :).,~ .o ... /} b ..ei, 
Tukholma 23 . ä marraa- 1. t 19390J"1 .... ssa .......... p . n ....... ... uua " "" Y t( r~ 

Asia: yleistilanteesta . ........................ . 

_ ... -.......... _ ............... ............. -............... ................... -.... ....... . 

.... a .............. ...... . ........ .............. ....................... ........... ... ...... .. 

Joskaan Tukholman-lähetystön asiana ei ole kirjoit

taa Saksan oloista, katson olevan paikallaan ilmoittaa seuraa-

vaa: 

Tapasin tänään erään ruotsalaisen suurliikemiehen, jo

ka' aamulla oli saapunut Saksasta. Hän kertoi tilanteen siellä 

parin viimeisen viikon aikana paljon muuttuneen. Vastustus kas

vaa päivästä päivään, nykyään kuulee verrattain avoimesti ar

vosteluJa JUhreriatä; äärimmäisellä vasemmistolla on jälleen 

vapaammat kädet. ElintarveUlanne on kuukauden aikaJ'!a paljon 

huonontunut, ~öskin rintamalla, s.o. ensimmäisillä linjoilla 

olevat m1ehistöt ja upseerit saavat verrattain runsaat annok

eet, mutta tilanne muuttuu pian näiden takana. Kuvaavaa Suur

Sakean siaäpoliittisille oloille on, ettei kuuleman mukaan 

tisessä raekkoslovakiassa eikä Itävallassakaan ole uskallettu 

vähentää elintarveannoksia samassa määrin kuin muualla Saksae

sa. Olen toisesta lähteestä kuullut - mutta kerron sen suurel-

la var~alla -, että TS8kkoslovakiassa oliai nyt vangittu 

nattn 50.000 henkilöä. 

x x 

..IAKELUOH..IE: 

.. . ...................... ~~!~.~.~.~.~'- .4l.~ .... ~.~~~~~.~.4l. 

....... . ...... ..... ... h _ ... .... .. .. . . . ....... · ... ...... •••• .. •• .. .. • .. _ ..... . . .. .. . ..... .... ... . .. 
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x 
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Tavallinen ja lIaIk.1 ........................ mlnl.terlllll •• 
EI ulkomaaedu.lukaen tledoituk.iin • 
EI ulkomaaedu.lukHn, mutta ulkoa. ialnminl.terllln tledol

tukatin. 
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Ranskan täkäläinen lähettiläs (Maugras) kävi ei

len lähetystössä. Pitkästä keskuetelustamme maiD.;.ttakoon 

seuraavaa: 

Kerkille pantavaa on, ettei lähettiläs katsonut 

rauhanportin olevan aivan kiinnilyödyn. Niin kauan kuin 

suurhyökkäystä ei ole tapahtunut, on mahdollisuuksia pe

last aa rauha, mutta jos verinen taistelu kerran on alka

nut, käy rauhanteko paljon vaikeammaksi. Jos kohta lähet

tiläs oli vakuutettu siitä, että läns i vallat joka tapauk

sessa ajan pitkään voittaisivat, aain sen käsityksen, ettei 

hän toivonut Saksan täydellistä murtumista, mikä avaisi 

kaikki sulut Venäjän kommunismilie. (Tahtoisin omasta puo

leatani lisätä: juuri tämä seikka, joka viime aiko i na on 

vilkastunut Saksan en~än tai vähemmän kommunistisen pro

pagandan kautta m.lII. Ranskassa, voisi ehkä helpottaa uuden 

rauhanaiotteen tekemistä puolueettomien taholta). Lähettiläs 

ei uskonut pitkään sotaan -, mutta tämä usko voi ainoas

taan perustua hartaaseen toiveeseen . 

MUuten oli myöskin merkille pantavaa, mitenkä 

nakkoluulottomasti lähettiläs puhui Saksasta, ainoastaan ky

symyksen ollessa Saksan ulkoasiainministeristä ääni katke

roitui, mutta sen sotamarsalkalle lähettiläs antoi suoran 

tunnustuksen, sanoen kuUlleensa, että suhteet viimemainitun 

Ja valtionpäämiehen välillä taas olivat luottamuksellisem

mat, mikä mutatis mutandis merkitsisi, että ulkoministerin 

.sema olisi hieman heikontunut. 
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Suomesta puhuessamme vahvisti lähettiläs, kuten 

ni in moni muu ulko-maan edus taj a, minkä suurenmoisen vai

kutuksen Suomen luja kanta oli tehnyt, ja arveli, että 

Jos suurhyökkäyksestä länsirintamalla ei mitään tulisi, 

Suomi v oisi nyt suhtautua rauhallisemmin Neuvostoliittoon, 

sillä Venäjä tulisi varmasti jälleen alottamaan neuvotte

lut kuten Turkin-Neuvostoliiton neuvottelujen esimerkki 

osoitti. 

Kinisteri Sandler kertoi muuten Madame Kollon-

t~n useamman kerran käyneen hänen luonaan vakuuttamassa, 

että hän Koskovassa oli varoittanut Venäjää "käymästä 

käsikai Suomeen" - siia samaan suuntaan, josta aikaisemmin 

olen raportoinut. 

x x x 

Täällä yleiseati laaketaan, että jos länsirinta

malla ei ainakaan noin kahden viikon sisällä mitään 

pahdu - ja merkit viittaavat siihen suuntaan - ei sattuisi 

mitään ennen kevättä. Yleensä arvellaan, Englannista saatu

jen tietojen perusteella, että Saksan uusi sotateknilli

nen ~yllätys· juuri on n.s. ~neettinen miina, josta 

nakiD Tukholman lehdet viime päivinä ovat puhuneet. 

V .a.Aa1ainb01 taJa: /I. ;v~L 
(R.Bumel1n) 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, marraskuun 29 päivänä 19:39. 

N: 0 :3822 . 

Herra Eljas 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa -lfieliala kypsyy Ruotsissa" 

(n:o 16). 

Vastaanottakaa, Herra Min i ster i , erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

E r k k 0, 

Suomen Ulkoasiai~inisteri, 

Helainki. 

UE II: " 4. 
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Viimeiset tapahtumat Suomen ja Neuvostoliiton suh-

teissa ovat huomattavasti vaikuttaneet Ruotsin mielialaan 3uo-

meen nähden n.s. aktiivisissa merkeissä. Olen niine viikkoina, 

jolloin olen toiminut täällä, todennut 8uurenkin virrankään-

teen varsinkin va8emmiston leireissä. 

Täydellä varmuudella ei tietenkään voi mitään vielä-

Itään sanoa; täytyy olla aivan konkreettinen tilanne, ennen-

kuin Ruotsin reagoimisesta varmasti tiedetään, mutta näyttää 

IIntä kuin Ruotsi ei ainakaan aJan pitkään voisi jäädä kon

fliktin ulkopuolelle. Joka tapauksessa, jos Venäjä hyökkää 

Suomeen. Ruotsi vastaa täydellä mobilieatiolla. Ruotsin lääkä

rit ovat 30 lIaaneet määräyksen mis8ä heidän on oltava jos 

mobiliaatio toimeenpannaan. Jos kohta täällä ei ainakaan vi

rallisissa piireissä vielä tahdota ullkoa, että viimeisetkään 

tapahtumat - Venäjän nootit. raJaloukkaukset - olisivat muuta 

kuin aktivisoitu 08a hermosodassa. on kuitenkin Venäjän vii-

me päivien taktiikka muodostunut vestigia terrentiklli lIuuril-

le kan8an08ille. 

AJateltakoon suur-ruotsalaise8ta mentaliteetista mitä 

.JAKELUOH.JE: 
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.J"'eluohjemalleje: 

Te"alllnen. 
Tavallinen ja lIaIk.1 .. .. .. .......... .. .. .... mlnl.terilllle. 
EI ulkornaaedu.tuk.en tledoitukllln. 
EI ulkornaudu.tuklen, mutta ulkoulalnminl.terlCln tledol

tukaIIn. 
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2. 

tahansa, t&ssä yhteydessä on meillä siitä puhdasta hyö

tyä, suur-ruotsalaisuus, joka ainakin väittää tuntevansa, 

mihin Ruotsin pohjoismainen asema velvoittaa, ja joka 

tietää, että Ruotsin ja Norjan vuoro voi tulla sen 

jälkeen kuin Suomi mahdollisesti on poissa pelistä, ja 

joka ymmärtää, että jos VenäJä, vastoin kaikke-a luuloa, 

saisi Pohjanlahden, se yhtä hyvin voi vaatia tukikoh

taa lahden länsirannikolla, kuin se nyt vaati tukikoh

taa Suomenlahden pohjoisrannikolla. Siitä syystä., niin 

ajattelee suur-ruotsalainen (puolueista riippumatta), olisi 

edullisempaa lähettää muutamia divisioneja Suomeen kuin 

taistella omalla maaperällä; muuten Ruotsin pian täytyi

si luopua saavuttamastaan asemasta Pohjolan johtavana 

valtiona.. 

Varsinkin nuorison keskuudessa. on ~ieliala 

viime aikoina aika paljon kypsynyt. Myöskin länsi ja 

etelä Ruotsissa mieliala on viime aikoina muut~nut • 

Lundista kuulin, että 

hiljaisuudessa anta.vat 

ylioppilaille. 

yleiseaikunnan upseerit kaikessa 

opetusta sotatekniikassa Lundin 

Näinä päivinä tulee luultavasti Ruotsin leh-

tiin ruotsalainen julistus vapaaehtoiseen aktiiviseen 

osanottoon Suomeen. 

Avustustoiminta laajenee päivästä päivään. Arvel

laan. että niiden nuorempien piirien joukossa, jotka 

tuntuvasti ovat rahallisesti avustaneet Suomea, tulee 

olemaan sympatia myöskin aktiivisen avun antoon. 
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Mutta toiselta puolen on myöskin todettava 

pääministerin jatkavan puoluEettomuuspolitiikkaansa. Tosin 

herra Hansson kuuluu olevan täydellisen liikekannalle-

panon kannalla, mutta varmuudella kerrotaan, että hän ja 

hänen läheisimmät puoluetoverinsa koettavat aikaansaada 

jotain maastapoistumisen kieltoa, jos Suomi joutuu so-

taan, ~otta Ruotsi siis voisi noudattaa apsoluut tista 

neutraliteettia. Kuitenki~ arvellaan, että vastustus täl-

laista kieltoa vastaan tulee olemaan niin voimakas, et-

tei s itä aikaansaada. 

x x 

Diplomaattikunnassa mieliala Suomeen nähden on 

erittäin ystävällinen. Kävin eilen ministeri Sandlerin 

tavallisella tiistaipäivän vastaanotolla, enemmän tavatak

seni kollegojani (koska muutenkin saan tilaisuuden kes

kustella ministeri Sandlerin kanssa). Ministeri Sandlerin 

odotu.huon~essa tapasin Englannin, Sveitsin, Jugoslavian ja 
"' 

Etelä-Afrikan 'lähettiläät. · Ensinmainittu sanoi, pUhuessam

me sunnuntaipäivän rajaloukkaukeesta, ettei mitään seli

tystä olisi tarvittukaan Suomen taholta, sillä länsi

vallat Ja kaikki puolueettomat maat tiesivät, että tämä 

oli täydellinen venäläinen provokatio, koska Suom1 1018-

tavasti on hoitanut asiansa syksyllä. Ministeri Sandle

rin luota tuli Amerikan lähettiläs, joka kaikkien läs

näollessa myöskin kiitti Suomen lujaa kantaa. Mainitta-
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koon pienenä esimerkkinä myöskin ulkomaalaisten Suomi

ystävällisyydestä, että vaikkakin yllämainitut lähetti

läät olivat saapuneet ulkodepartementtiin ennen minua, 

pyysivät he minua ensiksi käymään Il'linisteri Sandlerin 

luona. 

Kuten yllä viittasin, täällä ei vieläkään us

kota siihen, että Venäjä ryhtyisi sotaan Suomea vastaan. 

Ministeri Sandler näkyy olevan, kuten yllämainitut lähet

tiläät, sitä mieltä, että Neuvostoliiton viime päiv i en 

uhka joko tarkoittaa Suomen demobilisation ehkäisemistä, 

jotta epänormaalin en ja taloudellisesti rasittava tilan

ne jatkuisi, taikka koetta kompromisseih in menemiseen. 

Japanin sotilasasiamies kävi juuri eversti Palojärven 

puheilla huomauttaen, että uhkauksista huolimatta Venäj ä 

tuskin ryhtyisi sotaan. Sveitsin lähettiläs arveli, että 

Venäjä sittenkin aJan pitkään voisi luopua Uhkapolitii

kastaan Suomeen nähden, kuten oli asianlaita Turkin kans

sa. ä ainittakoon tässä yhteydessä Jugoslavian lähettilään 

sanoneen tietävänsä, että Venäjä Turkkiin nähden oli 

vaatinut vapaat kädet ~u.talla merellä ja Dardanellien 

sulkemista, jota Turkin onnistui vastustaa. (Turkin tilan

ne kuitenkin oli palJon helpompi kuin Suomen 1) Venäjä 

koettaa nyt Saksan avulla päästä Ealkanille Unkarin 

kautta, Jota Italia kuitenkin lujasti vastustaa, niin 

lujasti, että konfliktin sattuessa, Italia ei enää voi 

pysyä puolineutraalisenakaan. 

x x x 
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Ranskan lähettiläs kertoi eilen lähetystöneu

vos Soravuolle tavanneensa ministeri Steinhardin, Joka 

ranskalaiselle oli sanonut käsityksenään, että Suomella 

olisi Yhdysvalloista mahdollisuus saada laina, jos Suo

mi nyt sitä haluaisi. 

V .l'..Asiainhoi taj a: 


