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I..ä etyste lähettää oheisena kunnioittaen r aport-

tinsa n:o I siihen l iittyvine asiakirj oine en lisäten, että 

tri Johan Scharfenberg piti eilen illalla parituhatlukuisel

le y leis51le esit elmän, jonka siaAltö oli ~äasiassa allekir

joittaneelle osoittamansa kirj een mukainen • 

Liitt: Raport~ 1 li1ttein.tn. 
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Asia : . Tilanne Norjassa .. .. 

Senjälkeen kun allekirjoittanut teki selkoa käynnistää; 

tt Ministeri Koht'in luona ennen joulua ei Lähe t ystössä vallinnut työn

paljous ole antanut aikaa eikä mahdollisuutta t ehdä yleiskatsausta 

tilanteen kehityks estä : orjassa. 

• 

·onet seikat pakot t avat siihen nyt, kun tilanne 5/6 viikos

sa on tuntuvasti muuttunut,ja koetamme parhaan mukaan analysoida sii

hen vaikuttaneita tekijöitä. 

Päivittäisestä suorasta kosketuksesta yleisön kanssa tai 

Läbetystöön t ulvivasta kirjeenvaihdosta huomaa hyvin oleellisia muu

toksia viime viikkojen aikana. 

Kun ennen joulua esim. avustukset Suo~lle - Punaiselle Ris

tille tai armeijalle - tulvivat kymmenien tuhansien jopa 100.000 kruu-

nuun nousevissa s ~mmissa suurliikkeiden piireistä, ovat avustukset 

nyttemmin sa~eet laajemman po~j~ 

Senjälkeen tulivat etualalle seurakuntien joulu & uuden 

kolehdit kirkoissa, kunnanvaltuustojen määrärahat Suomen hyväksi ja 

kaikenlaisten nuori80-, urheilu-, soitto- y.m. seurojen keräykset. 

Noin tammikuun puolivälissä tulivat ensimmäiset tehdasten, 

suur li ikkei den jopa valtioa virastojenkin, työläisten ja virkailijain 

uhrirovot, joista muutauat on ilmoitettu kuukaisittain uuaiutuviksi 

niin kauan kuin Su:1Ii on sodassa tai Norja ei itse ole joutunut otta-

JAKELUOHJE: Jak.luohj ..... II.j. : 

T.valllnen. 
T ..... lln ... j. Ii.lkli minlateri6l1e. 
EI ulko ......... tuk .. n tledoitukailn. 
Ei ulkomaeduetukaen, mutta ulkoulalnmlnla' .... On tledol-

'''.IIn. 
ua 1: at. 
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maan siihen aktiivi sesti osaa. 

Par i viikkoa sitten uhrasivat slon vuokra-autojen 0 mistajat 

ja ohjaajat 3 päivän aikana 1 päivän tulot Suomen hyväksi, ja tulos 
nousi n. 21.000 kruunuun. 

Viimeinen kehitysaste osoittaa siis avustusto i minnan pohjan laa

jenneen kaikkia kansankerroksia käsittäVäksi, ja t äälläkin on suoma

lainen sananparsi kansan käden karttusuidasta osoittautunut todeksi. 

Syynä avustustoiminnan laajenemiseen on ollut ~ sittain sosialis

tien edustajien käynti Suomessa, osittain Norjan & Neuvostolan välil

lä 6/1 vaihdettujen noottien julkaiseminen tammikuun puolivälissä 

sekä lopuksi viimeiset paljastukset Neuvosto-Venäjän tavotteista poh

jois-Norjassa., jotka ovat avanneet kaikkien, paitsi bolshevikkien nor

jalaisten hyvin paljon harvenneiden rivien, silmät n~emään, että Nor

ja on itse joutunut vaaravyöhykkeeseen. Aansan itsesäilytysvaisto pa

koittaa uhrauksiin Suomen puolesta ja myös ponnist uksiin oman rappiol

le joutuneen puolutuslaitoksen tehoistamiseksi. 

Huomiota on täällä herättänyt räissä piireissä se seikka, et tä 

venäläi sten nootti ja Norjan vastaus oli päivätty samana päiVänä, 6/1, 

mutta julkisuudessa ei vielä ole annettu eli tystä, miksi vastaus annet-

tt tiin niin kiireisesti, ett'ei Ulkoasiainministeri itse eikä hänen vir

kailijansa aoudattaneet vanhaa vii sasta tapaa "sova på saken". Ruotsa-

laisethan ottivat 5 päivää miettimi saikaa ennenkun vastasivat saamaansa 

samanlaiseen· noottiia. Arvovaltainen henkilö tiesi kertoa allekirjoit

taneelle - tarkistettuaan tiedon kolmella eri taholla _ että bolshevik

kien vastaus oli liä tetty UDep: iia 6/1 puoli yön jälkeen, ja ltin. Koht, 

joka asuu ,aupungia ulkopuolella, hälyytettiin virastoonsa saapuen sinne 
klo 3 aamulla. 

Tammikuussa kuului huhuja, että Norjan hallitus oli ollut venäläis

ten painostuksa alaisena, mutta ei tiedetty, missä muodossa se oli 

tapahtunut ennenkua venäläiset itse julkaisi~t noottinsa pakoittaea 

Norjan halli tuks. tekltJlääa sallOa. Tällöin jäi mon_ miele_ sellainen 
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vaikutelma, että hallituks elta oli puuttunut rohkeus antaa kansalle 

selvä kuva tilanteen vakavuudesta ja tämä episoodi ei lie ollut 

omiaan nostamaan sen heikentyn,.tä arvovaltaa yleisön keskuudessa. 

Norjan vastaus venäläisten tökeröön noottiin, jota aikanaan emme 

joutuneet muun työn t akia kommentoimaan, oli Ruotsin vastausta hei

kompi; yllä kerrottu anekdootti selittää miksi niin oli, se kun oli 

kokoonpantu niin kuumeisella kiireellä. 

. Venäläisten paino ~tus ja vira l listen piirien venäläispelko on 

muutoin vakalr.,sti vaikeut tanut orjassa toimintaa vapabehtoisten 

kokoomiseksi Suomen armeijaan. un vas laava toiminta Ruotsissa on 

tapahtunut täysin avoimesti, on UDep. t äällä ki t,ltänyt ilmoitukset 

r rivilligkontoret'in t oiminnasta, jotka muutaman päivän aikana julais

tiin kaikissa l ehdissä. uamoin on se vaikeuttanut samanlai sten kont

tor ien avaamista maaseutukaupungiissa, ja vasta 5/2 il oittivat leh

det, et tä 13 uutta kontt oria entisen Jslolaisen lisäksi oli avattu 

ri osissa maata aina l arvikia myöten. 

Jos valtioval lan suhtautuminen ei olisi ollut esteenä, olisi 

norjalaisten v8p~ ehtoisten luku uomessa varmaan jo kaksinke r tainen. 

sillä halukkaita lähtijöitä on ollut kaikkialla maaseudulla.- Vapaa-

tt ehtoisten varustaminen, va~uttaminen y.m. kysymykset ovat nyt jär

jestetty täälläkin ruotsalisen finanssaohjelman mukaan ja ensimmäiset 

erät on jo maksettu Frivilligkontoret'ille Lähetystön välityksellä. 

Bolshevikkien painostus ja nootit ovat vaikuttaneet tilanteaaeen 

muutoinkin kuin yllä on mai;ittu. 

Tammikuun puolivälissä julaistiin asetus vapaaehtoisesta sotapal

veluksesta, jonka johtoon asettui Norjan Kruununprinssi, ja jo nyt 

ovat sekä ampuma- etta kenttäharjoitukset täydessä käynnissä joka ta

holla. 

Norjalaisten Ut.uToa puolustustahto sai siis voimakkaan herätyk

saa venäläisiltä ja On heidän painostuksensa lopuksikin katsotta~ 

siunaukseksi Norjalle. 

Todistuksena yleisön ja lehdistön muuttuneesta kannasta puolus-
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tuskysymyksessä ja sammalla Norjan suhtautumisesta Suomen taisteluun 

oheistamme muutamia kirjoituksia tammikuun lopulta. 

Stortingsman J.L. owinckel, jonka syyksi l orjan puolustuksen rap

peutuminen maailmansodan jäl keen suureksi osaksi luetaan, joutui 30/1 

orgenbla "et'in & Ti dens egn'in palstoilla ankarien hyökkäysten koh

t eeksi. 
Seuraavan päivän lehdi ssä oli selostus Prof. ' lorm- iillerin esitel". 

mästä Bergenin l aivanvarustayh ' istyksessä, jossa hän vaati kiinteää 

yhteistyötä Ruot sin kanssa, mutta selvimmin lausui kantansa Suomen suh-

• teen maaseutulehti lI J; jordabladet" 25/1 !lSolidar isk med r inland" nimises

sa kirjoituksessa. 

• 

Oheiset kirjoitukset ovat näptteitä orjan yleisen mielipiteen 

kehityksestä, jota Stortingetin enemmistö tai ulkoasiain korkein joh

to ei ole seurannut, vaan elää vieläkin ehdottman neutraliteetin harha

kuvien lumoissa. 
Tilanteen kehitys on kui t enkin käytännössä pakoittanut UDep:kin my 

myönnytyksiin, joista meidän on vaiettava ja siihen lie vaikut tanut 

se, että meillä on hallituksessakin ystäviä, jotka eivät pelkää omaa 

varjoaan kuten eräät sen muut jäsenet • 

Tarkistettuna ti etona ma inittakoon, että Englannin hallitus on 

antanut Ulkoasiainministeriän kautta rantain tietää, että hän on sen 

silmissä IIpenoJUl ingrata", mikä ei lie omiaan helpottamaan hänen ase

maansa kun ottaa huo~oon Norjan taloudellisen riippuvaisuuden Englan

nin imperiumista. Toisaalta vaihtuu kuukauden kuluttua Englannin lähet

tiläs, jota moititaan passiivisesta toimettomuudesta sekä omien kansa

laistensa että norjalaisten keskuu esaa. 
Meidän näkökulmaltamme ilahduttava seuraus venäläisten painostuk

sesta on se, että johtavien norjalaisten joukossa on muodostettu komi

tea ajaBaan Norjan aktiivista kannatusta Suomelle, sen aran ja puoli

naisea aVUR sijasta, jota nyt saam.e alinomaisen kahnauksen kautta 
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• UDep:n kanssa, josta åsken m.m. kysymys uuden laiturin rakentamisesta 

Narvikiin oli selvä todistus, mui ta asi"oi c;ta puhumattakaan. 

Komit ean työjaoston muodostavat Ylilääkäri Johan Scaarttenberg, 

70 vuodestaan huolimatta henkisesti joustava, tulinen sielu, Prof. 

A. ·, ~ . Broegger, ent. ulkoasiainmin. jur. tri A. Raestad, Oikeuspresident

ti : i chael ansson ja Tilast olisen eskusviraston johtaja Gunnar J~ 

Sen t yön ensimmäinen tulos on ollut esiintuoda Norjan hallituksel

le huol ensa maan ulkopoliittisen a seman johdosta M.ssa, jonka oheis-

r t~ ~~öjao ston luval~ s~omen Ra~1ituksen omaksi ti 5~OkSi~ mut~a ~i 
.. mlssaån tapauksessa Jul alstavaksI ennekun se mahdollIsestI enSIn JU-

e . 

l aistaan täällä. 

P .n al lekir joittajien t akoitus onkin saattaa vet oomus yl eisön 

tietoon, eli 'ei hal litus reageeraa millään t avalla eikä ota kiinteäm

pää kantaa eräissä suhteissaan ulospäin. 

On tarpeetonta ~ommentoida PI:aa, mutta lie paikallaan liittää 

vielä oheen jälje .. nös komitean Spiri tus Eectorin ·ri Scharffenbergin 

kirjeestä alleki r j oittaneelle kk 6 p:ltä. 

Tri S. olisi tahtonut kirjoittaa PM:n jyrkempään muotoon kirjees

sään lausumiensa näkökohtiaa mukaisesti, mutta koska asiakirjaan koe-

tetaan ensi viikoksi saada useampien tunnettujen henkilöiden allekir

joituk et, jotka pääasiassa katsoisivat voivansa yhtyä vetoomukseen, 

oli hänen suostuttava kompromissiin. 

Tri S:n kirjeen p.naisena lankana on a jatus että Ruotsi & Norja 

tullessaan sotilaallisesti avuksi ajoissa! ulkovaltojen ,eitä siihen 

pakottamatta ehkä estäisivät suursodan & Suomen-Venäjän sodan sulamis

ta yhdeksi konfliktiksi. Toiseksi että Suoaen olisi ensi tilassa viral

lisesti pyydettävä naapuriensa aseellista apua enneDkuR kääntyy länsi

valtoja. puolea. pyynnöölä saada niiltä myöa sotajoukkoja avukseen, 

tehden sen ainoast ... Ruotsin vastatessa kielteisesti. 

Jäljennöa tästä lähetetääa luotta.pksellisesti Mln. Erkolle Tuk-
holuaa. 

T~ 
Pääkonsuli ~ 
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Lehden nimi : \~.~ V tr 

päiväys : Jo - I 

numero : JS-. 

Apent bre" 
tll 

·Herr Sforf/n •• mann 
/.I01t. Lud". Mowlnclcel 

FRA 
OBERST A. ZIMMER. 

De lkapte I aIn t1d slalordet om svenlk befaJ. ..Era vlI!re avensUDe 
at Norrea forsvar akuJde VlI!re et 10m har rld 01 vllje til l 'lere opi , 
"etikettetorsvar". Anvendt pl tin- vAre pUer. Ken tor Norge er 41tte 
alle forhold vilde det bety at der pA 
det Karelske Ne88 blev slltt op en 
plakat med .,Adpng forbudt". Bak 
et. sllkt vero kunde de sml nasjo
ner !ele slg trygge. TiI heli for 
FinnJand har Deres syn aldri hatt 
tilhengere der. Ken tiJ ubotelig ska
de for Norge fant Deres forsvars
prop-am her en villi, grobunn. Med 
sel&' konsekvena arileldet De i mange 
år pa\ 1 rothugge Norge8 torsvar og 
De nAdde Derel mlJ. Bl. a. huggct 
De ned 85 prosent av herens tute 
befal. FIIlgen herav ser alle ldag. 
Ken jeg vii · peke på en av lelgene 

: 10m ikke alle er opmerbom pa\. 

en n a s j 0 nai akam. I 
De har hr. Kowlnckel et frykte

IIg ansvar og De har i denne tid fätt 
Bl mange bevls pl hvad folket me-
ner om Deres forsvarspolilikk, at 
det kanskje itke var grunn ti! å leg
ge aten tU byrden. , 

Det 10m har presset mig penn 1: 
hlnd er for det ferste at De nu .. , 
ker A komme undav anavaret tor I 
Deres fOl;!varspolltikk. Ja, De var 
under trontaledebatten endog drl- I 
stig nok tI1 A pAstA at De hadde , 
Itemt mot vlsse torslag ,.ford! de 
vllde Ivekke vAr torsvarsevne". For 
det annet er der tegn tll at De trosa 
alt tremdelea fIIler Dem kallet til A 
optre 10m en folkets terer, ja endog 
til A gllnD 1 en DY regjer1n&,. 

Hr. Kowlnckel. gjer det Ikke
Brlng det otfer A holde Dem uten

heten om at de opi verger Norgoa tor. De bIIr vtte at storp&rten av ' 
sak. Ken pA grunn av Derea ned- det norake follt vii motta en hvi!ken 
I huum. av befal har No..,. Ida, lk- &om helst rec.feriIIC hvor De tar 

I Mange av Nol'(eI heate ungdom 
kjemper ldag I F1nnland I bev1sat-

FlDnJand tor 1 tlR'e vire ptter un- Ai:rb8dlpt ! I ke e II befallnpmann , Itncle t11 I pJua - med den 4ypeate mlstiJUt. 

der IwDpene. De ml kjempe under ObeTat A. Zimmer. . 

------------- -_. 
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L,hd., ";m; J Juz.~tu.dJ 
päiväys : ~~ JO· - 19(-O 

numero : .2 r 

'En ynkelig 
fi gu r 

UI i f1ere år å I.a forsvaret skure, 
'lrdi man ikke skulde hevilge no
get wr den nyc ordning var ved- ' 
tatt? 

I Har han glem t at han i sUlrtin
get stemte sammen med antimili

I taristen - forsvareta ivrige he
gjorde Johan Ludvig M 11 w jn e k c I kjemper, senere forsvarsminislel', 
i arets trontaledebatL Han hadde Monsen, mot den ferste hevilgning i i~ke mann~ root nok ,UI å innremme ti! gBSsmasker, NB : foreslätt av 

, sIDe fors) ndelser gJennem mange I hans egen regjering ? 
: ar overfor det norske forsvar og Med bvilke relelser herte han 
II derigjennem overfor det norske I arheiderpartiets nyoppussede ferer. 

folk, Madsen. fere de forbenvaerende ' 
Han sokcr a dekke sig bak bud- I Sovjet-venners og milits!rnekteres I 

gett-tall og at allc storl selt hadde I defensorat etteI' dcn samme linje 
sternt ens overfor forsvaret. Har ! som hans cget ? 
ban glcmt sin skjebncsvangrc pro- I Madscn benytlet det samme 
posil!jon av 1931. sam Kolstads re- I budgett-talI 30m br. Mowinckel og 
gjering og mili ta!rkomiteen bare i fremholdt at d~ !aveste forsvars 
Iiten grad fikk bremset ? bevilgnioger blev gitl under bonde-

Har han glemt frasen om den part!regjeringen - Io r tie n d e, 
fremsynte utenriksledelse 30m skul- at det var venstre og arbeiderpar
de erstatte forsvarsberedskap? tiet som i Iv av Mowinckelll famesc 

Har hao glemt at et Iite effek- proposisjon "nettop i de år, mere enn I 
tivt forsvar er bedre enn et stort nogenslnoe, lep storm på fOI'8Varet. 
<på papiret. og så blev det ferste Hr. Mowinckel var på defen
like meget «på papiret. som det alven og del psuet bam Itke. Han 
onnet ? badde nok felel8en av at ban med I 

Har han glemt at han var med relte aneeee 1lOIII den iIIIIen de bor
pA. a ribhe vart forsvar for det he- gerlige rekker, BOm bar vaeret f 0 r- I 
tai 30m det er vanskeligsl å er
atatle? 

Har ban glemt at hana propOsi
lljou var et kjerkomment pAskudd 

--- . 

s v a r e t II f len den r. 1. . 

_B~lof_J 

-------

- --- - ------- - -- - ---
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Lehden nimi : tf.~ 'J lfJ/V. 

päiväys : a J.4.. :tI- / ~ 

numero : ..t 6 . 
19o/'t1, 

v La os heller gå under med \ 
Sverige enn la oss utslette 

uten motstand. Mowinckel It han Uike V8l' pessi· 
misbislr. Det ei' rittia 1 vere optio 

Hvis vi nekter å forsvare 055, blir vår (I'orta. Iide 8) 

. . stilling håpl9s efter krigen. "rst og fn:mat b0l' stå ved 

I Mali k atII J side. FalIer Sverige, er del 
Profeaaor Worm- er holder r S 0P8.r med vår seLvstendighet og 
I om torsv .. t I .ersens Rederlforenlng. ~beid burde vere en'kar. 

I M.I.· ånd' tr ~tor i vår forsvar&politilcll:. " afte sJ9P1anns . en gJennem enge ås da heller gå under med 

'1 hele väri folk II • • ~'essoren sluttet med å sl Ilot 
Fra dr ecen kOnMpoDdent. pet om at landet og folrlret måbte g gjaldt 1 utDytbe hver time 

B e r g eD, 30. januar. sklnes fcw b1cens lJ"Ueomh4!t. ente det fOl'Slilmte. Vi mä 
I Bergell8 rederiforeoillg hadde Altenena foredragsholder va·r ke vårt hus og V2l'e forbe-

mllite ida& under ledelae av fonnan· profeesor Worm llW!er som talte 1 ~ st011lIl 30m latn komme. 
. F ....... B f _ '\.A et "A_.'" lle .a.. __ ' f ~ mtet annet valg enn 1 for-

~en ~ter a..... an re.......,v om....,.. ...,tue __ Jon og or· OSS mot farene. Nu Iran vi se 
1 11m imrledJIiuptale at det 10m BVaret. rt folk holder mål VAre IIje
var foreniDgens hovedinberetlee 1 en tid al alvorlig 10m iOOg. ~kjempet i fo~ linje 
idag, var i lUrst mullg grad 1 he- hegynte foredr&gsholderen. hUi'de e sj"lIIIUJIlelnd gjennem: 

• Yare den nujoDalformue 10m loig' den eneste tanke v_re å aamIe osa vlrt folk, og mätte vi huske 
I ge!' i vår fllte. Krlgen har al1erede om å forsvare landets selvstendig' Ar slekt mä hand'e slik at 
i fart hanlt fnm mot BErgens mte, het og frihet. Iatedet oplever vi eII~en 9tolt Iran Ii ~t vi op
I sa direktar Fe1elt og 8 a 9 av for- troDtale i åe pal'tipolitialte IItridlg'lJ'IlIUllovens ferste bud. ~ 
i ea\ngeDII sldb ei' krlpforli8te, derl· heters tegn 30m om man fremde1e2 

blaDdt nDen av viI' bys nyoeste og regnet med at den ab801utte nllltra
' BWrste. FOI'ID8IIIIeD alubtet med lllitet betydde verge i enhVel' altua· 
i ~ godt nyttår og uttrykte bl· ajon. OJ i Bergen ubtalte Job. L. 

L-. _ AoaC u""Ge-_ . ... _ -- - ,- - . ~ 

terot og lidenskaps\est på situasjo- I 
, Den og ikke teDke at det glk lett 
I 01'81'. Det ml tlkapes Idar.bet og 
I eDighet i vlrt loHI:. Jeg JDeDel' vi . 

b0l' l,Duti1Ie ail hisaig partlbmp 0' I6tedet orieDtere ou og samle 
ou å vi ba mete faren IOID et 
samJet lolk. 

La ou ikke ,!emme at Norae 
bar miatet la.Ddadel efter landadel, 
foNi det ilIb tarte eD lroDtInuer· 

f lIa politiIIL Ken det ei' ikke noe 
1 lIIDIt vi Mr l)'Ddet _ stort i 10m 
, i vlr foravarapallökk, uttalte fore
. clnphoWna vIdere. Vi bar lDviet 

_ 'or or-. og DIl KaI vi plut
....... cm.rte et f_. 1 lt101i 
ftI' rir 8tI1Uq Idar. cia gjaldt cIet 
bue laDdeU 11&"'-1\"" 10m cIet 

I priaaMe. Det bude det opl vaN 

..... ~~ 41!. baN et mid-
------ ----



mistl.9k, hvis det bare ikke rerer til 
M ma.n bmstiller mg pa at fare'll 
glir over. 1 den sltuasjon srun vi 
Idag er oppe i er det en utilgiveUg 
fei! a tie stille. Det er noovendlg å 
tale lille ut og for m1g er det· en 
aamvittighetss8!k. Det er ikke farUg 
å ha mot, når man bare ikke er 
overmodlg, og det er iIclte farlig å 
VlIere sterk og kIar i ain holdning. 
Men det er en fare ovis man i frykt 
og redsel !ar sig drive 1nn i det 
man ikke vil. 

La ~ ikike drives UI taushet. 
Det me ord skaper ikke krig, 
er det folket akal forlange av aine 
ledere at de vet hvor vi er og hvor 
vi gh. De gjelder M vi holder op 
å leke bUndebumk. Vi mä se nek
temt og Uåenskapslest på attuasjo
nen og l.kke temr:e at det gllr !ett 
O'lel'. Det mä skapes klarhet og 
enighet i värt folk. Jeg mener vi 
ber innstille a:I:l hissig parUkamp 
og istedet orientere 08S og samle 
osa aA. vi kan mete faren som et 
samlet folk. 

La osa ikke g!emme at Norge 
har mistet Ja.odsdel efler landsdel, 
fol'di det il*e f.rte en koDtinner
U, politl:ldt. Ken det er ikke noe 
8mIel 'Ii har syndet .. atort i som 
i vlr forsvarspoUtikk, uttahe fore
clrapholderen 'lidere_ V·i har !r:viet 
osa tor ofrene, og nu akal vi plllt
selIg improvleerte et forsvar. 1 1905 
var vår stilllDg klar, da gjaldt del 
bare laDdets uavhengighet som det 
primIere. Det hurde det ogs! v&!re 
ldag. NeltraUtelen er bare et mid-

alake armes slagkraft. og lenger ut 
pl sommeren kan det komme den 
dag da FinnJand ikke kan greIe sig 
aJene. Blir det da muUg for osa å 
holde en effektiv neitralilet? Her 
liggu faren. 

Dette er ikke hy9teri og heller 
ikke kandestGperi, men jeg meneT 
9Jt vi feTSt og fremst ber st! ved 
Sveriges side. FaiJer S~ge, er det 
slutt med vår se1vstend.ighet, og 
dette samarbeld burde vere en ar
dinalfaktor i vår foravBrspolitikk. 
La osa da heller gä uuder med 
Sveri«e. 

Professoren aluttet med a al a.t 
det Idag gjaldt ä utnytte hver time 
for å innhente det f0I'S0mte. Vi mä 
beskiklke vårt hus og V&!Te forbe
redt pä den storm som kan komme. 
VI har intet annet valg enn å for
svare oas mot farene. Nu kan vi se 
om vårt folk holder mål. Våre ej .. 
menn har kjempet j forreste Unje. 
Måtte denne sj011l8l1!llsflnd gje.nnem
!renge vårt folk, og mätte vi huske 
pä at vår slekt mä hand!e siik at 
eftere1ekten molt kan sI at vi opo 
fylte grunrrlovens rerste bud. 

----er den etarste av -
kan komme Oftl' OUO Jeg tor mlD 
del v11 ei åolutt DeL Det vente 
vilde for mlg vere om 'Ii bpitu1er
te, om 'Ii Iot ou uts1ette ulen mot
etsncL Se1v om det er 8tore JIIIUIg
Ier veli vllt fonvar ml Yi l.kke ta
pltulere, tor da er det 1Il11'tt med 
vIr lemteDd1pet. Neitter 'Ii • 

OM, bUr vår eUUiD, h1p
_ efter krIpa. Det rJelder et vt.r 
b.oldDlD, er fut, ... 'Ii .. opJner 
• ati. __ ~ .nlr taren nermer 
~. . 

TaJereD koIIl deNfler IDa pl 
viat fCll'bold 111 l'buI1aII4 01 ftem. 

_t 'Ii mM'" ~ l'bIII1acI 
mlter ... __ cIet lait 

-Jepe"-
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I Professor Worm MUller hoi der Op
I g~r med al~ sum ikke torstar 

hvor alvorlig siluljonen ero 
Derib~ndt hans agi partis flfer Job. 1.Udw. 

Howinckel. . . VR Ippell for flsnret. 
Pra Aftenpostena kOrrespondent. 

BerJen, 10. januar. 
Under ledelae av tormannen. dlrektpr 

'Ibomaa Falck, holdt JIerIens Rederl
tOrenlng 1 atten IIItt t;nte mllte Ilr. 
Formannen ga v lnn1edn1ngav1a en rede
gJjlrelae tor det 10m var lItJedd 1 tjor
Aret, sAvel tffr lODl etter at trlgen he
gynte. Pratttontrollen mente han , 
l • .-unne II hadde vlrtet knlrkefrltt, tU
tet _re samholclaffflelaen. Det hadde 
veret stlllet, or stIlles darllg store krav 
W redemes lOjaUtet, men redeme kunde 
ha lIJ'UIlII W , vente stffrre fontlelae 
fra Importjlreneo lllde. Importen ml ai
Vldt det er torenllg med statena !n
terellller l!Itea Jem tOrdelt, 01 Itte tore
taa rytteVla. 

Br. Palct 110m ogsllnn pl teJnnuje
a.uten. Her foreslles er -uatt pl 
rederInerIngen oom med rette ml 011-
tattea IIOID urettferdlghet. Taleren 
nemte 1 denne torblndelae de anclre 
bJrder nerInIen ml bere 1 tann av 
tOl'bltlelae av torenJnpkootInpDten, tra 
2ji tll • ~ pr. hrutto ~ 01 
Reclerforbundets torhttlel8e tlll .... med 
~ tll )'tterllgere t~ tOI' , 
tunne dette de manae ebtnordInere 
utglfter med admInIatrUjaa a. tratt
kaI1tro11en. Vldere nemte han de 1ItI
pnde cIrIftwtcIfter, tanIIr;rInpD, lIrIp
hyrae, bIcImpae tll trtpfOl'lIItes 
efterlatte, ml 1 VIden. ~ 
iDIIIteIIkt den ~ .t ratene 

stulde voere tor hllle, or omtalte den 
lange tld stIbene nu brukte or tldstapet 
l kontrollhavnene. Redeme synes at de 
her behandles pA llte fot med landetl 
pvrtge borgere. Blde vemestatt or 
trlptonJuntturstatt kunde man " 
med pA, men man mltte protestere mot 
tonnaajeavglften. 

TIl slutt mInnedes tormannen II 
vakre ord de 45 trlgsforllote hergenske 
sj.tolt, lODl hltW har mIstet Uvet. 

Aften~na toredragsholder, protessor 
Worm MUller, tltt ai ordet W IIItt tore
drag om den attuelle IIItuaajon or tor
narot. Protessoren Innledet med , 
cltere fra Prlcltjot Nansena artIttel 
lI05 1 Verdena oani .- Der advares 
cIIsse dager meret mot 
mm cIIsse adYarende !'lllter 
m!nnea hI8torIena loere, at den 
lettlllndlahet er den lOIIl aUUd 
tll , \'ente 01 Ja de a",Jjlrende 
" tra 1IIr, den IIOID lar stuten drtft 1 
hlb om tommer tld tommer rld. 

DIIR ord rtnrer 1_ 10m Itorm
tlokter over Ylrt folt. 1 en tId ai al9ar
lIg oom aldrl t. 1 Ylr nyen hIstorIe, 
1 en tld h'l'Ol' det tan gJeIde vlrt nere 
eller Itte nere som frt nujoD, bIIr Ylr 
eneate tante nere , aamlea tll tomar 
•• landets selfttendlahet 01 frthet. 
Isteden op!ever VI at det hoIdea en troD
taledebatt, hYor der Itte tra nopt hoId 
eller tra noret partI helt ut lIer fra, 
hYOl' al_1lI IlltUAajooen ero VI_ 



polltlske partler drptte slne programmer 
om vAr absalutte nciltraUtet sam om den 
var et slkkert vero og teste. Og her 1 
byen uttalte mltt partle. fprer. Johan 
Lud~g Mowlncked. lloJie reterat: Jeg 
ser oJUke'·e1 lkke pesslmlstlslt på sltua
.jonen. Det kan tenkes ot den olmlnde
Uge fred er nrermere enn det ser ut 
UI nu o 

Dette ss han kort etter at Chamber
lain Isin tale hodde antydet at kMgen 
vllde bre slg og a t det 1 J<!pet nv få 
uker eiler Umer vllde skje tlog so:n 
kunde om.' kape verdenshlstorlen. Optl
m1sme kunde "",re r lkLig hvL, den bare 
Ikke torte tH sorgloshet I tolket. sAle
des a t man Innretter slg pll at taren glLr 
over. 1 en sllk 8ltuasjon er det en utU
glvellg teU A tie. När man mener al 
denne strudsepoUtlkk net.top gJor at 
andre ser vAr s"okhet og Itnytter den. 
Og det er å luUe slg Inn 1 troen pA en 
evlg npltralLtet som så Iangt fra be
skytter. men snarere drlver 06!l hOd.
lose og uforberedt Inn I krlgen. Den 
taushet sam den nye torm for n lotra
lltet har praktJsert. har skapt en dess
orlenterlng sam kan bll skjebnesvanger. 
Det trle ord torer Ikke tJl krlg. men 
makthensyn er det avgjorende. Det er 
en fare når man 1 frykt og redseJ Jar 
~Ig drlve tll det man Ikke vll. 

Protessoren kom deretter Inn pA de 
Ung sam var skjedd tm 1905 og op tU 
våre dager - man stoler tor meget pA 
den koUekUve slkkerbet. Man kan der
tor Ikke bare sI nt stormaktene tor
rAdle Folketorbundet. men ogsA de smA 
nasjoner sviktet prln.,lppet : en tor 
alle tor en. VI mA holde op A 
bllndebukk. og Ikke avvJse alle spprs
ml! med at det drl\'er nok over. Belv 
etter Praha. uttalte utcnrlksmlnJster 
Koht 1 en tale: 

SlIk sam vllkårene nu er I verden. 
kan '1 vlssellg ha .tor grunn W l 
&pprre om vi I aannhet I<an ha hlb 
om A tA. leve I fred . og da tror jeg nolt 
jeg trygt tllr 81 at det er' lngen frem
med maltt sam har nogen alap Itrtga
planer mot Jandet vårt. det jeg har 
h<!rt. Somme tolk skremmer med at 
Sovjet-RussJand skuJde teok. pA A aette 
slg fast nord 1 F1nnmark. men det hol
der jeg tor bare tov. 

Jeg sler lkke dette tor A angrlpe 
hr. Koht. ss protes.",ren. tor vi har 
aUp. latt tell. Mange av oss har. 10m 
SandJer nyllg 58 1 trontaJedebatten. an
sett Sovjet-RussJand sam en !redstak
tor. og har re80et med motsetnlngs
torholdet meUem bolsjeviker og nazbter 
VI har Jevet I den llIusjon at Norden 
lkke dlreltte ltunde bll lnnbJandet I en 
europelsk krlg. Krlgen Idag gjelder alt 
det 10m har Vlert grunnlaget for dM 
europelske clvUlsasJon. den angAr nettop 
de amA nasjoner. PolI<etorbundet. vold
IIftasystemet. respekten tor det litte 
ord og foll<enflll aelvbeatemm~tt. 

Pollte!orbundet& oprettelae fll<k en 
Ikjebn_anser lnnfIydelae pA vt.rt tor
lYara utvll<11nlr. Idet det f_rte tD at 
man atolte på en tlkaJcm og JI<Ite I a1ate 
Instana på alg aelv. 01 clerfor redURrte 
!orsvaret tU Jangt under det mInImaIe. 
Nettop den lto1lektlve alltkerbet kreftt 
.t hvert Iand holdt et fonmlr. 10m Per 
Albtn Hansson ultryltte det I 1111&: 

MAlet er l !l et fomar lOIIl er .. 
aterkt .t det kan atA !mot ele flftSte 
anerep 01 Ii en etrektlv beåytteIR 
lnnW PolI<eforbundets maakInerI kAIID
mer tganr. 

Den koUektlve akajona l&IIIIDenlmldd 
I Et10pJa fll<k smAatatene tD .. Oyltte 
lnn I IIIIItr&lIteten tor enhver prIa. _ 
det .1Ier verate var .t man lI<ke tok 
l<onaeJnoenaen av elette 01 ftI' 0)IIIIMtt
ICIIII pt. .t fornaret aleae for .. Dfl
tra1e atater mt.tte 'lIITtI Janet dIIUre 

farnar. 01 krnW 111 
~IIIIIIIUa opr\IItDIII&. 

Jeg .kal lkke tale om sk,ylden tor 
at vårt torsvar er I den torta tntng del 
ero Det er split melko Det gjelder A 
se hvad vi kan gjpre på det grunnlag 
som ero og utnyite så langt som man 
kan den våknende erkjenneJse sam vi 
gleder 050S over. og sam sk.per en 
slerkt voksende opslutnlng omkrlng tor 
svaret. 

Taleren kom deretter Inn på vårt 
torhold tU FlnIand og SVerige og frem
hevet sterkt at vi I våre h.ndUnger 
burde veere ulj1sellg knyttet W Sverige. 
Det er en kardlnallaktor at Norge går 
sammen med Sverige. VI tår heller 
gA under eller .elre med Sverige. og vi 
mA dertor I den tld vi har. utbygge vårt 
torsvar. VI mA utnytte hver tlme vi 
har W A torberede 050S . hvl. kr1gen 
skuJde kamme. den sam vi ennu hAber 
å undgå. VI pUkler å se taren I plnene. 
VI kan rlslkere at svenskene sler at de 
Ikke kan la (lnnene I sUkken. Hender 
det. mä vi etter mln menlng t<llge Sve
rige uten å nole. Men vi kon Ikke selv 
ta InlUoUvet. Ut tra et rent norsl< 
synspunkt mä vi dertor hjelpe Finland 
pA alle måter. Der mä Ikkc legges 
hlndrlnger 1 velen tor trlvllUge. tor civil 
arbeldshjelp. Stalens nol traUtetsbegrep 
må Ikke overlpres på landets borgere. 
Det er I vår hpleste Interesse a t FIn
land tors,"ares. Det er galt å tplge en 
annen Ilnje enn den svenske. Det er 
Ikke akUvL'!IIle. men nasjonal selvhev
delse. VAr ledelse ml stA tast pA ret,
tens grunn. optrede med k10kskap og 
smldlghet . men heUer Ikke veere redd. 
VI mA ha en holdnlng så vi pII Mdens 
dag lkke står uten venner. Det er Ikke 
en foleJsessak nAr det sles at Manner
helmllnjen er vAr tront. HeJe Norden 

avhenglg av Flnlands skjcbne. Det 
er vAI' slekts !onte opgave tdag. er 

1 sorge tor at vå.re erterkomm~ kan 
sl med stolthet at vi Opfylte gruno
lovens torsle bud . a t kongerlket Norge 
er et trltt. udelellg og ua"henglg rike. 
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-R.ealitetssans og 
I forsvarsberedskav, 
r Vart' dam l' eI' alt i fuJlt al'bcide 
1; !; utovel' Ia.ndet med II slrikke stl'0m-

per, vester og vättcr til våre soI· 
da ter og prlWcr gjennem det te pris. 
\'erdige liltak a rette litl pa de for· 

'i sommelscr som gjennem a rrekker er 
I bcgålt mo \' rt forsvar. Våre ar-
I beidere ha r i n0dens stund gjennem I 
' s in fagorganisasjon og pii annen i måte rakt vårt broderrolk F'innland I 
, en fast og hjelpende hand. Og va re 

r ikfolk landet rundt ha r v1sl ge
nel'0s offervilje både når det gjaldt 
å komm.e 058 selv og andre UI hjelp. 
Det eI' ikke tv il om at vii I' ansvsrs
folelse og vaI' handlekraft gjennem 
de siste ah'orlige bcgivenheter har 
vreret i jevn og sikker veksl, og har 
skapt en dypere og videre f orståelse 
i brede befolkningslag angaende 
v:irt lands stilling og var forsva",

bcredskap. 

Gjennem vare idrettsforeninger 
og kvinenforeninger. gjenem vire 

skytterlag 0 gjennem privat god
gjorcnhct ydes det daglig ivrlg og 
beredvUlig en mengde arbeide i klar 
erkjennelse 3 \ ' de forpllktelser vi 
tiI alle sider har, som et folk. der 
kanakje mere enn noget annet har 
nydt godt av rordelen ved langvarlg ~ 
fred og hoi levestandard. - Spere- ! 
målet er bare om ikke alle dlese ; 
prisverdige !10m nedvendige tiltak 
lett star i fare for å få noget av I 

nmrsynthetens og tIlfeldighetens 
preg over sig. sam del så ofte aan
der med ting !10m kommer bode-

kulls over en. 

Sokker. vester og skjcrf er alt- I 

sammen naturligvis nodvendige 
ting: det er p a k r e v e 1 o.t vi sor- ' 
ger for at de karel' vi sender ut ikke ! 
fryscr mere enn nodvendig under et i 
vinterfelttogs eller under en n0itra- ; 
litetavBkts mangeartede provelser I 
og besvrerligheter. Og minst like 
nodvendig eI' det at våre forsvBrerc i 
av fedrelandeta jord i tilfelle av 
krig får den tIlferdsstlllende syke
lranaport og plele som de med ~ 
rett !um gjere kmv pä, nar de har 
gitt sitt IIv BOm innsats. Men ennu 
vikttgere enn IlIlI8.retter, ambulenser, . 
modeme ut&tyrte operaajonsbller, 
IlBII!r 01: syk_tre er t11 tross Cor ' 

a1t den fO."llvarsberedakap BOm i tide I 
og I stent mulig utatrokning taI' 1 

silrte pl å gjere dette bekostelige 
Ilpparat _vidt muJig overflodig. -
Hvor IIlDgt vi i det heletatt idag eI' 
kommet med vår forsvarsbcredskap 
vet vi i a1miildelighet Iitet eiler 
inpatlDg om, og. hvad de styrendea 
plllDel' i den nmmere eiler fjernere 
fremtld ..ntg tar alkte pl, det vet 

'---------------""1 vi eada mIDdre. - Sokker og hals- - - --------
IIIrjerf og ambulanser eI' bm. men 
det ei' aopt BOm ml ..... 9IIdi-



planer i den nlernlere eller fjernere 
fremtid sarrlig tar sikte pa. det vet 
vi enda mindre. - Sokkcr og hals- _ 
skjerf og ambulanser er bra. m n 
det er noget sam nu er enda vikti
gere - d el e r v år bc r e d
s kap vedg r c n 5 C n i n 0 r d.' 
-"Forst våren og sommeren 19~9 
begyntc finnene for alvor a bygge 
pii 5in cnkJe. men som det synes, 
fullt ut effektive forsvarslioje pä 
det Karelske Nes. Det var som vi 
vet en r e n d e f e nai v forsvars
foranstaltning og Innebar selvfelge
lig ingen UD.I!Idig misl:enkeliggjorelse 
eiler trusel mot naboen i Mt. 

Men tiden har siden viat med 
innlysende rett diasc for

svarsverker blev rcisl. 

Det store spersmål her hjemme 
ou : Hvor I a n g t t e n k e r 

idag våre egne myndigbeter? Vi 
har kaDSIrje grunn W å tro det 
beIte. _ Vi bar opå Jov ti1 1 

~. Det er lDpatlng IIIlDdre eDJI 

• uaajonaJe bygghet og siIdrerIIet, 
utiil -__ 1Il'WiD. sJriiiSe- det 

ftr opf-.. IID VIIft __ • 

Ii en ~lat ber I Norp. Veli 
50ID av _ -.att lIaIIde 

lrunDe opnA det SIUJIJDe. 0Ir cIened 
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1· Solidaris 
I med Finnlanda 

Den svcnsk<c u lanriksminister 
S. n d I e r mll.1te gå fIlA u.t8nriks
m(!ni t.eJ~plas eli a\'d:i han me.inte 
at lltllket fril Rru la.nd pii F inn
land bUl',le mfStnst Il\' nOl'(lerlandi 
sin o:;ol idol'isl{c ikonI. ocr ei n stAr 

1" t Dl! bl'l1 ~ t fol' 11 li e. og:l lI e 

Slik om t j·lh j1ya no li c-,g lwklfil'a 
k811 Ulotivct rol' .oyjct.fram.<;tpyten 
ikl,jo lengel' v 1' '' tvil. tlm . Russlnnd 
\·i l liu. m~ir «liv TOm,. (liksom 
'I'~. klu.nd l fol' s ill e 200 milliona r 
menlH!ske. 

\ ed VeSIJlI ll kl1l si !lviiIle med 
Tyrkia " an Rus~ l und ~ l e nA'j ust ule 
Ii!';', iIl liNG\'iktlll!'C Ulf'8l'\'C!.g i sud 
lI t lil d1!1 vcrsj"iske verdssamkve
met. 1 ycst k8U 0rcsund gBell enc 
slpngjast. - 1 llord har Sovjet 
)luI'JlIllnskhamnen. Men denne Ugg 
langt uudan og verI. eiu heller 
1llllg\'1int omveg ti! vcrdsscn:tri. 
Vis.el~ har det store Sov,jet. 

sam"eldct a1t lenge f~r <lenDe 
kril:Cll hait augo på dei is.lirie h8m
,llar i Norp.g. like ut mot den store 

. lfarvQgen A t 1 a n t e r h a v e t. 
Det er desro utfa.llsportane, med 

m. 11 . ogso dei store fiskerik<lomar 
i havet u.t8nfor, som i n n I a n d 8-
s tåle ll Russland venteleg tykkjest 
IIn st.el'k;t bellOv r-or, som mä ba 
v e s e 11 t I i g h e n s i k t ~ RUo,s
l-.dII lt;ak ~ 08 ikkje 

del rIblomar BOIIl Finnland 
har, SQIll Sov,jet har nok av sjelv. 
NUkelen i NordfiJmland kan VCl'& 

cit momen!.. 1 dette ~and med 
siklJ6 pA A aihe jlra. og krl.s
fOrsyningar, er cin kllr over, at 
det vil !Ja ovI8@' mykje 1 segje 
for RUII8land 1 1ll hand Olr b&1& 
OVN" dci vcl.di@e jarnmalmlleger i 
Nord~rilrC, klo. attmed jarn
wgen Bapara.nda-Kirona-Nar
v'ik. 

Fn1 sl4Sde ved AtlanteJ'bavet no 
Sovjet (og 1'1*Iaad) a utcann-

Sovjel veri ulan bry frä andre 
kanlar. 

Del syne~ berrsynl no, al när 
Finnland er knekl, kjem luren lil 
Norig. - Värt land har lang gren-
eline moi Finnland, frä straks sust 

om Skibolten 0 ' nordom Kirkenes. 

Ved b e dei sistnemnde plassar e r I 
berre fä kilometer frä gren a lil 
fjord bolnane. - Korleis slå r Norig , 
når Sovjelmassene e r framm e ved I 
den nor k-f in ke g rensa og har eil j 
herleke Finnland' b a k seg? Er i 
del von om al Norig leine kan I 

avverga :.1 sovjeth erane trengjer 
seg vesi og fram lil havel pä den 
lange slrekningen frä Ski bolten lil 
Kirkenes? -

Fleslalle er nok klår over svarel. 
- Men dl! sper ein ogso i desse 
alvårsame lider : S kaI No r i g 
slå som pa ssiv åskodar 
innlil liend en gl!r over 
den n 0 r s k e g r e n s a? Og ein 
sper: Er del klokl al Sverige qg
so venlar tiI del er Sverige sin lur 
og fic\ lflen slär ved detle lands 
grense med eil herleke Finnland 
og Norig nordanfor Skibotlen (og 
seinare N a r v i k) bak seg? 

Mann og mann imillom veri 
desse brennande spursm1l1 no dryH. 
-- Og del heyrer ein frA bo n
den i vire distrikt her vestpå, 
det IrA a r b e idi r e n, det Irä 
Ii s k I r a n e og dei andre: Ved 
sida IV det finske Irendelolkel vårl 
burde Norig ha plassen sin, no, 
og der burde Sverige ogso stl! 
last og brast. 

Det er i k k j e • h e k e r"-ånd i 
si tid no. 

Innerst inne leler nok f1estalle i 
Norig og Sveri1e ein skylnad mot 
frendelolket, - og oss sjelv. 

I vestmakt-pressa vert no balde 

InIm, It ianfall Sverige burcle ba 



hn s terkt behov r'O~ som mä ha 
v e s e ll i 1 i g h e ;u S i k t i, Rnss
lau ds Atak på FinnJond, og ikkje 
nett de.i rikdomar som Finnland 
h ar, S 111 'ovjet har no!, 8V sjolv. 
Nikkelcu i Nordfinnland k. n vera 
eit momen!. 1 deUe samballd med 
s ikte pit å si1o-0 freds- og kr!gS

forsyningar, er eio klAr 'over, at 
det vii h8 ovlag mykje II. segja 
for RU5S1and II. M h.and og hals 
ovet' dei veldige jan1lD1l1nilieger i 

NOl'd~yeri!re, kloS6 a ttmed jarn
Haparanda-Kiruna-Nar-

Fr.\ stjldn vnd AtJautl!rhavet kan 
Sovjct (og Tyskla,od) fit utgang.
punkt 0 !!'S0 fu-A Atlon,terhavssida i 
il tak 1><\ Eu"lands verdsherredpme. 

Ein kao segjo, at SovjetBamvcl
det med desse syner i sikt.c. heller 
vilde " elia pakt IIl1cd TyskJand 
ennlllled Ve. tmnktene, som ikkje 
pii forl18nd lmndc !d eva ::t. tykke 
tJI So'i~ts 'ek.'ij>ausjoDsmJli over 
andre nasjon~l'S territorier . 

Dei Balt is'ke land, I;om kom i 
fyrste akt i fraDl6tpyten mot Atlau 
terhavet, varl kjpvde ad p.'>ykisk 
veg, Born Tsjekko-Slovakia, ved 
troslar frå den kolossale overmakt. 
- (cUer rgod nazi-QJltPSkrift) . -
Neste akt ay liknande slags var 
mot Flnnland. - Eio VCLt kor 
tilhurden har vorte der. 

Mell kan Finnland greida seg Aleine 
heretter? Del synesl alle sakkun
nige A vilje segja n e i lil. - Slik 
som Sovjel har heve A grassera 
der med sine overmektige luft.,A
pen, vii jo Finnland tiI slutt verte 
merast ei eydemark, og det mA dl 
verta slore vanskar med iallfall 
innanlandsilrA A skaffe civilfolket 
og den kjempande heren lorsynin
gar av mat og anna som er Iivs
viktug tiI uppretthald av kamp
Andi. - DertiI kjem stort fleirtal 
berfolk 10m Sovjet kan II lram 
DIr del Ur tia pl eee. - 01 ilall 

desse brennande spursmål no dryft. 
- Og det hoyrer ein frA bo n
den i väre dislrikt her veslpå, 
del frä a r b e ida r e n, del frä 
f i s k a r a n e og dei andre: Ved 
sida av del linske frendefolkel väri -
burde Norig ha plassen sin, no, 
og der burde Sverige ogso slä 
lasi og brast. 

Del er ikkje .heker"-åndi 
si tid no. 

[nnersl inne feler nok fleslalle i 
Norig og Sveri1e ein skylnad moi 
frendefolkel, - og oss sjelv. 

I veslmakl-pressa veri no halde 
fram, al iallfall Sverige burde ha 
studt Finnland mililrert. - Sverig 
veri 'kritisera lor ä ha undlele delte. 

Ein bar den upplatning, al der
som Sverig og Norig hadde sludt 
Finnland med si mililrermakl, vilde 
no ikkje ba funnesl ein einasle 
militrer russefiende i heile Finn
land, - ja, dei finsk-svensk-norske 
herslyrkar vilde idag hava herleke 
store IUler av Sovjel~ eige land, 
ialllall strokel kring Murmanskba
na (og dermed ogso sj01ve denne 
bana) nord for Ladoga, og vilde 
lu truga sjalve Leningrad, - og 
russekrigen vilde ba vore ei. godt 
steg mot slutten - og dermed og-
50 f red e n nrerare. 

Stendig hsyrer ein, .og sterkt 
kjennast millom folket ber vesl: 
Sandlers reyst burde .vera Sverigs, 
- og Norigs rayst: Ei n I o-r 
a II e 0 g a II elo r e i n. -
Sam I a vilde ein stA sterke_ -
S pii t t a vert .kanskje dauden for 
dei lri landa fridom_ 

Dei styunde har tungt 
I n s v I r_ M e n det k a n v e r
ta tyngre, dersom ejn ik
kje kjennu vitjinlStidi. 
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Fo rt rol ig. Manuskript. 

Til 

Den Norske Regjering 

Vi tillater oss på vegne a v en krets av norske borgere i lerbedighet ä frem holde 
vårt syn pII Norges utenrikspolitiske stilling i den ne alvorlige tid. Vei erkjenner vi fullt ut 
at vi, som ikke har adgang til de samme opplysninger som regjeringen, meter vanskelig
heter när vi vii danne oss et selvstendig skjenn om stillingen og hvorledes den vii 
utvikle seg i den nlermeste framtid . Men vi har sekt å gjennomtenke de muligheter 
som har slersl sannsynlighet for seg og å innhente pålitelige opplysninger om de faklorer 
som inngär i siluasjonen. Vi ensker å fremholde vårt syn på hvilken politikk Norge 
ber felge og ber den lerede regjering overveie nedenslående forslag. 

1. Del norske folk veI i dag eiler vår mening altfor lite om hvor farlig situasjonen 
i virkelighelen er og har ennå mindre noen klarhet over hvilke faklorer spilJer inn. 
Vi finner en offentlig dreftelse av selv de farligsle muligheter påkrevd. I eI demokralisk 
samfunn ber den offenllige dreflelse av livsspersmål for sIat og nasjon ikke bli spredl 
og ufullstendig som felge av al folket ikke siller inne med de nedvendige pAlilelige 
opplysninger. Et lojalt offentlig ordskifte om disse spersmål vii gjere gagn ved å for
berede vårt folk , så en panikkstemning ikke oppslår om del, folkets slore flertall nu 
frykter som det versle, skulle hende. Vi tviler ikke på al regjeringen, liksom vi , 
mener at den sterst mulige Apenhet ber råde i forholdel mellom den og almenhelen . 
Men stillingen er nA slik at det av all makt b0r serges for at endog det minste tillep 
til panikk er utelukket. Vi ber derfor regjeringen mer enn hillil har vierI tilfellet tale 
åpent ut om faren vArt land er i så vArt folk pA forhAnd blir vant til å se faren i 
eynene med sam me ro og fasthet som det finske folk . 

2. Når vi er kommel til at faren for at vårl land skal bli innviklet i vlepnel kon
flikt er sterre enll flertallet i folket i dag synes A Iro, skyldes det en bedemmelse av 
omstendigheter som vi har grunn til å tro regjeringen kjenner til . Vi behever derfor 
ikke i denne forbindelse å komme inn pA detaljer eiler gjere noe forsek på å regne 
opp uttemmende alle faremomenter. Ettersom kleften utvides mellom partene i den 
europeiske krig som nå pågAr, eker mulighetene for at vi skal bli trukket inn mot 
vår vilje og uten at vi kan hindre det, for den ene krigferende kan ville komme den 
annen i forkjepet eiler ved sine blokadeforholdsregler gjere vår neytraJitel verdiles for 
den annen. Selv om vi ikke kommer inn i den finsk-russiske konflikt kan dennes 
utvikling medfere at vi blir trukkel inn i den europeiske krig. Det kan f. eks. tenkes 
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det tilfelle at vestmaktene sender hjelpetropper til Finnland over Ishavskysten estafor 
Finnmark, og at Tyskland av den grunn går inn i den 6nsk-russiske konflikt på 
Sovjetsamveldets side. Konflikten ville i så fall gå opp i den europeiske krig, 
som da vii rase omkring oss på alle sider. Vi må også regne med den mulighet 
at Sovjetsamveldets åtak på Finnland ikke bare har til formål å undertvinge dette 
land, men er innledningen i et sterre framstet som også omfatter den skandinaviske 
halvey, enten nå et slikt framstet ville vrere å betrakte som et srerlig russisk eiler 
som et felles tysk-russisk foretagende. Framstetet ville i alle tilfelle vrere rettet 
mOt det britiske verdensrike som er hovedrivalen både for Tyskland og Sovjet· 
samveldet. Ogsä den 6nske regjering, og ikke bare den norske og den svenske. 
nrerer fo r liden et levende enske om at den 6nsk-russiske konflikt må kunne bli 
lest pä en for Finnland tilfredsstillende måte uten at partene i den europeiske krig 
bringes inn, og alle tre regjeringer samler, så vidt vi har forstAtt , sine anstrengelser om 
å nå dette måJ. Men om det skal Iykkes avhenger igjen av om Sverige og Norge kan 
Yte Finnland så stor stette at det, sammen med den hjelp 6nnene fAr fra andre land . 
er nok til at Finnland i lepet av forholdsvis kort tid kan overvinne all eyeblikkelig 
militre r fare . Her er da også den eneste sjanse for å unngå at den 6nsk-russiske 
konflikt fer eiler senere smelter sammen med den europeiske krig, til stor ulykke for 
Norge og Sverige. For det må antas at om Finnland, uten tilstrekkelig hjelp fra 
Sverige og Norge, ser seg stillet i den ytterste ned vii den 6ns.ke regjering selv måtte 
forandre politikk og rette den appell den hittil ikke har rettet til vestmaktene om å 
hjelpe Finnland med alle midler. Vestmaktene vii på sin side ikke kun ne vrere Iike
gyldige overfor en slik appelJ. De mä betrakte det som ennå et framstet rettet mot dem , 
som ennå en posisjon tapt for dem, om det russiske angrep på Finnland, som er bl itt 
muliggjort ved Russlands pakt med Tyskland, skulle fere fram. Vestmaktene vii , om 
de griper inn i den 6nsk-russiske konflikt, forsvare egne posisjoner som truer med å 
gå tapt til Tyskland. Tyskland på sin side vii , etter hva det foreligger , gripe inn 
ikke bare om vestmakttropper sendes gjennom Norge eiler Sverige til Finnland , men 
ogsA om vestmaktene går i land ved Petsamo eiler Murmansk. Til alt dette kommer 
at selv om den 6nsk-russiske konflikt ikke leper sammen med den europeiske krig 
vi i faren for at Sverige og Norge skal bli trukket inn ha tendens til å vokse om kon
f1ikten varer og russerne har framgang. Konfliktens innsats er slik at det ikke godt 
kan vrere annerledes. 

3. SpersmAlet er ikke bare om Finnland skal bestå som uavhengig stat eiler ikke. 
spersmAlet er om den 6nske nasjon som sAdan skal bestA eiler ikke. SpersmAlet er 
nemlig ikke bare, som det undertiden heter, om den Hnske nasjon skal kunne fortsette 
A bestA som kultumasjon, spersmålet er om nasjonen overhodet skal kunne bestå eiler 
ikke. Det Hnske folk vii aldri gi seg inn under det russiske Ak, det vii da heller for
late sitt land. Som de geograHske forhold er kan Hnnene ikke Hytte lil andre land enn 
lil Norge og Sverige. Det er all grunn til • tro at en meget vesentJig del av den Hnske 
befolkning vii bli i stand til • komme over grensene til Norge og Sverige, for det 6nske 
forsvar vii etter hvert trekke seg vestover fra den ene rorberedte stilling til den annen, 
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og da evakueringen av sivilbefolkningen således vii foregå litt etter litt vii praktisk talt 
hele sivilbefolkningen kunne bli evakuert. N6r den siste forsvarsstilling forlates vii s6 
endelig et par hundre tusen vrepnete IInner g6 over grensene til Norge og Sverige. 
Tallet pA IInner som under den ne forusetning flytter inn i Norge og Sverige kan bli 
i alt mellom 2 og 3 millioner. St0rstedelen vii nok s0ke inn i Sverige, men mange 
hundre tusen vii til Norge. Store landsdeler i Sverige og Norge vii for framtiden 
mAtte få mer finsk enn svensk eiler norsk befolkning. Selv om arbeidet med A ta 
imot, transportere , huse og underholde flyktningene og senere skaffe dem arbeid 
eiler mulighet for å utvandre organiseres best mulig, vii sykdom og elendighet mAlte f01ge 
i denne folkevandrings spor, og Sverige og Norge vii stå overfor st0rre sosiale, nasjonale 
og utenrikspolitiske vanskeligheter enn de to land noensinne har hait å kjempe moI. 
Stillingen vii utenrikspolitisk bli uten sammenligning verre for Sverige og Norge enn 
den var etter 1809. Finnland vii vrere befolket av russere, og Russland vii ikke et 
0yeblikk kunne IrO at ikke Sverige og Norge er arnesteder for politiske anslag mot 
Russland . Norge og Sverige vii vrere kommet i en avhengighet til ikke-nordiske makter 
som ikke noensinne f0r isin historie, om de da overhodet får bestA som selvstendige 
stater. Rekkevidden av tragedien er ikke stOr! mindre for Norge og Sverige enn den 
er for Finnland . Det er ikke en bravade, men en n0ktern slutning pA dette grunnlag, 
når Sveriges utenriksminister Giinther flere ganger har sagt , og den svenske fagorgan i
sasjons ordf0rer Lindberg har gjentatt : " Finnlands sak er vAr sak.· Det er å ta skinn 
for realiteter å tro at Norge er stillet annerledes her enn Sverige. På den annen side 
har den motstand Finnland nå har ytt i over to måneder, blottet sä åpenbare svak· 
heter i Sovjetsamveldets militrere styrke at en har god grunn lil å håpe at Norge, 
Sverige og Finnland, med uh indret adgang til forsyninger utenfra, kan frelse seg ved 

egen kraft mot angrep fra den kant. 
4. En liten stat som er i den vanskelige stilling Norge nå er i, mä etter sakens 

natur til en viss grad f0re en politikk for dagen. Men det hindrer ikke at regjeringen 
både kan og skal f0re en vei overveid politikk. Denne politikk kan ikke ha noe enkelt 
navn . Ingen bestemt politisk linje, hvor riktig og anerkjent den var pA et tidligere tidspunkt , 
kan her vrere ufravikelig rettesnor. En stats og en nasjons muligheter for A eksistere 
videre bestemmes, i visse situasjoner, av hva som skjer utenfor grensene. Norge er 
i en slik situasjon nA at statens og nasjonens mulighcter for å eksistere viderc for en 
vesentlig del vil vrere bestemt av hva som kommer til A skje i Finnland og Sverige. 
Det skyldes ikke f0lelser eiler, for Sveriges vedkommende, rasef$llesskap. Det skyldes 
ub0nnh0rlige geografiske faktorer. I Norges interesse kan det ikke da vrere A proklamere. 
at n0ytraliteten er en politisk linje som i enhver situasjon bedre enn noen annen redder 
stat og nasjon . Vi mener ikke at Norge alltid skal f01ge Sverige og Sverige alltid f01ge 
Norge i enhver vrepnet konflikt. Det kan vrere i begge parters interesse at den ene er 
n0ytral nAr den annen er i konflikt med en tredje stat, liksom det i dag forel0pig 
visstnok er i Finnlands interesse at Sverige og Norge ikke blander seg i konflikten 
med Russland. Kommer f. eks. Sverige i en konflikt som ikke inneholder noen fare 
for vAr selvstendighet og frihet, sA kan det vrere naturlig at N orge er n0ytral. Men 
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kommer Sverige og en tredje srat i en konAikt hvis utfall kan true også vår egen 
framtid som stat og nasjon . da er det ikke plass for å si at vi alltid vii vrere n0ytrale 
Iikeoverfor den konAikt. Det ville vrere en skjebnesvanger misforstllelse 11 tro at Sverige 
pII grunn av det norske forsvars mangler ikke skulle vrere interessert i å ha Norge 
som forbundsfelle . Sverige er under en krig med en tredje stat i stor utsrrekning 
henvist til å få sine tilf0rsler fra eiler gjennom Norge. for ikke å tale om Norges evne 
til å yte militrer st0t1e. Det ville utvilsomt fra Sveriges synspunkt vrere en ulykke 
om Norge skulle binde seg til å vrere absolutt n0ytral i ordets egentlige forstand . Og 
Norges Iivsinteresser taler mot at vi skulle låse oss fast i en slik politikk. Vi vii ikke 
framholde hensynet til f01elser eiler behovet for selvaktelse. Vi vii bare henlede opp
merksomheten pII at om Norge for alvor låser seg fast i en absolutt n0ytralitet vii 
Finnland og Sverige etter all sannsynlighet i tider av så stort alvor måtte omlegge s in • 
politikk i en slik retning at det ikke gagner Norge. og en dårlig tr0st vii det da vre re 
ar det kanskje heller ikke gagner de to andre land. 

5. Den fare som nå truer vår star og vår nasjon er omfattende og overhengende. 
Den rerede regjering er oppmerksom pii det og tar store 10ft. Vi tillater oss dog å be 
om at arbeidet blir utvidet sll snart som råd er sIlledes som vi nedenfor skal nevne. 
Dette betyr ikke at vi pII noen mAte underkjenner det arbeid Regjeringen allerede 
utf0rer pA de samme omrllder eiler pII andre som vi ikke nevner . 

6. Etter de opplysninger som foreligger for oss er samarbeidet mellom den norske 
og den svenske regjering i utenrikspolitiske sp0rsmAI allerede intimt. At regjeringene 
urveksler opplysninger og gjensidig redegj0r for sine standpunkter er en verdifull inn
ledning til at de to land f0rer en koordinert politikk i de store sp0rsmål, men kan ikke 
i lengden vrere en erstatning for det. Vi mener at det er i Norges interesse at hver 
av de to regjeringer positivt avpasser sin politikk mest mulig etter den annens. sll det 
av to selvstendige deler oppstllr en samvirkende enhet i alle de alvorlige avgj0relser 
som etter hvert og meget snart vii vrere 11 treffe i det finske sp0rsmlll. Det er etter 
vllr overbevisning blant annet n0dvendig at de to lands militrere myndigheter uten 
opphold utvider rammen for sin samarbeid. Norge vii ikke kunne ta initiativet til en • 
norsk-svensk intervensjon i Finnland. Men vi gllr ut fra som sikkert at det svenske 
folk ikke vii holde seg passivt om Finnlands forsvar skulle bli alvorlig truet av et 
sammenbrudd. 

7. Vi henstiller til Regjeringen Asette statens maskineri inn for at Finnland kan 
fll hurtigst mulig all den sivile arbeidshjelp det pII noen mllte kan gj0re nyttig bruk avo 
Det privat organiserte svensk-norske frivilligkorps kan av forskjellige grunner. etter 
hva vi har fAtt vite, ikke utvides ut over det tali en hAper A nå. nemlig 10000. hvorav 
8000 svensker og 2000 nordmenn. Ytterligere styrker av frivillige kan en i Sverige 
og Norge bare reise ved statenes egen foranstaJtning. Men sivil arbeidshjelp trengs i 
alle tilfelle tiJ Finnland, og det er mulig at om Norge og Sverige yter denne hjelp i 
tilstrekkelig stort omfang og hurtig nok, vii militrer hjelp kunne bli overAedig, iallfall en 
stund. Forutsetningen er da at regjeringene i de to land ser stort nok pl oppgaven. 
Sverige og Norge mA, ut fra egen Iivsinteresse. stille seg til oppgave A sende s4 mange 
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sivile arbeidere til Finnland i 10pet av de kommende uker som Finnlands behov krever. 
Og her mä Norge komme inn med en forholdsvis stor del , sammenlignet med Sve
rige. bl. a. fordi vi har store overskudd pii ledige folk . Staten må etter vår mening 
gripe inn her, om ikke annet så fo r å påse at det store tall sivile arbeidere som 
Finnland trenger skaffes. Regjeringens medvirkning er etter vårt skj0nn n0dvendig her 
også for at hjelpen til Finnland kan bli koordinert best mulig i Sverige og Norge. 

8. Den rerede Regje ring har ved å opprette Forsyningsdepartementet og ved mange 
andre tiltak lagt for dagen at den er oppmerksom på i hvor h0Y grad vår alminnelige 
administrasjon mangler de n0dvendige forutsetninger for å avpasse seg hurtig etter de 
unormale forhold som oppstår under en internasjonal storkrise. Vi tillater oss å henlede 
oppmerksomheten på at langt st0rre anstrengelser enn de som hittil er gjort synes n0d
vendige for at så vitale oppgaver som å opprette det n0dvendige luftvern av forskjellig 
slag. skal sis å vrere endog bare noenlunde 1051. Samvirket mellom stats- og kommu
nale myndigheter og private er mangelfullt organisert på beredskapspolitikkens område. 
Myndighetene viker altfor meget tilbake for å pålegge borgerne å utf0re pliktmessig 
visse foranstaltninger som det er i deres egen interesse 11 få gjennomf0rt hurtigst mulig. 
Vi vii i denne forbindelse uttale at skal en kunne greie de oppgaver som situasjonen 
krever må vår administrasjon styrkes med faglig og teknisk kyndige folk, og framfor alt 
mä det bli et mer bestemt samarbeid mellom de forskjellige administrasjonsgrener. 

Oslo, 1. februar 1940. 

A . W. BR0GGER MICHAEL HANSSON GUNNAR JAHN 

ARNOLD RtESTAD JOHAN SCHARFFENBERG 

De undertegnede tiltrer alt vesentlig denne henvendelse. 
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11/2 o:n kve lden. ( t vll gl~e oss om De og l egatlo ens !'!ledle~I .er 
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Som jeg ar sagt De , 0ns:er jeg l~' e i s l e l l er skr lve et 

ord so. kan strlde root Flnl ands l nt r esse , ~en s t ldl mä Jeg sel v

f ol ge l1g a i(orges lntres 'e f or 01e • 
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y srråter , vll jeg g jerne dl s'cutere s en med Dem f r edag 9/ 2 om kveJ,

den ( Jeg har f oredrag 8/2 og 10/2) . 

For0vr1g kan De konf1dent l e l t 

overfor flnske mynd1gheter, om de f i nner det av nogen 1ntresse. 

1 

Utgangspunktet for en analyse om s t1111ngen mä vrere en hypo

tese om Ruslands formäl med å taket på F1nland. 

"Frykten" for Len1ngrads s1k..1<:erhet mä vrere av f orholdsv1s ny 

dato (bfr . f ornye l sen av 1kke-angrepspakten) . 

Ved 0ster s J0en eI' de t bare t o stormakt er, _ s land 0 

S' r 1ge, F1nland og de bal t lske statene kan i kke tenkes å true Rus

land. Polen eI' f ore10b1g ute av sp111et. 

Den eneste fare mitte säledes true f ra ySklanQ : 

Denne fare kan 1 hv:ert fall 1kke vaare aktuell • 

. . l1gens fry:kte r ~ sland en f redss lutning mellem vest maktene 

og Tyskland, 1 den ~1kt ä åpne et "korstäg" root SovJetsamveldet . 

Enkelte kap1tallstkre t ser 1 Vesteuropa eI' l kke f remmed f or 

denne pIan, men det eI' l kke nogen utslkt til dens reallsation. Trots 

s in lndlgnatlon over Rus lands angrep på Finland viI arbel derpartlepe 
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e [ ~ .;re . t l 

ert v ilde overnoL.:. t traktatens bes ~e ... ,.e1ser Of 8..V a 11 r!'&~ '" t satt 

C' i ~ e t eventuel~ t . s rep !TIot .. "' l and over . i ris t e rritori\..lP.l . 

t er .e:cfor l angt S3.J'.l: synl1 gr.; re a t . . s lanå.s 901 tll " e r ~ 

ce - t c t a; [ClJ:S e e r e 

. s l an .. a r viHet ..;r 1 e ~ till ingen 1 ~u:,opa t il 1 utvlcie s 111 

""-,,=~...:=:~~.:..:::,,,-0:::.· ~s~te~"::....~s ....... i:::.Je:::.no= (som 0 l e't b11r e t D· re ...: l .1Su:.: 1 

::r1::s';; ilfelle) . :~:e . ,,;s 'l " ed ... ore. l s~ a·, et o · r e 

t 11 e t ~ re:!!· L t ,r,ot <ie 

::ills1anri.s r,ol cn1nt. 1 :::pors .. y1et om :..:..::==:..-.::::= ol)ri n::e 1ge 

ors l ag om at . '-1s 1and 0 ;!'lnl · .d s '".en s:~lde . r.lc~~e . ~_ e stL1!'~e :e) 

·-.!.'1 <,,;e . ~ :-te r .... l ven.'ceten p:. ä.e tte pUI'L, t t der pä 

:1.t ',u~ land o[s., te "';~er 9 ':" •. orf.e :.: .. 1 ~ ~ t t;.;v ,.t<lelt : :; ' st 0 ;: : r • .. e r -

~ 1l ' : n ~ .or· =-es . ,.L 1it~re ~ v..k :l',et b1ir:J..~e • 

t .:'ro.. ,~ 5se ' 'oet r al :t .1!'.UJr ove r Ior .:l et ,:ed . ,u ~ lands <::'1' Te 

p§.. .L'1.1and : Jl : er SO!. en rey: 10 '15:- E.. ut :--.ln,: :... t \..<~ t <.: o c... 

: :or~'es eEen 1ntresse a t :?lnl r d or ret t ' .o l c.e s ~ Oh' en .., ' eren s t 8..t ... 2:C 

t .1s1 'tnl ng 11 r.ord1s n, 1 trali ';;e tsp li t l ' , • 

II 

. t -r a ~enne s l '-1tning b lir da de t neste sp r s 1 hvad S,..-crlge gs 
og !Torge an og b0r oreta f or å. j~ .. i n1and . 

Den fzrste tese blir da! avg .l0re1se S er l ge • .8e-

st':;!l1rr!er S\er l ge s lg f or en "abso1utt " n:. it a lite t ~e lv OlI! .d 1 .d iJl 

trues av et sa.'m:enbrudd , da må orge Jzre de t s . ' e . 

ge i~e gä t l1 en lr e 11g 1nterve .tion. 

Sve r1ge e r mer enn dot e1 t s1. fo lkerlkt som ':or e og eunu 1angt 

t ~ r ere :::. 'onol':l lsk Of m11lt r t . Derr or mä Sver i ge ' l nit1at1ve t . 

~.~en det er z,noke li . e.t e t snares t mulig bli r fu ll 1nnbyr des 
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;: ll::s r .... . 

or,.;e ·~t 021 "et slJ.t't,es er.. 
Q. 

S i:s L .:" l edes e t L,"t1. t .,ill tzr t :l~ ~ or.o-

.. 1s.: ~:!J. ' r' l de . 71 ~L!:~ '~or U 1 : ~ t orl.em,e t i .'et'.€; _p;)r .. i 1. 

Pe r C'onl1 ~ €_. eg 0', :r'.e-.1st el... .t ':01:,(: '.11 tvlr. e 

re e r r'<. '5 . 11 1 z..ripe ~' :ti vt i T' I :,'~ ls r_t '- t J.er . ; .. 8n 

.'e!:: , !, r. :.,,·et t 1 ouie ( :-:'~'. ~_·.·e .i.8u. r.er.s "' . 

Der.or ~reiier je o ~ .. ,1 e II,e 11. s:::.e11e1' rorl '. _ .. :e ' dl 1-

Llon :or at:o e t il ~",lle ,,::,:al [, j 2Jr e :elles ~s.l ~.e S.er lze i or 

i redde Jinl and . 

',el' ~t.,-, te v pl. II" ~t r. Zo 

1II 

:Jet eI' 1:e l e ,::> '-:er:.S - o~si ?iL1B.J d s - t r esse :1 

1 "stne te !",a. de cor6. 'e sU.teLe e r :d rt : i g M l tr~le I 0 stort 

sett eI' ~ette l ieres l 1tresse . 

:"e vest t .:k·te .e h3.. intresse av J. L e::.:e ele nol' ' l s· .e 

l3.nd l nn ':r l en p.:.. ::: 1 • , 1 'e : e rved 'olir 

:l[ S 'olo:' en, eI' e:'fe.ct l v . 

Vest::a.ctene ~:an ville'r e j e l pen t 11 .:- i l und so 

1 tre::G:e de n01'dls'-e s t a ter.e l nn. 

=="",'~- 1. 11 

Se l v olI! 'Jest;;!t:G<tene pro J. orrna ' ilde 1 ills~:re e s1g- t 11 ~ seke 

pä ~ 1si'lavs. s ten uten '1 b ruke norsk 0, l'Me v 11 1Y§k-

l and st:rf~s gripe inn pä l. s l ands s lde og angrlpe Finl and . 

Da v l1 Sver i ge neppe f orho l de s i g pass i t . 

Det beds te for r orden v llde V12re om Fi nlar 1 an reclcles 

hj~ fra Sver i ge og lTorge ( säl edes a t vestmaktene i nnskTe, e I' s i 

t il s om nu hJ~e med mat erl e ll og J. rivlll1g, men i~.e med r e l~re 

t rop,er . ) 

Finl a nd b0r de rfor 1 god t l d (lkke like f0r et truende SruL en

bru d ) henvende s i g ti l Sverige og . orge 0 sp0rre om utsi~tep~ t il 
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• ~tiv i nLervention. 

• 
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Eare lwis t:e i ge ci ge r ":.e i" , b0r ' ,enven 'e l se s~ je U l vest :: ' + 

t e r..e om i nt erve r-.tion • . :en se lvf0 l ge l1g mä Fi nl and ' reve 1 urtig svar . 

::vis Sver i e svarer ":,e i ", er Flnl ands regjer ng se l vf _l t;:e l1g 

orpl_~tet t il ä vepne s i g t i l vest~cte .e - t r oss ~e er av f l ytende 

Ee r - hvls Jlnland el kan reddes . 

1 "?L l ands henvenc.e l se t il Sver i ge og Yorge burde i t ilf elle 

pr es l seres : 

1) a t ien eneste chanse [ or ;... h i nlire de t o ' rigene samrnensme lte 

er &t l.orden a l ene ' l are r i vi se ~sland vi nterveien, 

2 ) a t ?inlands nederlag vll f0re t il en massef lukt av finner 

t i l Sver i ge og 'orge , 

3 ) a t Rus land f0r eller senere vll angr lpe Jorge eller Sverlge . 

IV 

Personllg er jeg mest tllb0illg tll ä anta at de to krlgene vl1 

smelte sammen. Men ser er det bedre at Sver l ge og Norge gär f rlvlll1g 

med enn at de bllr tvlnget tll det ved et enge lske-f ransk ultlmatum. 

Det vl1 ha vlsse fordeler at de nordl ske land bllr med 1 f reds-

fo rhandl1ngene og ka.n motarbe l de et ny tt Versailles . i en de l 0per den 

fare (hvls vest maktene ikke vlnner en SNgj0rende se l er ) a t sbormakt ene 

k:yn1sk ofrer de små statene . Jeg n:erer en yp .l stro ef t er :.:unc en . 

Derfor 0nsker Jeg sä brennende at Sver i ge og :'orge ved ehen ' raft skal 

h Jl epe Finl and t il en snar l1 g J. r ed med :;{u.s l and , uten at r'orden t rekkes 

l nn i verdenskrlgen. 
r 

.en Flnland mä reddes , se lvom Svelge og :7orge skul de trekkes lnn 

1 verdep~krlgen.- Fl nnl and b0r bare kreve erstat lng av Rus land (se lv

f 0l ge llg uten innr~ e lser). 

Undskyld dl sse l ange b~rakt lngene av en out s l der ! 

Jeg Mper De ka.n tyde ml n skrlft! 

Deres rerb0dlge 

Johan Scharffenberg 
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SSavuttuani Osloon t. k . 26 äivän aamuna pyysin 

ulkoasiainministeriostä, että pääsis in mah -olli s imman pian ulko-

a s iainminist ri Kohtin puheille. 

taiaamuksi. 

Vastaanot to j ärjestettiin t i i s-

Ministeri Koht i l maisi ens i aluksi t yydytyksensä 

sen johdosta, että Suomen asiain hoito oli j ärjestet ty uudelle kan

nalle ja esitti huomautuksia j oidenkin viime aikoi na sattuneiden 

pikku kommellusten j ohdosta. ämä huomautukset t ehtyään hän 

nimenomaan sanoi tahtovansa puhua suoraan ja avoimesti siinä toi

vossa, että vastaisuudessa voitaisiin vllttää väärinkäsityksiä j a in-

diskretioita. Ministeri Kohtin esit tämät huomautUKset eivät kui ten-

kaan olleet sitä laatua, että pitäisin v~ttämättömänä n i iden se

lostamista tässä yhteydessä. 

Kun keskustelu siirtyi Suomen puolustustaisteluun, t ah

toi ministeri Koht nimenomaan korostaa sitä, että Norja ei suhtaudu 

SUomen taisteluun kylmAkiskoisesti. Norj a tahtoo antaa kaikkea sitä 

apua, mihin sillä on olemassa mahdol_isuuksia. Norjan kansa on kuiten

kin maailmansodan jAlkeen luottanut s iinä mllrin rauhan pysyväisyy

teen, että sillä ei ole itsellAAnkään sellaista puolustuslaitosta, 

JAKELUOHJE: JaJceluohjemalleja: 

Tavallinen. 
T a ... 1l1nen ja 11.11 .... . .... ..... mlniltenGlle. 
EI ulkom .. edu .......... tledoltuklUn. 
EI ulkomueduatul<Mn. mutta ulkoaalalnmlnilteriGn tledoi

tukoIIn. 
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joka voisi suoranaisesti tukea Suomea sen t aistellessa va autensa 

uolesta. Vapaaehtoisia kuitenkin on jo lähtenyt Norj ast a Suomeen 

j a mahdol l i s ta on, et t ä niitä j atkuvasti tulee li ittymään Suomen 

armeij aan. 

Kun huomautin, että o~i tarkoituksenmukaista, että 

norj alaisilla vapaaehtoisilla olisi myöskin muodost elmiensa j ohdo s

sa nor 'alaisia ups eereja, t ahto i ministeri . oht saada oikaistuksi 

vä~inkäsityksen, joka hänen sanoj ensa mukaan on t ässä 

t ynyt. Nor jan hallitus ei ol e asett~~ut vastustamaan 

upseerien lähtemistä Suomeen, mutta norjalain en u 'seerikunta on silll> 

tavalla kokoonpantu ja niin pieni, et t ä varsinaisten akt i iviupseerien 

lähteminen ei voi tull.a kysymykseen. Sen estää myöskin laki, sanoi 

ministeri. Mutta akti ivi sten uJ s eerien ohella on Norj alla asevel-

vol l i nen ups eerikunta, n iinkuin mini s 'c.eri Koht sitä nimitti. Vii

meksi mainitut upseerit ovat vain ositta.!.n valtion palkkaamia j a 

saavat suurimman os an toimentulostaan siviilite, tävistä. Tämä up

seerikunta ei tosin ole saanut yhtä hyvää upseerikoulutusta kuin 

meij an akt i iviset upseerit. Hei dän j oukossaan on kuitenkin 

kunnollista upseeriainest a, j a Norjan hallitus on p~ättänyt suostua 

si ihen, että 10 tällaista ups eeria saa lähteä ,Suome en vapaaehtoisik

si. Huomautin, että tämä l ukumäärä on varsin pieni s iihen tar ee

seen nllliden! mikä nyt jo on olemassa, ,~ a että tämä tarve luonnolli

sesti kasvaa sen mukaan kuin vapaaehtoi sten määrä kasvaa. Minister 

Koht jllleen vetosi Norjan puolustuslaitoksen heikkout een ja sanoi, 

etU. orj a nyt saa maksaa aikaisempien erehdyksiensä hinnan. 

Kun esitin ajatuksen, että Suomi voi tuhoutua, ellei 

saa nopeasti riittävL~ tehokasta apua, lausui ministeri Koht jyr

kässä ja pMttäväisessä s4vyssA: "SUomi ei tuhoudu". Kysyin, mihin 

hän perustaa tämln kAsityksenaA. Suomi on osoittanut puolustukse~ 
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saan sellaista voimaa ja p~~ttäv~isyyttä, ett~ kohtuullisten ja 

hyväk.sytt~vien rauhanehto j en saavuttamisen I i Hiisi olla mahdolli

suuksien r aj oissa, vastas i ministeri Koht. Hän ei kuitenkaan 

tahtonut tarkemmin selittää, mitä hän tarkoitti kohtuullisilla ja 

hyväksyttävillä rauhanehdoilla. s ain sen käsityksen, että hän puo

l estaan olis i valmis pitämään hyvä~syttävinä niitä vaatimuksia, joi

ta Venäjä on SUomelle es ittänyt, ja huomautin sen vuoksi, että oman 

käsitykseni mukaan Suomen kansa ei voisi nyt, niinkuin se ei ai

kai semminkaan ole voinut, suostua esimer kiksi Hangon luovuttamiseen 

Neuvostoliitolle, tällainen luovutus kun tekisi Suomen puolueetto

muuden ylläpitämisen mahdottomaksi ja myöskin vaarantaisi maamme 

itsenäisyyden. ämä tekemäni huomautukset antoivat ministeri 

Kohtille aiheen peitetysti viitata s iihen, et tä pienten valtioiden 

itsenäisyys nykyi s in t uskin enää on to ·ell ista laatua. Norja on 

hänen sanojensa mukaan Skandinavi an maista kaikkein uhatuimmassa 

asemassa. Norj aa vastaan har j oitetaan ~~os~sta siinä määrin, 

ett~ voi odottaa melke in mitä ta ahtumia hyvänsä . Kaikki suur

vallat ovat tässä suhteessa samanlaisia, eikä niiltä voi odottaa 

mitään hyvää. 

U1koasiainmL~isterin koko puhetavassa olin havaitsevi-

nani sellaista resignoitumista, joka on ominaista t ilanteissa, jois

sa heikommaksi itsens~ tunteva ei näe mitä1m mahdollisuuksia asettu 

voimakkaamman toimintaa vastustamaan. 

Kun unkarilainen vapaaehtoisjoukko, jonka saa umista 

Englannista Odotettiin, oli vielä matkalla, vlltin vapaaehtois 

kauttakulkua koskeviin kysymyksiin kajoamist a. Sanoin kuitenkin, 

että ellei pohjoismaista saavu riittävä mä!rä vapaaehtoisia, niin 

voi tulla sellainen aj ankohta, joll oin SUomen on käännyttävä 

Unsivaltojen puoleen pyyt.len niiltä apua. TAl öin voisi syntyI. 
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tilanne , joka Pohj oismaitten kannalta e i varmaankaan olisi yhtä 

mieluinen kuin Venäj~ hyökkäyksen tor j uminen uhtaasti pohjois

maisilla voimill a . Minist eri Koht tällöin huomautti, että 

jos Ruotsi ja Norja, mikäli se kävisi ni~ mahdollis eksi, lähettäi

sivät Suomeen aktiivisia joukkoja, s aisi Englanti aiheen s elit

tää, että Suomessa käyvä taistelu on osa sitä suurempaa sotaa, 

j oka on k~issä Eur oopan mantereel la. Englanti t ulisi käyttämään 

tilannetta hyväkse en ja sekaantuisi ohj olan sotaan, jolloin Skandi 

navian neutraalisuus olisi mennyt. Täh~ suuntaan ei orj assa ha

l utt ais i lahteä. Norja tahtoo s ä ilyttää neutraalisuutensa, mutta tämä 

~ taas e i ole mahdollist a, jos länsivallat avoimesti osallistuvat Suo

messa käyvään taisteluun. Saksa ryhtyisi tässä ta' auks essa vaeta

toimenpiteis iin ja koko Skandinavia olisi ennenpi tkää otanäyttämönä. 

Nor ja ei sitä vastoin vastusta sitä, että Euroo an maista vapaaehto i

sia mat kustaa SUomeen Norj an kautta, mutta tämän SUomen avustamisen 

täytyy , jotta Norja ei menettäisi puolueettomuuttaan, ta ahtua vapaa

eht oisessa muodossa. 

Keskustelun kuluessa huomautin, että Suomessa on herättänyt 

hämmästystä se, että Skandinavian ulkoasiainmini s erit pitävät konfe

r enssejä ilman että Suomen ulkoasiainmini steriä pyy etään mukaan. 

Kysyin samalla, neuvot eltiinko Kööpenhaminassa j onkinlais en välityksen 

aikaansaamisesta Suomen ja Venäjän välillä. Ministeri Koht ei käynyt 

millMn tavalla puolustamaan Suomen uL_oas iainministerin syrjäänjätt ä-

mistä, vaan huomautti, 

suudessa enää tarvitaan. 

e~tä tuskinpa tällaisia konf renssejä vastai

Mitä taas välitykseen Suomen ja Venäjän 

välisessä ristiriidassa tulee, niin ei konferenssi tässä suht eessa 

tehnyt muuta kuin piti toivottavana, et tä rauha mah ollisimman pian 

saataisiin aikaan sellaisiLla ehdoilla, jotka eivät loukkaisi SUomen 

itsenäisyyttä. Ministeri Koht ei ~(5skAan uskonut huhuihin, joidenka 

mukaan 'Saksa suunnittelee vUitystä Suomen ja Venljän välillä. Tässä 

yhteydeSSä saan mainita, ettA ulkoaslainminlsterl0n sBnomalehtijaosto-



pälUlikkö f idnes vähäist " myöhemmin kertoi , ett ä madame Kollon

tay hänen tietoj ensa muk an on työskennel l y t s iihen suuntaan, 

että Neuvos t oliitto suos t ui s i r auhan solmimis een SUomen kanssa, ja 

että my3skin Saks an va ikutusvaltaiset piirit pi t' vät ' t ä t oivotta-

vampana s itä, et tä rauha Suomen j a Ven~ åil välillä mah ollisi mman 

pi an ai kaansaat ai s iin. 

Keskustelu mi nist eri Kohtin kanssa j ätt i minuun sen 

vaikutelman, että hän henkil~kohtaisesti ei enää täysin luota s ii 

hen , että Norja vois i ajan pitkään pysyä puolueettomana. Kummalleko 

puol elle Norja t aas kalli s t uisi, s iitä tuskin on epäilystä. orj a-

~ laiset itse , kuten valtiopäivämies Ry sst ' a entinen oikeusminis ter i 

Sunde pari päivää sit t en minulle sano ivat, ovat s itä ieltä , että 

Norj as sa 99% kallistuu liittola isten puolelle. 

Jo s tämä käsitys on oikea, niin norj alaisil ta puuttuu 

kokonaan ryhtiä voimakkaasti as et tua v suustamaan Englannin painos

tusta si inäkin tapauksessa, että tämä ainostus loukkaisi Nor jan 

puolueett omuutta . 

Tänälm otti kuningas alle- irjoittaneen v staan yks ityis

eudi enssiin, joka kesti noin 40 minuuttia . K~ing s oitti yl is

tamällA suomalaB:.en luj aa vastarintaa j a menestyksellistä PUOlust~ 
f~mista yli voimaista v~hollista vas taan. 

PuhuessruL~ kuningas laaj alti kuva ili sitä vaikeat a ase

maa , mis sä Norja on m.m. sen vuoksi, että Norjan _' ans a on ollut 

taipuvainen pi t ämään sotaa s ellaisena asiainti l ana, jota kaikkein 

keinoin on vältettävä. Nykyisissä oloissa on kommunisteilla sitä

paitsi vielä s iksi huoillB.t t ava va i h-utus Norjassa, että liian nopea 

j a jyrkkä politiikan muutos voisi synnyttää sisäpoliittisia vai -

keuksia. Lisäksi on Norjassa useita sel laisia uskonnoll isia lah-

koja, jotka ovat pasif'istisella kanna:ua. Kaiken tamän huomiooR

ott aen on vielä muistettava, että Norjan armeija ja puolustus
laitos eivät ole nykyhetken veatimalla t asolla ja Norjan poli-
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tiikk~on j ohdettava s elleisslla varovaisuu ella , että kansa 

e1:.tii muka:-n sill e taholle , mihin on kuljett ava . J.Jäyttää s iltä , 

ettei Norja tällä hetkellä · voi ajatella suoranaisen sot i l aalli sen 

_vustuksen antami sta Suomelle. Norjalai et ovat kuitenkin valmiit 

kai killa ni illä :-einoilla, jotka eillä on käytettävänään , t emaan 

Suomea varo en kuit nkin s itä , että Norja menettäisi uolueet tolliuu-

tensa ja. että Saksa p~.äsisi s ekaantumaan sen asioih in. Epätietoist<l 

on , sanoi kuningas , voisiko Engl ant i edes tu vata tar eel lisen 

l iikeyhteyc en Norjan kanssa, jos Norja menett äisi ~uolueetto uutensa . 

Tästä taas saat.taisi johtua, että va aaehto i sten ja ui en otatd'vH.-

kei en k~ljetus Englannis ta Jor jaan <J edelleen Suomeen ehk~ k skey!-
tyis i ja Suomi ei voisi saa a Norjalta sitäkään välill istä t ·· ea , 

minkä se nykyään voi saada. Voi tulla kuitenkin L ki, joll oin ti -

lannet ta on tarkastettava uus ien nåköko tien valossa. Ei ole 

. ahuotonta , et tä sillä hetkell§ on k rta kaikkiaan tehtävä r atkaisu, 

j onka t arko ituksenmukai uus j e. v i i saus jää hist ori an el vi ttämiseksi . 

Kuningas huomaut ti, et tä tämä ratkaisu luonnolli ses ti ta antuisi suun

taan, j oka asettais i orjan Suomen rinnalle, mutta t ämä ratkaisu 

ei voisi mi sä§n tapauksessa tapahtua irrallisesti Ruotsista; a in 

s iinä tapauksessa, että Ruotsi tekee t äll aisen ratkaiSun , olisi Nor-

j en asett umisesta Suomen rinnalle todellist a hyötyä. Ei Ruotsi eikä 

Iorja voi täss~ tapauksessa t oimia yksin, vaan on niiden käytävä käsi

.kädes -

Esitin PAnen N~jesteetilleen saman näk~kohdan kuin olin 

esittänyt minist eri Kohtille, nimitt§in , että Suomi voi mahdol:isesti 

j outua tilanteeseen , j os s en täytyy käf1ntyä Hnsi vfll toj en puoleen 

pyytaen niilta apua. Täm8 huomautukseni ei kuitenkaan kuningas ta 

h~styttAnyt. Hln päiuv8Stoin vilkkaasti elehtien selitti , että 

hänen mielestään asia 'ei ole milläln tavalle hUOlestuttava, vaikka 

orjaan saapuisikin Suomeen matkel1e olevia sotilasjoukkoja. Kaikki 
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on hyvin, kun vain voi ' aan sanoa Norjanaut t a kul evien j ou oj en 

olevan vapaaeht oi sia. II Minä :,.,uolestani en tule t i etämään niistä 

mitään , vaan katson asiaa s or mi eni välitse, mutta mitään varmuutta 

ei ole s iitä , ett ei niitä muuall a i uo t ta i s i . Saatt a t ul la Letki, 

j ol loin t äytyy tehc.ä r a.t kaisuj a, ,j oidenka vi isaus j ää hi s torian t uo-

mi t t vaksi . II 

Kuning s arvo t. eli myöski n Ruotsin päänli ister in es iinty . 

mis tä :a vali t t i s itä , et t ei mi n ist er i Hansson ollut r iittävän s el

vä sti sanonut , että s e kanta , jol l a Ruot s i on nyt, on t ämän ~ ä ivän 

kanta . Saattaa tapahtu sellais i a aS i oita, jot ka antavat aihetta 

• kannan muut t ami s een. Hän sanoi myös , i n saaneens a s en k·· sityksen, et tä 

Ruotsin kuni ngas on t ·· ssä suhteessa j o··seenkin s amal l a k:mnalla kuin 

hän itse s iitä huol imatta , et tä Ruotsi n kuningas omass a j ulkilausumas 

saan oli aset t unut t ukemaan Ruot s i n hallituksen kantaa. 

• 

Kuningas Ha kon kuvail i l a aj alti niitä vai keuks ia , joita 

hänellä on h li tusk uten .an o lut s n j ohc.os ta , et tä Norj an yli1~ok-

ka ja työvä estö vet oll eet ni in jyrkästi v stakkain, samoinkui n 

ser~in vuoksi, ettei ol e ollut selvää r aj a a kommuni smin ja s ial i smin 

v ·· ill ä . Hän elitti m'ö kin niitä syitä, joi ' en vuok i · ommuni mi l -

la on ollut r unsaasti kennattaj ia sivi stynei s t ön nuor emman po van 

sem9inku in virkemieskuntaan kuuluvan nuor ison ke_KUuc s sa . Nyt näytti 

hlinen Diielestäe.n kommunismin pohja , Ve ·· j än SUomea kohtaan tapahtu

neen hyö .. ksen johdosta , olevan l uhist umaisill aan, mut ta kehitys 

t ähän suuntaan vaatii omaa aikaansa. On siis vä l t ettävä s ellaisia 

kannanottoja , j otka synnyttävät s isäistä r ikkinä isyyttä..1" j a j aksetta

va odottaa luonnol liaen k hitysprosessin tuloksia. rorja voi kui tenkin 

j outu , sen kuningas l ausui useampaan ker taan, tilantees een, j ol-

loin sen on t ehtävä kauaskatsoisia rat kaisuja. 

Lopuksi Hänen Majesteettinsa hyvästi sanoessaan lausui 

tOivomuksen, että hän voisi a ina keskustella SUomen e ustajan kanssa 

avoimesti j a niin että mol emmat katsovat toisiaan suoraan silmiin. 
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Kun ajattelen ull:oasiainministeri Kohtin lausuntoja ku

ni nkaan sanoj en ja puhetavan valos sa , niin en voi väl ttää ej atusta , 

että Norj~1 valtion päämies ei ole yhtä hu olissaan kuin ulko siain

ministeri si itä, että Norja. voisi joutua menett ämään ; uolueetto-

muutensa. Kuningas näytt ää näk vP...ll psykoloogisia esteitä , jotka 

viiväs t yttävät Nor jan politiikassa kenties odotettavissa olevaa 

muutosta . Ulkoasiai nministeri Koht eriaatt eellisista syistä ja 

arkuudesta suhtautuu kielteisesti sellai seen kehitykseen, joka 

kuninkaan mielessä häämöttää mahdollisuutena. 

Mikäli Nor j aa kohtaan on harjo i t ettu pain stusta Engl annin 

t aholta , niin vaikutelmani on, ettei ulkoasiai nml.nist ri yhtä vähän 

kui n kuningaskaan pidä painostuksen jyrkkää ja päättävä i stä 

vastustamista mahdollisena. Ulkoasiainministerin mielestä s en 

vastustaminen kai kella ponnel la olisi ehkä toivottav~a, mutta e 

lytykset puuttuvat; kuninkaBn sanoissa s itä vastoin ei ollut mi

tään sellaista huolestumisen sävya, minkä olin hvaitsevinani ulko-

asiainministeri Kohtin sanoissa. 

Vakuudeksi: A/~· 
V. a. Asiainhoitaj Q. 
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Kes kiviikkona t . k. 28 :nä saapui Hels i ngistä 

EP.glant i in n.atkal:la. ollut Englannin parlamentin jäsen Mr. 

MCMillen puheilleni kertoakseen s iitä muutok ·esta, ikähä-

nen käsityks ensä. mukaan Englannissa on tapahtumassa Suomen 

avustamista koskevassa ky ymyks essä . ja t eh ~kseen allekirjoit

taneelle er ä itä kysymyksiä. 

McMil lan, joka oli ollut koaketuksesse t äkäl·· i -

sen Englannin lähetystön kanssa, sanoi , että utamia viikko-

ja sitten, kun hän matkusti Lontoosta, oli virallisis sa pii

reissä vallalla aj atustapa, että SUomelle on annettava hyv3.n-

tekeväisyysapua ( charitary help). Nyt näyttää kuiten-

kin voitte.van alaa käsitys, et tä SUomen taistelulla Neuvos-

tol iittoa vast aan on nitD suuri yleinen mer kitys, että 

anto on tehtävä aikaisemmdn ajateltua yalj on tehokkaammaksi. 

AvunP~on tehostaminen sellaiseksi, et tä Suomi todella pe-

lastui s i tuhosta, kohtaa kuitenkin vaikeuksia. Tällaisena 

vaikeutena mainitsi Mr. McMillan Norjan ja Ruotsin mahdollisen 

kielteisen suhtautumisen brittiläisten joukkojen kuljettami-

JAKELUOHJE: 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalksi minllleriölle. 
EI ulkomuedullukoen lIedoilukoUn. 
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seen Skandinavian poikki Suomen avuksi. Brittiläiseltä kannalta 

ke t s oen on Suomen kuitenkin p ide~tävä läns ivaltoja liittola i s ina tais 

t eluss diktatuurej a vastaan ja tästä syystä olisi , mikäi mahdollista , 

raivattava tieltä esteet, j otka ovat Suomen tehokkEan auttamisen t iel

l ä . ~c 'll an halusi kuulla mi eli piteeni siitä, mitä or ja tekisi, 

j os Englanti l askisi s en alueelle maihin joukkoja, j otka l ähetet t ä i -

s iin Suomen avuks i . 

Vain kolmatta päi vää Oslossa oltuani en luonnoll ises ti voi

nut ei='i ttää mitään varmaa vas ,,:austa. Sanoin, et ten ollut keltään nor ja

laiselta kuul lut mitään s el laista , mikä t arjo ai s i var man pohjan vastauk-

s elle. Lisäsin kui tenkin , et tä k skustelu, joka minulla oli ollut 

minist eri Kohtin kanssa , antaa aihetta arveluun, että Norja ei r yhtyis i 

aseelliseen v starintaan estää.kse~n Suomeen • ,atkalla 01 evien j oukkoj en 

m ihinlaskun. Norj alla ei tunnu olevl:ln sellaista l uot amusta voimaansa, 

että se uskaltaisi ajatalla minkään suurvallan ~o iruen itei en aseellista 

vastustamista . 
Huomas in , että t ämä vastaukseni vastasi sitä käsityst ä , mikä 

Mr. McMi l1anillakin oli norjalaisista. Hän korosti eriy i s esti sitä , 

4t että norjalaiset j ohtavat miehet, j oita häll oli puhutellut, eivä t us-

kalla antautua avoimeen keskust eluun, vaan koettavat välttää iusallisten 

asi a in käs ittelemistä. Ruotsissa on tilanne t ä ssä suhteessa toinen , 

hän s anoi. Ruotsalaiset osoi ttavat suurempa rohkeutta ja itsenäisyyt-

tä e.j atustensa ilmaisemi sessa. 

Mr. McMillan mainits i, että Englanti on lähettänyt kaksi 

ffiiestä tutkimaan, mitä mahdollisuuksia olisi to imittaa brittilä i s iä 

j oukkoja Norjan poikki Suomen Atlantt ie koht i ojentuvan käsivarr en 

kautta , s ekä lausui omana aj atuksenaan, että Englannin on autettava 
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Suorr.e siinäkin t apauksessa , että s en on a vat tava j oukoi leen 

tie tlantilt Nor jan j a mahdollis es t i Ruotsinki n kautta maahamme. 

Toinen Suo~en aut t ami sen muoto ol i s i Bakun 

kohdistet~ava uhka. Jo tä.ll~ inen uhka ekot.t isi l"euvostoliittoe 

veti ·· än pois useita i vi sioneje. Kannaks lta, joten aine Suomea 

vas~aan helpottui s i . Balrun öl.1ylähteiä en valt aus tai tuhO !?lIlinen 

taas k er r assaan t ekisi l opun Nsuvostol i iton m8hdollisuuksista j at-

kaa tehokasta tais t elua. 

Wr. Me ill anilla on siksi vaikutusvaltai nen asema e~a-

huoneessa j hän on niin l ähellä erä i t ä Englannin halli tuksen j ä 

seniä, m. m. lordi Halifaxi8 , et tä hänen j etustensa selostami n en 

on nähdäkseni . iheelliste s iinäkin tapauksessa, että ne eivät 

kuvastaisi muuta kuin n en omia mielipiteitään, joita hän ai ko o 

Lontooseen p ala t tuaan esittää. Englannin hallituksen j ä senille • 

n i ttava on myös , e t tä Me. Mil18n sanoi olevansa vakuuttunut 

että on vain l yhyen ajan kysymys milloin Engl.'tnti katkaisee s uh

teensa Neuvostoliittoon. 

Englannin ja Ranskan · hteistä esiintymistä Neuvosto-

liittoa vastaan Kaukasian suunnalla pitää myöskin Oslon diplo

naattikunnen vanhin, Puolan ministeri Neuman, mahdolli s ena. Hän 

spn01, kun asiasta hänen kanssaan tuli puhe, tehneensä Parisissa 

käydessään havaintoja, jotka. hänen mielestään viitteavat s iihen, 
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että sotilaallista e iintymistä Neuvostol iittoa vastaan Kau-

k siassa on vakev sti suunniteltu. Luonani käynyt Summessakin 

useampaan otteeseen pistäytynyt ranskalainen sanomalehtimies 

Ga ston Benac t a s sanoi, et tä tällai s en sotila llisen toiIDin-

n n tiellä on toist iseksi vain yksi este: ei ole helppo löytää 

syitä., j onk varjolla Englanti ja Ranska ryhtyi s i vät 

to imintaan. Kaikki tässä mainitsemani henkilöt lausuivat sa-

maan suuntaan käyviä. ajatuksia t äll aisen toiminnan vaikutuks 

SUomen sotaan. Englan~ilais-ranskalais-t~kkilainen hy~kkays 

Eakuta kohti olisi heidän mielestään IDi tä tehokkainta apua Suo

melle . 

Ti edot turkkilaisten kauppalai vojen saamastA määräykses 

pois~ua Mustaltamereltä ··yttäisivät viittaavan siihen, että. 

Bakuta vastaan suunnatt vaa toimintaa koskevat arvelut eivä t 

olisi perusteetonta spekulatiota • 

Vakuudeksi: 

V. a . As iainhoitaja. 
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..> ven 8a .. kl n • Kun ole e hyvit yst ~ät v n:ollt e a joilte , 

~erto aeck l und ~iin~ het ~ä , jot~s hin 011 luonan , avo l -

~es ti asioista , j otk ehkä ovat entuudestaan Ulkoasia1nminis -

teri n tiedossR , ~utt~ jois t ~ kuitenk in katson ole van i velvol -

li ne n l yhyest i ~a lnitseIDaa n . 

erra acklund ' in s nojen ~ukaa n on rtpns~a vsl~is 

intervenoims n osee llise ti ~uomen hyväks i mi llä hetkellä 

t ahansa . r oko a nska on tässä esi a ssa yks i i elinen . 

dolli~t~ on , s anoi B., et t ä liittoutune de n kulje tusl a iv9t 

jo ova t mere ll ä .'orj an ulkopuolel l a odottamassa Suome n avun -

pyyntvä . 

he ra B. 

"Je odotta va t va in s a naa 1 nnerheimiltä " , vä i t ti 

Suo~en a vust amista on a nskan hall ituksessa ve s -

t uste nut va in päämini s teri Da ladie r, mut ta hänen pa i kallee n 

on jo toi nen mies, finenssiminis teri eyneiYct, vaJmi s astu

:nean . J oukkoj en ma ihin l a2kun p it " isi t apahtua Trond -

heim'in kautta. Mitä tekee Norja? Se va r meankaan di 

ammu. Mitä taas Ruotsi in tulee, niin jos ruotsa l a iset 

Joukot kommennettaisiin ampumaa n ~uomen avuksi tulevia jou.l{ -

JAKELUOHJE : "akeluohjemalleja: 
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koja , syntyisl tluots lssa kansa laissota . 

3ama n ajatuksen kans a lalssodan syttymises t ä 

rluotsissa on eräs korkeass8 asemassa oleva nor je: l a l nen !? ivan 

äske t t ä in esltt ~nyt prof . Cederbergl11e . 

Herra oa c:dund tiesi lisäks i kertoa seuraava : 

Helml kuun 20 ; nä esi tt i ,euvos to lijton edus

t aja Berlinissä Saksen hall itukselle nootin , jossa i'euvosto 

li i ton j a Saksan välisee n sop i muks een vedoten pyyde t ään Sa -

saa ryhtymään merisotatoimiin liitt ol a isten kulje t usl a lvoja 

vast aan , jos ne te ke vä t mal hinlaskuyri tyksen Norj a n r anni 

kolla joukkoj en l ähe ttämiseksi kandl avian yli Suomee n . 

Herr Ba cklund s anoi itse lukeneens a ma initun 

nootin , mutt a s e n se nanmuodon muisti i n kirjoitt8~l sean el 

h~nell ä Jllut ol lut a ikaa . 

e ln edell ee n kuul l a , ett ä herra a. ol i yhdes sä 

rtuotsin Parisissa oleva n pääkonsulin ka nss a seurannut yks i

tyiskohti a myöten 11ittola isjoukkojen ~uomeen l ä~ettämisestä 

käyty jä neuvotteluja . Pääkonsuli Nordlingin a ikomus ol i 

ollut ma t kust aa Tukhol maa n s amal l a ke rtaa herr !? Backlundin 

ka nssa , mutta ol i Nordl ing Ranskan ha ll itukse n pyynnöstä 

j äänyt Par is l1n. Backlund i n s aaman sähk "s anoman muka a n 

s aapuis i Nordling Tukholmaa n sunnunt a ina, sama na päivä nä , 

jona Backlundki n saapuu pe rille. 

Tukhol a ssa on Hordl1ngi n j a Backlundin tehtä 

vänä tehdä sekä uotsin hsll itukselle ett ä mui l le Johtaville 

poliittisille piire ille selkoa täs s ä kos kete llui s t a as i oista 
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j a osoittaa , mikä ti l a nne syntyi s i , jos Ruotsi asettui si 

va stustamaan ~uo ':uee n ma tkall a olevien 111 ttoutuneiden jouk -

ko jen läpikuljetusta. _,a nskassa on 3kandinavia j a etenkin 

otsi jo nyt yl e isen halveksimisen kohteena . Hä n , Ba cklund , 

kuuluu siihen ruotsalaiseen vähemmist öön , joka käsittää , e t t ä 

tt a vun t a rpee s s a ei oikeesteam ole Suomi , vaan ~uotsi . 

Olen kertonut kuulemaani, jol le en pyydä muut a 

a rvoa kuin sen, minkä Herra Ulknasiainministeri sil l e voi 

a ntaa niiden tietojen nOjalla, joita hänell ä on tässä koske -

telluista asi oista. Kun herra Backlund viimeksi oli He l-

singiss ä , ei hänell ä vielä ollut mitään tietoa llit toutunei -

den suunnitelmista Suoillen autt emiseksi . Nyt hän sitävastoin 

vakuutti puhuvansa vain asioista , jotka hän pe r i~~oh jin tuntee • 

• ;' 

v. a . asiainhoita ja. 
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Tänä aamuna oli allekirjoittaneella puoli tuntia 

kestänyt keskustelu pääministeri Nygaardsvoldin kanssa. 
Esitin pääministerille Suomen kiitollisuuden siitä myötätunnos~ 

ta, jota Norja on osoittanut. Suomea kohtaan, mutta huomautin 

s amalla, että se apu, mitä Suomi on tähän ~ s'~ i saanut ulko
mailta, niin suur·iervoista kuin se on ollutkin, ei ole 
ollut niin tehokasta, että se- riittäisi turvaamaan konfliktin 
onnellisen päättymisen. Suomen on saatava muista maista soti

laita ja upseereja. 
~uniita sanoja Suomen puolustuksen erinomaisuudesta 

lausuttuaan si'irtyi pääministeri asiaan, j ota olin kesketellut. 
Hän esitti tutun a j atuksen silta, että. Norja on ase i starii
sunut ja että Norjalla ei ole armeijaa, josta. voisi puhua • 
Tästä jOhtuu, että · Norj!'l tuskin voi tehdä enempää kuin se 
o~ -tehnyt Suomen auttamiseksi. samassa yhteydesSä pääministen 
laajasti pmlusteli Norjan eseriisuntA.politiikkae esittäen esi
merkkejä sUU, että Norjan kansa ei ol1ut halunnut tietää 
mitään sotavM'ilatuksista. V~ret, joita t $> rkoitukseen myöru-

nett..iin, olive±. laajojen piirien mielestä ?lleet hukkaan hei
tet~j~. Tapahtumien kulku on tosin nyt saattanut norjalai
setkift te,Juemaan, että nykyis~ssä lIS.ailmassa ei aseistariisu

tm kansan asema ole helppo, mutta käden kääntees~~ 

jan kohdal.t.'l ole parannett.svisaa. ". 
Sanoin tietäväni, että Norjan pUOlustuslaitos ei 

ole ajlm vaatimusten tasalla, DIltt.a tämän seikan ei pit&isi 
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olla esteenä norjal ist en upseerien avoimelle liittymisel le 
vapaaehtoisjoukkoihin, j otka menevä:t Suomeen. Olisi ilmeisesti 
t~rko ituksenmuk~ is empaa, et tä nor jalais et vapapehtoiset olis ivat 
norj 19i st en u seerien j ohdossa. Tästä ol i s i s ekin etu, että 
Suomen ta i steluihin osallistuvat upseerit saisivat s otqkokemusta, 
jota Norja j outuisi t?rvits emaan~illa r ajoillaan, j os Suomi 
ei voisi torjua h3:.ökkääjää. Kysyin, eikö Norj a voisi tässä asi 
set tua s amplle kannalle kuin Ruotsi. 

Pääministeri Nyg13 Br s vold näki Ruotsin edes sään suurena 
j~ voimakkaana, kun taas Norj a on pieni ja heikko. Norjalla on 
sitäp i t si ,if:rt1 *'jr;y;&ct&~ Norjan täytyy olla 
v~ro v isempi. Hallitus OB suostunut s iihen, että asevelvollisup
s eereja j oku määni saa läht~ Suomeen, mutta kaikessa hiljai suu essa. 

Kun huomautin, että Suomen puolustuksen sortuminen vun 

h itauden t i heikkouden vuoksi voisi 13 i heuttaa s en, että suuret pa
~18 ismiärät, 1-2 miljoonaan h enkeen, hakisivat turva a Norjasta 
j ~ Ruotsista, joten syntyisi uusia vaikeita probleemoj a, virkisti 
tämä huom utus- päämini steriä., j ok tavan takaa oli sylkenyt roi-

" 1n~f~tuolinsa vieressä olevl" 8.Il- .sylky stiaan. Ifån s~moi luke-
neens~ äskett~in Suomen historiaa j ~ lukiessaan s~ aneensa ajatuk
sen, että Suomen tappio voisi todella kin j oht a siihen, että osa 
Suomen väestöstä pekenisi Skandinaviaan ja loput ehkä siroitet
t a i s iin ympäri Venäjää. Aivan nä in hän sanoi ajatelleensa jp näytti 
olev~n ki innostunut kaukonäk!:Sisyydestään. Mltta. mitään johtopäätök • 
siä, jotka va ikutt aisivat Norjan asenteeseen, hän ei ryhtynyt te
kemään, v!'an siirtyi ylistämään k ikkea sitä. hyvää, mitä Norjas sa 
on tehty sosiaalisella ja taloudellisella alalla. Ja palj on on vielä 

tehtäviä. 
Sain kerta kpikkia an heti ensi keskustelusta vaikut elman, 

että pääministeri Nygaardsvold elää. menneen hyvän ajan muistoista 
uskaltamatta tehdä mitään johtopäätöksiä tilanteen muuttumisen 

johdosta. 
Kun olin ensi kertaan puhei ssa pääministerin kanssa, en 

tqhtonut menQl huomautuksissani pidemmälle varsinkin kun olin jo 
saanut keskusteluistani monien muiden norjal R.isten k~nssa käsityk
sen, ~ttä h~llitukseen voidaan parhaiten vai kuttaa kiertoteitse, 
esit~lä Suomen toivomuksia eräille veikutusvaltaisille parla

mentaor1koillo, job .. olJIii. ~ henki. _. \ 
V ~ 

V.a.Asiainboitaja. 
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o S .. L .0... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

Ci -
RAPORTTI n: c 

Osl o ssa 9 p:nä .... maalis kuuta 1940_. 

\ ~(ft 
I V/ - 1.(0 

Asia : Miten Norja suhtautuisi 

liittoutuneiden joukkoj en kaut ta-

...... kulkuun 

JAKELUOHJE : 

UI 1: A 4. 

SUomen avuksi . .... 

Tällä viir ~lla on kysy~s rauhanmahdollisuuksista 

t ullut julki sen keskustelun lais eksi. Kun l ähetystöllä 
ei eiliseen saakka ollut mitään tietoja s iitä, mitä on 

ollut ja on tekeillä. t " s sä siassa, on a lleki r joittanut 

:nonasti joutunut tukalaan asenuan tietämättöm,yytensä 
si. Ni inpä pääjohtaja Sandler j o sunnuntaina es itti 

kysy~ksen: erkitseekB suomalai sten p er äytyminen Vii-
rin s eudu l la sitä, että 5 0 an johto p itää enemp~ä 

ver envuodatus t a tarpeettomana rauhanteon rheisyyden 
vuoksi. Vastaukseni oli kielteinen. Englannin l ähetti

läs p~ria pä ivää rnwöherr~n kertoi, että hänen tietojen

sa mukaan Suomen hallitus oli tehnyt t ai tekenäisillään 

t ä rk.eän vetoomuks en. Mihin suuntaan, jäi epäs elväksi, 

mutta sir Cecil Dormer lupa si muutaman päivän perästä 
antaa enemmän tietoja ja sanoi Engl nnin olevan valmiin 

lähettämään tehokasta apua e ellytyks ellä, että Ruotsi 

ja Norja sa11is i va t j oukltoj en läpikulun. 
Kys,y~s Norjan suhtautumisesta liittoutuneiden 

j oukkoj en kauttakulkuun on siis erittäin tärkeä. Kun 

allekirjoittaneelle kuitenkaan ei ole annettu ohjetta 

s elvyyden bank.k.1misesta t " ssä a siassa, en ole niissä 

keSkusteluissa, j oi ta minulla on ollut ulkoasia inministe-

riBssä sekä eriniisten hallituksen j ~s enten ja niiden 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai miniaterilllle. 
El ulkomueduatukaen tledoitukailn. 
EI ulkomueduatukHn, mutta ulkoaaialnminiaterilln ti~doi. 

tukaiin. 
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lähetystöp" älliköiden kanssa , joi:ien luona olen e l.. inyt 

-äydä terve" "ysk"ynneillä.. , suoraan ottanut asiaa 1-u-

h e ks i. Kuitenkin 01 n koettanut j ohtaa keskustelun 

si i hen , että ä äsisin selvyyteen, mitä siano inen ajat -

telee orjCU1 ol l i sesta suhtau t 'u.mise s ta va at imuk een, 
e t tä li ittoutune i "en j oukkoja on ku~ j etel;tava orjo.n 

~'li omen a vuksi . 

Ulko siainmini s 1:.eriön kanslia. 'äällikkö hra 
E ll ja ol iittisen j a.oston p""ällikkö hra Tostrup li -
"va t varsin innokko.at suositt. el e an l 'auhan solmimista 

euvostoli iton kanssa vai kka a s uria' in myönnytyksiä 

tehden , kunhan vain SU omen itsenäis' ys " ilyis i . jI,..o lem

mille huomauti n, että Suo!::ii on ede leenkin vairnis solmi 

maan rauhan , mutta Hangon ja Viipurin luovut t an inen , 

,' oi en luovuttamista Venä j ä vaatinee, ova t ehtOja, ' oihin 

Suomi käs i ty. seni !IJUki;.an e i voisi suostua. 'ole t 

viitta ivat niihin 

~ o s SUomi rau laan 

Heidän mielestään 

vaaroihin , Joita ohjolalle syn ~ s~ , 

t aipumatta veto' ' _i 1" s ivaltoihin. 

s amaan suuntaan ol i :ninist eri oht 

aikaise . ' n vii td.nnut alukci epäedullis en rauhan j ä l -

keen Suomi ehkäpä idJlkin vo isi pä~stä eä.ul li so;:mpaan järje~ 

telyyn. elitin, että Suomi t untee venäläiset 

vuotisesta kokemuk e ~ ta ja bolsheviikit 

ko emuks en per!lsteella, eikä vo i pit OO ä se l..:.ista rauhaa , 

j oka t e is1 menest'-kselli s en puol stau wnis n uutt hyök

käy tä va staan .r.na..hdot t Illö. '- i , e es välia ikaisesti hyv"k-

syttä vänä . Nähdäkseni ei sii s jää. muuta mah ollisuutta 

kuin ve ota l änsivaltojen a uun, ellei Skan inaavia no

peasti ryh y aktiivisesti auttamaan non i nterventio l it.iikan 

menetelmiä. käyttäen. Ruotsilla j NorjQlla on ~oka ta-

auksessa kansainliiton jäseninä v~lvolli suus olla a i na

kin estämättä muualta t l evan vun saamista. Vihj a sin , 

että joukkoj n k uttakulun ki el t äminen mer 'itsisi ePä

suoraa apua hyökkääjälle. 

Tähän ' sian puoleen e i kumpikaan, Bull yhtä 

vähän k in Tostru~k~an, kajonnut. Keskustelu si irtyi 
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toisiin kysymyks iin. T::istä teki s in s en joh o .. ····· t öks en, että 

ulkomini steriöss~kin tajutaan, kuinka va i keata Nor jan ol i s i 

as ettua va stu s t amaan j ouk~ojen kulje~usta al ue ensa läpi . 

ansanhuol t :)ministeri Li e p ari a pä ivää. myöh emmin, kun olin 

vienyt keskustel un samoille l a duil le, sanoi, että ehlCpä 

kul j etus sinetö id ' i s s~ vaunui s sa ol isi sop iva xatkaisu. 

unis eri ueltä s ain vahv i s tuksen aikai s emmin kuu e

maani, siihen nimi t 't"in, että . .all ituksen ja t yöväenpuolueen 

johdon kes cuudessa on ollut jyrkkääk in er imi elisyy't.tä y s 

myksissä, jotka koskevat suhtau t umist a omeen. Pääminis erin 

j a ulkominist erin varovaisuus e i k.:.. ikkia n:.iellytä. .w l.en, 

Thorpin ja Tranmaelin vaikut usvaltaan onkin l ' e ~ystön' ollut 

vedottava saa cakseen esim. vapaaeh t o i skuljetuks essa a ik' an 

k~ytän "ll i s iä j öir' estelyjä , j oihin näh en ul: oasi""iru . ni s 

t er i ös sä on esi intynyt haluttomuutta. 

~ö skin Yhdysvaltain l " h ettilään j a !tali n l ::i.h et.ti

l " än kanssa keskust el l es sani t ul i j OtLi<:kojen . uttakulkumah 01 -

isuus puh eks i. EC1e linen, Nil'S Harriman , ku'tsu i lähet ' -

tönsä. s ihteerin salonki in, mi::sä. eSh.-ustelimme, ja hlr . Cox 

t ä llöin sanoi kuulleensa Mrs Harr imanin "hyväl t ä yst::i.väl t " ", 

s iis l ähetystön jostain rvost~, sta t i etolähteestä , että or

ja ei miss ään t a p""uksessa a set tuisi k uttalwlkua vastus

ta.m3.an j a että Ruotsil~an ei uskaltaisi , isä isten se kkaus

ten p elosta, sitä t ehdä. Italian lähettiläs t aas k . itte-

11 ,Pitkälti t eoria a, että 1" s ivaltojen, var sinkin Englannin 

apu, veisi siihen, että Saksa t odellak in s ekautuisi ~uo

men s otaan estääkseen s en, että läns i vallat pääsiSi vät kon

t rolloimaan Ruotsin mlmin vientiä ja r yhtyisivät Suomen yli 

laajempiin sotatoimiin Baltiassa ja euvos toliittoa vastaan. 

Tätä tietä pääsisivät ne Saksaakin h ':'irit semään. M. Lodi-F~ 
k ehit.ti omisaa nimissään muuten seuraava a a j a tusta: Su men 

olis i p itänyt j a p i t ä isi v ieläkin yrkiä siihen, että neu-

traaliset maat l~hettäisivät j oukkoja sen a vuksi; Italialla 

on Pohj ois-Afrikassa j ou.kkoja, jotka voitaisiin l ähettää 

Suomeen; j os muista puolueettomi s ta maista t ulis i j oukkoja 

muka an, voi s i t ä llaiseen kansainväliseen ' vustusa r meij en 
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l i itt . myöskin joku rr. ~ ärä. ranskalais ia j oliYJ<.oja i1. n 

ett ~ SaKsa v.iltt ·· ättä. s ekaut isi ,si an; Italia e i 

:-:uiten:.d.an 'voi s i ot taa aloitet ta , Vå.an c:d.oi t t e en t ek i -
jä~si ol i s i s' a tava esim. 

t :'l t ä taholta oli s i Italia 

i::lsiaan mukaan. 

e Vale.!'a ; a i tteen t · l essa 
to -enn:,;: ')isesti s~atavissa 

Fantastisel ta tun'iluva suunni t elma., jonka m:..i -... 
nits erninen , vaikkapa va in hra Lodi - Fe' n y s l t . ' isenä mi eli-
} iteeni , e i l iene li ian ka ukana t ä s ä käsit el tävänä 

ol evas ta kysymyksestä vars inkin kun l '·hettill än lausunto 
jen läpi irut1 ' s i ajc.. t us , et" Norja j ", Ruotsi, j otka p el 

käävät englantiluisten tulo s ta j oht uvia vaikeuks ia, ei 

vä t vo i i as e t tua ;<ai kkea joukkojen läpik.lkua v:<s tu sta .~ an . 

l;o r~ lU - i s t en ssa - sia sta esku s t,e l l es s ani 

len t~lut siihen 1sityksee, e t tä heitä huole s uttaa 
ilr nne 

1 en 
joka syntyy, jos 1 " siv,-,ll.i:Lt vaati vat j ouko i l -

kauttakulkua. i inpä mini sver i Lie tCd i ct eli, et tä 
o r jan k",nnalta on ci jan oit. taminen välttärrätöntä . Olisi 

tär keä ä vielä s aada Saksa sta staa erilaisia s otavälineitä , 

joita s i Itä on saatu j a enetnnBD ollut luv s sa. Viime ai

l:oina e i Saksa kuitenkaan ol e enää t imi t tanut tilauksia 
s cp imusten muk· i s sti . 

l estaan ole valmist autunut 

l ' aj entuisi sen alu eille . 

Nor jc.. ei näin ollen Omasta puo

r i ittä v ··sti Siihen , e t tä sota 

TOi saalta e i vä t ~ubuttel eobni 

norj a l a iset t ässä tarkoitan etu s i j ssa s el laisia, · ot-

ka eivä t ole hc..llitusv' stuu ssa näe, miten Skandi 
nc; avia voi s i aj an oloon j .. .. dä. s o -an ulko uolelle . Var-

s in y l e i s eltä tunt uu a aVistus, että länsival~at Suo-
men sodast a riippumatta tulevat t oimimaan Si t en, e tä 

vienti Skandinaaviasta Saksaan l oppuu, o1:.;on että länsi
vallat t ällöin t·-rkeä stikin loukkaisivat Skandinaavian 

puolueettomutta. Suomen uttamis n m r ei s sä vois i vat 

länsivallat aaavut taa tämän päämäärän uolue ettomuuslouk-

auksia tekemättä . Suomen mahdollinen vetoaminen l ä ns i-

valtoihin näyttää monesta norjala isesta sen ar an oliti i-
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rul tulok., elta , jota Ruotsin joh ' oll a on nouca te"Lt u 
Ja tekee SUomelle v ··ltt·· " t tö mäksi vedota Englan t iin ja 
Ban kaan. 

Kaikki norj alaiset j ohtava t aivob eivä t kui 
t enkÄan illlli:ln muuta t a] t Oi s i . l i t ua tämänsuuntai s ee n ke ,i -

t 'kseen. N" ihin kuuluu stor tingetin presia entti Hambro. 

Ei len, kun i ltamyöhällä kä vin hänen l uona an, kerroin h " e l le, 

et+ä käs i t yksen i mt~an omella e i enää ol e QUuta mahdol l i 

suutta kui n j oko t ehdä r auha epäedul l isin ehdoin tahi ve-

ota l äns ·valtoihin. Hambr o täl l öin tahtoi löytää kol-

mannen hdol l i suu en. Ruots in ja Nor j an oli s i yht.ess·· 

äännytu .vä Sak san puoleen ja tiecu s tel tava , m.tten s e suh

t autuis i sellai e en Suomen &u t tami ceen, j os sa 0 is i muIu.na 

Skemdinaavisten joukkojen l i säk s i ehkä r anskalais ia , mutta 

e i englantila i s ia. Kun huomautin, ett·· tällai s een j ä rjes

t el yyn on vain p ri kolme pä ivää ~ikaa, s a noi Hambro vielä 

s amana iltana keskustelevansa ent. päämini erin , herr a 

~ ovinck lin kan s ao Sen hän oli tehn tkin j saa ttanut 
r j atuksena 
t ·· ·· amuna. 

~öskin 'ni s teri oht i n ti toon, il.~ 

a ika i e en hän puheli messa ' l~oitti, että hä-

n en ja Mo vi nckel i n olisi mah ollisj mman p ian saa tava t i e-

tää, palj onko Suomen pitäisi s aada j ou oj - omesta 

voidaks e en ol la vetoamatta länsivaltoi hin, j että K ht e i 

cllut, kun hs nelle ol i dsi a sta puhu t tu, il.mais~ut omaa mi el i . 

p i ettään. Saatuani puhelime s s a Herra ulkoas i i nmini ster i 
Tanneri lta va s t auksen j oukkojen määrää koskeva an 

i looitin pr esi entti Hambrol l e , että aiknisemmin ol i si 

t u selviytyä vähemmälläkin ulkopuolis ella a vul la, mutta 

nyt t arvita8.fi nopeasti 100 . 000 mies " . Samalla mainit~in, 
että Suomen on t ehtä vä r a tka isunsa a r tn kolmen pä ivän 

kuluessa. Käs i t ykseni mukaan , lisä Sin, ei Suomi voi 

hyväskyä rauhaneh t oja ; j otka r iist&i siVä t s iltä Hangon jc.. 

Vi i purin. Mitä todennäkö i s intä on si1s, että Suomi. a ivan 
lähipä ivinä vetoaa l änsivaltoibi n . 

Tänään keskustelin herra Tr anmaelin kanssaf. j oka 
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sanoi settuvansa h eti yhteyteen sekä pääminist eri Ny
gdardsvoldin että minis~eri Kohtin kanssa, j puhuvansa heille 
asias ta. Olin ~ös päivän kuluessa keskust eluissa kolmen 
j oht avan oslolaisen leht i miehen kanssa ja t ei.n heille selkoa 
til anteesta. 

TähänAstisen kokemukseni ~ erusteel1.a on minun 
ollut ,~kko todeta, et tä Norj assa olisi tarrr~kkaammin t oimien 
vc~tu saada syntymään melkoista aktiivis empi uh~uturrinen 
Suomen auttamiseen. Lähetystön voimat eivät kui t enk an 
ole riit täneet poliittiseen toimintaan ja kah "ess a viikossa, 
jotka ovat olleet muocollis uksien täyttämiä, ei allekirj oitta
nut ol e ehtmnyt tehdä muuta kuin hiukan alustavaa työtä. 
Mutta j o ne keskustelut, jotka minul la on ollut vaikutus 
valtaisten j ol,tomi es t en kanssa, ovat saaneet minut valCuut
tuneeksi siitä. , et tä Norjan passiivisuus on murrettavi sa ja 
et tä Nor j a ei ole asettava liittoutunei en joukkojen kautta
kulj et ukselle selJa isia es t eitä, j oi den vuoks i yrit)lksen 
tarvi~ si raueta. 

Ajan täpäryys on todennäköisesti saava a ikaan sen 
että resi ;entti Hambron t oimenpiteet liittoutcnei äen avun 
korvaamiseksi skandinaavi sella e;vulla j äävät myö .. s tyneeksi 
yr;i. tykseksi korj ata Ruotsin ja orjan tekemiä virheitä. 

~~-
V. a . As i inhoitaja . 
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Asia: Puh etta Karantipista .. ja . 

pyclustus.1 i itosta. 

Tämän cnnetto~.an pä i vän d.attona, klo 7 L p ., 
saapui Englannin lähettiläs ennakolta käynnist ään ilmoitta

rna:tta tapaams.an &.lle irj oittanutta . Sir Cecil Dormer k rtoi, 

kuten eil en ulkoasiainminis eri ölle l ähettämässäni salasä~~ees

sä ilmo itin, että hän oli hallitukse:n~ määrä ksestä käy
nyt esittänäs sä ,' orjan ulkoa_iainmi ni ter:;' l le vi ral lisesti , 

ett :. or ja sallis i liittoutune:iden joukkojen kauttalrulun SUo

meen. SamanJ.a inen es i tys oli tehty Tukholmassa. i in täällä 

kuin Tukholmas sakin oli luvattu antaa "Tc.staus tä n. 

Sir Ce cil li äsi , että esitys oli johtunut 
Siitä , että SUomi oli eil en aamupäivällä esittänyt Englannille 

a vunpyynnön. Sir Cecil kertoi ~ös yksityiskohtia avustus
suunnitelmasta. Niiden toistaminen t ::ö ssä on tarp eetont.a • 

Tämän j ä1.keen oli vaikea uskoa aamulehtiä , jotka 

kertoivat r auhansopimuksen allekirj oittamisesta ja paljastivat 

Qen sisällön. Vi elä eilen oli norjalaistenkin käsitys, että 

Suomi ei voi s i tehdä sopimusta, j oka tie "isi F.angon j a Viipu
r in menetystä. Tänään jotkut norjalais et ovat olleet kyllin 

kohteliaita kysyäkseen, saako SUomea onnit ell.a, mutta 
mat tapaamani ovat kuitenkin i lmaisseet k"sityksen, että 
Skandinaavia n ja heidän itsensä on hävettä vä . 

Kielialoj en kuvaamisella e i kui t enkaan ole käytän~ 

nBllistä merkitystä. Kerronkin sen vuoksi vain reaktioi s ta, 

j oissa kuvastuu uuden tilant een arviointia. 

JAKELUOHJE: J.keluohJ ..... II.j.: 

, .. 
ua.: A • • 

T ... III ...... 
T ... lIInen j. lialkai mlniateri6l1e. 
EI "'k---..tukaen tiedoltukalln. 
EI ylkomaaeduetvkaen. mutta ulkoulalnmlnl.terl6n tledol, 

t"8iIn. 
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Erä s sanomalehtimies soit ti I:l annls ella j a ilmoitti , 
että Stortingetissa arhai l l aan poh -itaan , olisiko Ruotsin 
j a Nor j an yh e sä tG;attava Suomen uus i i täraj a. &..ma l t a 
t al:olta ol in aikaiser..min kuullut, et. t :.;. puolustusliitt o- aj atusta 
ol i poh itt u selll:lis ena ratka isuna, "oka t urvai s i u omen uu
sil a ~~ökkäyks Kun lehtien julkai seman selc s tuks en rnu
k~an Moskovan s op imuksen 3 :nnessa artiklassa ku itenkin sano
taan, et tä molemmat sop imuspuolet s i toutuvat ol emaan teke
mättä t ..: i s a s opimus uol ta va..<;taan l iit toja tai o salli stU!Ild. st~. 

mihink"i."· to i s-:.a sopimuspuol t a vastaan täh -··ttyyn koc.litioon, 

täytyy kysyä , eikö puolustusliiton suunni ttel uki n jo antai s i 
r euvos toha l lituks elle aih Een selit tää , et t ä Suomi on r ikkonut 
t ekenänsä 30p imuksen. T"åmän se i t ks n j ä lkeen ':oi s i Neuvosto 
liitt o aloittaa uud n hyökkäyk en raj alta, ' oka t uskin oli s i 
Suomen voimilla puolustettavissa. Sop imuksen 3 . al'"L ikla on 
kahle, j oka saattaa "L ehdä i tse ö"i sen ulko olH iikan mah Ot t Ci 
II ks!. 

Tänään on allekirjoittanut keskustel lut Yhdys val ta in, 
I t al ien ja Tanskan lähetti l ä iden kanssa syntyneestä tilan
t eesta. Kaikki he olivat valmiit lohauttamaan sillä , et tä 
tehdyn ratk~ i sun ei t arvitse olla l opullisen. Toisaalt e i 
s alata ajatust a, et tä Suomi on 30 :ksi vuo eks i s i 60ttu. 
lian lähettilä s u i t enkin men i j o p- ri päivää s itten, kun 
hä n kävi 
v eIIlIIläll e. 

luon i, ja tänään j älleen 
Hän kyynillisesti tahtoi 

mietelmi s sään hilL~ sy
nähdä liittoutunei en 

a vun t arj ouksessa va in eleen 
takana oli hänen mieles '"ä n 

Suomen hyväksi, mutta tämän 
todellisena pyyteenä pää stä 

kaisemaan malmin vienti Ruotsist a Saks aan. Skan in" viasta ei 
h"" en mielestään ole 
tautunut sellaiseksi 
kin antaa ~issä 

se voi tarvita. 

Suomen t ueks i. Sitävastoin on omi oSCii 
sotilaalliseksi t ekijäks i, j olle suurval 
til anteissa arvoa j jonka palveluks ia 
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Suomen sankarillinen taiste l u voi tulla myöhemmin pal kituks i, kun 

Saks& kerr~n joutuu ottelemaan . euvos tolii ton kan ~ sa . Epäillystä

kä8~ ei t arvi tse olla ei itä , mille puol elle s iinä tE i ~ telussa voitto 

on kalli etuva . Saksa ei , illoi n voi niel la kai ' ea , mi nkä s e voisi 

saada valtaansa. Jo s Suomi s itä ennen s aavuttaa hyvät uht eet aksaan, 

voi s e loppuselVityks es sä saada nyky isen t& pionsa ~orvatuks i. 

Suomella on mahdollisuuks i a saavu t a takaie in kai .en menet tämänsä 

vieläpä lisän kanssa • 
\ 

erra Lodi- 'e oli muuten t a i uvainen aja~t e lemaan, että uomen 

nyt kär ei mä ankar a menetys on vai kuttava Italian Ulkopolit iikkaan 

s i käl i, et t ä I talia ei olisi Saksan suostuteltaviesa l ähentymä , n 

"euvostoliittoa. I taliassa on 
~ 

uomella niin voi makas m, ötatunto 

kansan keskuudessa puolel l aan, että Italian olisi vaikea l ähestyä 

raakal a i svaltiota, joka juuri on silponut Suomen. 

Yhdysvalta in lähet tiläs , l x s . Harri man , i l maisi käsitykeensä 

Suomen uudesta r a jasta ollen itä mielt!1 , että se on oleva ed#ulli, 

s ena lähtökohtana uudelle idäs t ä tulevalle hyökkäyks elle. Hän sano i 

.. myös kuulleensal että ä skeisessä or j en ja ~glannin välis eesä kauppa

sopimusneuvottelussa oli Englannin taholta peittelemättä esitetty 

ajatus, että Norja on kykenemätön ylläpitämään puoluettomuuttaan, 

joten huolenpito Norjan puolueettomuudesta olisi otettava voimatkam

piin käsiin. Mrs. Harriman ei ole ainoa, joka päivän kuluessa on 

viitannut siihen, että Skandinavian puolueettomuus, jota nämä val

ttot tahtoivat ylläpitää Suomen vahingoksi, ei tämän menettelyn kautta 

ole tullut turvatulta1. 

Olen tahtonut tuoreeltaan kertoa näistä tänään kuulemistani mie

l1pl teietä s11 tä syyatä, että Suomen asema käsi tyksen1 mult.a&ll on s11-

~ nä määrin muuttanut, että n.a. akandinaavinen orieutoltuminen 

e~ttaiel, joa aita mo41floimatta jatkettaieiin, viedä siiheD, että 

J , 



l700-luvun hi2toria uusiutusi . Suomen syöminen p~la palalta 

saattaisi muodostua nyt kärsityn nöyryytyksen jälkeen helpoksi 

naapurille , jolla on tukenaan Itämerta hallitseva suurvalta. 

Hitler on Suomenn nähden nykyisin siinä asemassa, missä v. 1807 

tt oli Napolen Ruotsiin n~hden. Ruotsi, joka v. 1808 ei pystynyt 

puolustamaan aluettaan heikkoa Venäjää vastaan, on tuskin 
r 

pystyvä vastaisuudessakaan muuhun kuin itsekk~seen oman puoluetto-

muutensa vaalimiseen Suomen kustannuksella. 

v.a. asianhoitaja 

tt 
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r 

Ranskan uus i lqhe~tiläs , R. de Dampierre , saapui 

muutamia päiviä sitten Osloon. Ennen muo 'olli ten v'er~il jen 

va ' h tamista oli all ekirj oitt a.'leen t.än1i 'in J:-.ä t::iv'· .lin t:i apaa

rrussa B r g eniin saapuv ia va_ ae~to i sia kos' eV&S a a ias sa . 

m:illöin synt yi kes.ms t elu , ~ olla e liene mi t 'läIl ltäyt:mnöllis .' 
:ne . .dt"'stä , mutta j onka 

~ s iitä pää ttäen Ra n 

jen kuljetuk' een nZ.h en 

sisällön t a : on kuitenkin t Oi staa, os

l i s i llut toina~ ka ta jou ko

Nor j an ja Ruots in "li kuin oli En6 -
lannilla, jos pit'; ·· p" i kkansa Mr Cha mb e l a inin a l uonees s a 

k ·oiytt änB sanonta , että En6lanti ei o l ut suunni -:.ellut 'o r j an 
j Ruo tsin n . s . pu olueettomuuden loukkaamista. 

i. de Dampier re kertoi , että tul l esSCLan Pa-

ri- in kautta uute en virka aikkaansa oli oll ut pu eissa Ranskan 
p9.äminis erin kanssa. Daladier oli t ällö i n sanonut , et tä 

kaikki on valmiina joukkoj en l ähett ämiseksi Suc. en , od tetc.. an 

vain Suomen ~odolli sta kut s ua. Joukkoj en l ähet tämiselle e i 

or j an j a Ruo"'s in kanta l:autt ah.-ulku..l(ysymykse ssä lis i ol l ut 

min::.ä n esteenä. "Hel sing issä. oli Ranski:.n p uoles ta t i.stä. t eh-

ty ilmoitus. ·orja ja Ruots i eivä t olis i mit ään vOineet , s il-

lä kun s uurvallat Ranska j a Engl n t i l i at va atineet nä iltä 

val loil ta kauttakul kua, olis i ni i den ol.l.ut. ~ -ko siihen suostualI 

Painoin mahdollis i mman tarka s t i mieleeni l a inaamani 

hra de Dampierren sanat., koska ne saattavat Suomen hallituksen 

menett.elyn oikeaan valoon. Pi dätt.äyt mällä li i t toutunei e n 

odottaman avunpyy-nru5n esittämisestä Suomen hallit us os oitti 

.JAKELUOH.JE. ........... ~.II.J., 

•••• 4. 

T ... ...... 
T_ ........ Ja IIdkaI ................. mlnl.t .... OIl .. 
EI u._ ........ _ tIedoib*8lln. 

EI • ..........."._ mutta u ...... nmlniatwHln tIedoI......... 
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l,orJ C:l. a J!:1 Ruotsia k'htaan ~ienotunteisl.lut'La, jo:,on 
~ illti t'us:dn eI':' 'l1it.. .. velv .J l l isuut t a . SUGmel la olis i 

;)ll ut oi'. s va&.tia :::ruots i l ta ja orj alta ~.autta.lrulun " '0n-
t';,:nist.'i "'J:-uun t. '1 e'lille ~ o' ille. S ~omen e i näh 'å.!:seni 

~ljs ' ~arvinnut pid~ tt~yty3 e vunPYYnDÖn esi t Jmis estä li i t 

toutune i l le v n se vu oksi, e ttä 'orj a j Ruot si olivat 
sllht aut neet i elteisesti niille es i ettyih in pyyn "ihin. 

v ' 3tan, ett ö !:l.:)n e~ selle<. i s et in sy~·t , j oi sta ,jul ki suu ' ess&. 

~l ollut :-uhet.ta , ova t oll eet esteenä ",vunpyynnön s i t t ämi e 

..;. de Dam:- ierre va stasi :, s . k eeni, i nka kauan 

ol i la ' ettu <i oukkoj en kulj etuk en "'uo . en kestävä n , eIärr.äär ä i -

s esti: ... o i~akin vi i kkoj a . " • ..:uttc.. Ient voi.:na t olis ivat 

neet opeampaa apua, len okon i a olisi Suomeen lähet etty 

suura;rJllassa uåä.r ässä. he i . '· 

Rans kci.n l ähet til 's :'orosti SCll'lk>.a s e ikk a) ~ c 'ta '-
1 nnL'1 l ähettil" :nuutaL1ia "..,ä i viä -i t t en oli puhunut , n imi t 

t ?-.in si. t ä , että vun miär d.ä ol i s i tar? een mu' :aan lisitty 

t ar.:oit etun '=i.ämä,";:n saavuttami s eksi. &:.ns. &.a j.::. Englc..ntia 
vo i -aan m i ttia h'~,nen::lU. ansa vai n si i ", ett .. n 

p or.j a i s es t i tut k i v a t tätä kySYllWs'tä , e t t ä s i ihen meni runsaa s-
t i a i kaa. Al: u selvittelyt olis i v i t u uori ttC:l.a ehkä no-

. eammin , ~Jtt.a rdi en t ul t ua s uorit etu i s i oli r a tY. isu koko
naan Su men k~sissä, sanoi e mp i erre. 

Kysyin , oliko aj atel tu ~ ou ~ jen lähet t i:imistä Suo
meen myös Petsanon kC:l.utta. V s t aus ol i &.sian l uonteen mul~i-

nen. J ouldcoj en l sk eminen vihol lis h:... l lussa olevalle ran-

ni k :>l le olisi ollut vaikea t eht iivä , mutta es iint yminen 

etsamon edu talla olisi voinut tulla ky"sYllWkseen. Ranska 

lai s e j oukot, j oi~ Su men avustamise'~i olis i käytetty, ovat 
ensiluokkaisesti ~oulutettuja ja v&. rustettu ja, s el itti hra 

de Dampierre, j ' u1l::>eeristo, j oka oli t untenut suurta innostus

ta sitä 0 ot tamees ee.n t eh " v"än, mit ä parasta. 

Rra de Dampierr en s anonnss sa I i melkeinpä valit

t elua sen j ohdo ta , että Ranska e i päässyt auttamaan Suomea , 
j onka urheaa puolustu ta kohtaan oko maailma ol i t untenut ihai· 
lua. 
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Ransk..ln l ähetti l ä. s kos:etteli myös -",ohj oismaista uolustu~ 

liittoa ·os::evaa kysy!!r stä . Kun viit ta i n rauha.ns opimuk en 3 . ar

tikl",an ;". sanoi h3.n , että sehän ei estä Suomea te~emästä soti 

l ' liit~~ jOlla on puhtaasti e f ensiivinen tarkoitus . 
TjIDä huoIl1Gt.utus on luonnollisesti oikea j a p ikkansa p itävä, 

j os ollaan te::emises s ä sivistysvaltion kanssa. 5elLi.inen e i 
Neuv stoliitto ole . Se j:3.r j esti "h ökkäyksen" 

i a pystyy var an selittämään pienten naapuriensa 

kin sit~ vastaan t~hd~t ksi . talak i juoneksi . 

·v . a . _ s ia inl:oi aja. 
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Lähet.ystö toimittaa tämän mukanä kunnioit-
taen Ministeriöl1e kuluvan våoden raporttinsa 

n:o 9 aiheesta: 

-RinskAn. saksan ja Ruotsin lähettiläät 

hetken tilanteesta. n 

, ~/~. 
/J. a. Asiainhoitaja. 

" 
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Banskan l ähettiläs, de Dampierre, kävi 
aamusella luonani. Keakustel~ kulkeutui ranskalaisia up
seereja koskevasta kysYJqyuestä., johon ei vielä oll ut tullut 
ohj eita Parisista, SUomen aut1.amista koskevaan, tavallaan 
jo historiaan kuuluvaan kys~kseeD, josta Englannin päämi
nist eri eilen puhui alahuoneessa. 

Huomautuksen1;. että tilanne saattaisi SUo
messa olla tällä hetkellä toinen, jos liittoutuneiden apua 
olisi ollut saatavisSA aikaisemmin, antoi ministeri Dampierrelle . 
aiheen lausua seuraavaan tapaan: 

Ranska ja 'lngJanti saivat sodan alkuvQihees- . 
sa &lomen taholta vain pyyntöjä, että. Suomelle annettaisiin 
_teriaal.ista apua. Sitä ryhdyttiinkin mahdollisi.aJlllan no-
peasti lähettämäln • Suomen taholta kui tenkin näihin aikoi-
hin sanottiin, että varsinaista sotilaallista apua SUomi ei 
tarvitae, vaan voi kesta toukokuulle saakka omine voimineen 
ja niiden wapaaehtobten avulla, joita odotettiin SUomeen. Heti 
kun SUOIl8Jl taholta armettiin tiet.ää, että Suomi tarvitsee qrö,i 

kin sotilaita, ryhdyttiin tätä kysyqrstIL valm1st.eme". Jos 
tämä tieto olisi tullut liittoutuneille aikaisemmin, olisi 

8uunnitela ollut aikaiaelllllin valmis. 
1I1tä. taas siihen vastustukseen tulee, jot.e 

Norja ja Ruotsi lcauttaltulkukys~k •• saä olisivat tehneet, niin 
eivllt n. norJalai •• t, .1014c kaAaaa miD. Daq>ierre oli ollut. 
keskustelus_ euu.U.1DI .0rJ .... 010118& päiv1dL, oll •• t 

JAKELUOHJE : J.k.luohjem.lI.ja : 

• ' :"4. 

T ... lliftM. 
T-aliftM j. 11 ..... 1 . mlnl.teriOlI • • 
EI ulkomeMlluatutaen tledollukal .... 
EI ............. tut_. mutte ulk .... nmlnl.terIOn tledol

tut .... 
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sanallakaan viitanneet siihen, että Norja tekisi vastarintaa, 
j os liittou.t.uneet 1 skisivat joukkcja maihin Korjassa. 
Norj alaiset olivat maininneet vain ni~ teknillis~-vaikeuks 
jotka suurempien j oukkoj en kulj etus Skandinavian yli 
kohtaisi. Ruotsista oli liittoutuneilla niinikään tieto, 

etteivät ruotsalaiset missään tapauksessa ampuisi liittoutu-
neiden joukkoja. 
Ruotsin yli olisi siis 

Liittoutuneiden kauttakulku Norjan ja 
ollut järj estettävissä. Puuttui vain 

Suomen muodollinen avunpyyntö. 

Ministeri de Dampierre tf.edusteli, onko Saksan ta
hol ta tehty SuomellA mitään ehdotuksia tai esi tyks:UL. Tähän 
kysYD'\Ykseen vastasin, että lähetys'trollä ei ollut mitään tietojc. 
Saksan ehdotuksista tai esityksistä, ja henkilökohtaisesti luu
lb, ettei sellaisia ole tehty. 

~sYD'\Ykseni johdosta, mi t.ä. 
oli Pohj oismaiden puolustusliiton mahdollisuuksista, kertoi 
ministeri olleenaa asias. keskustelussa ministeri Kohtin 
kansaa, joka oli hänelle sanonut tilanteen pohjois- lllroopas 
kin ni1n paljon muuttuneen, että puolus tusliittokysyD'\Yst.ä. 
kannattaisi vakavasti ajatella I ja on paljon sellaisia seikko-
ja, jotka puhuvat sen puolest a. Ministeri Kohtin sanoj en 
Qlkaan tulee puolustualiiteD solmjwrinen kuitenkin kohtaamaan 
vaikeuksia. 

Omana mielipitenään Ranskan ministeri arveli, että. 

Norja ja RuotsU~" heränneet. liian llij'i:Shään huomaamaan ~ 
vaar~ jOka'" uhkaa. Hänen mielestään Norjan ideolo
giasta voiäaaru käyttää. sanaa - LebensraWll--ideologial, 
aelLrin se on n11dtn valtojen pyrkiD'\Ysten mukainen, jotka ~ 
~~ _ ... * ....... .,., .. t lisäl. tilaa pienten Yaltioiden kustan-

nuksella. -Mlssolinin ja Hi tler1n välisestä. tapaamisesta ei 

ministerill~'~.1a, mutta b.äzr/. torjui ajatuksen rauhan -et 
qaP1ae'" l&avut1llisesta sanoen, että joka kolmas mukaa.i 

til.YV7 Saksan tebdl rauhanotfensl1veJii., joilla ei ole mitäI.D 
käytännöllistä llerkityaU. 

J ~ak1pä.1-.ua 8&&pQi I&kaan lähettiläs, ministeri 
Br~er, vierellull., jonka kuluesaa keskuatelu kosketteli sitä. 
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J O Saksan tahol ta oli ollut Norjan ja. Ruo t sin uhkana. 

Kysyin herra Br~eril ta, olivatko nämä. maat tiedustuleet 
Saksalta, miten Saksa menettelisi, jos Nor ja j Ruotsi n
t ai s ivat su oranaista ase\llist apua Suomelle. 

Min isteri B~'er kertoi, että a inoa ... ,.u. . M 

taan käyvä tiedustelu oli Ruottrn 
suun-

t eh ty j oulukuun 
a lussa, tarkemmin sanoen jou.Lukuun 1 j a 7 päinen välillä. 
Tä llöin ol i Saksalta tiedusteltu 

1. onko perää huhuissa, 
oli -ivat sopineet s iitä , että 
SUomen yli Pohjo i s -Norj a n po ikki 

että Neuvostoliitto ja saksa 
Teuvostoliitto sa a tunkeutua 
ja Atlantille, ja 

t uli s iko Saksa s ekaantumaan a sia an, j os orja j 
Ruotsi r 1tyisivät seellisesti a uttamaan Suomea. 

Nä ihin kysy~ksi1n oli lopuksi annettu seuraavat vas-
taukset: 

Neuvostoliiton ja saksan välillä ei ole sovittu siitä, 
että euvatoliitto ryhtyisi sotaan Suomea vastaan ja tunkeutui 
si Pohjois- Skandianvian yli Atlantille. Tämä kysy~s ei neu

votteluissa Saksan ja Neuvostoliiton välillä ole ollut keskus
t elun alainen. 

Vastaus toi s een kysymykseen oli ollut 

Jos Ruot3i j a Norja auttaisivat SUomea vaikkapa 
l ähettämällä järjestettlljä joukkoa Suomeen, niin pysyisi Saksa 

puolueettoma~ 5amoi ei Saksa asettuisi vi~eliselle 
le, jos aseiden ja lentokoneiden kuljetus7Skandinavian yli 

tapahtuisi, kunhan tämä kuljetus ei saisi liian ostentatiivisia 
muotoja. Ministeri Br~er sanoi, että Saksa on kaiken a ikaa ru ~~ 
ollut tietoinen siitä aseiden, lentokoneiden y.m.CLahettämisestä, 
joka on tapahtunut Norjan ja Ruotsin yli. 

Herra Br~erin sanoj en lI11k.aan eivä.t Ruotsi ja Norji 
koskaan ole tiedustel~eet Saksalta, miten Saksa suhtautuisi 

tilanteeseen;( s:ilJä tapaukseasa, että länsivallat lähettäieivät 
s äännöllisiä joukkoja Skandinavian yli SUomeen. 

täV"ånsä, että Saksa ei olisi sekaantunut asiaan, jos 

. ' 
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loista olisi tullut suuriakin määriä vapaaehtoisia 
Suomeen, mutta sen sijaan Saksa ei olisi voinut suvaita 
sitä, että suoranaisia sotavä enosastoja olisi lähetetty 

Skandinavian yli ja siti tietä Suomeen • .. 
Herra Brttuer tOisti, että Rlotsi ja Norja eivät 

koskaan tieduste11eet Saksan hallitukselta, mikä s en kanta 

t ä ssä a siassa olisi. 
Edelläoleva kaipaa lisäykseksi huoma.utuksen, että 

Ruotsi ja Norja ovat saat taneet yksityistä tietä saada 
valaistusta kysymykseen, josta Saksan ulkoa siainmini s 

ei tarvitse olla tietoinen • -Herra Br~erilLa oli oma.st a puolestaan se 

ettei Venäjä lähiaikoina tekisi hyökkäystä Suomeen, missä 

bolsnevismin levittämiselli ei olisi edellytyksiä. 
Pari tuntia ylläselostetun keskustf'~un jälkeen 

kävi Ruotsin lähettiläs, vapaah.mra Beck-Friis luonani. 

Kun näytin hänelle iltalehden, jossa oli uutinen Venäjän 

suhtautumisesta ajateltuun puolustusliittoon / oli hän suu

resti hämmäst~ 
Kun aikaa postin lähettämiseen on niukalti, en 

ryhdy tarkemmin selostamaan keSkustelua, joka syntyi 

Tassin uutisen j ohdosta. Jlainitsen vain, että minis-
teri Beclt-Fri1a arveli, että. Norj assa tämä uutinen 

voi vaikuuttaa sitä suuntaa vahvista4 joka vast ustaa 
tämän liiton tekemistä. Ruotsin j a Suomen olisi 
seisottava ybdessl ja yhteinen puolustus voi tulla 

~kseen ilman varsinaista julkista sopimustakin. 

V.a. Asia inboitaja. 
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Lähetystö toimittaa tämän mukana 

kunnioitt.cten W-nisteriölle kuluvan vuoäen 1 porttinsa n:o 10 
aiheesta: "Norja vaaravyöhykkeesaä." 
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OSLO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RA PORTTI n : 0 l,Q. 

As i a: 

Oslo ssa 25 p : nä maalis k uuta 1940. 

Norja vaaravyöhykk,.Uaä • . 

Oslon diplomaattisissa piireisaä on varsin yleinen 
se käsitys, että Pohjoismaat eivät voi jäädä suursodan ulko
puole11e, vaikka ne välttivä t kin taistelun Suomen sodan yh
teydessä. Tätä käsitystä ovat tukeneet ne monet or jan puo
lueettomuuden lOukkaUkset, joita aivan viime päiVinä on sattu
nut. 

Kun allekirjoitt.anut eilen oli ulkoasiainministeri 
Kohtin puheilla ilmoittaakseen hänelle siitä, että Qskovassa 
oli SUomen edustajien ja Molotovin väil1ä ollut keskustelua 
pohj oismaisesta puolustusliitosta, kävi ministeri Koht suora
sukaisesti puhwnaan Norjan asemasta. Norja on, hän sanoi, 

vaaravyöhykkeesaä paheumin kuin koskaan ennen. Tiedustelin, 
onko tapahtunut j otain, mikä antaa erikoisen aiheen korostaa 
Norjan aseman vaarallisuutta. Ministeri Koht kertoi. 

- Eilen, lauantaina, oli Eng1ann1n lähetystön 
ri - lähettiläs ei sairauden vuoksi voinut itse tul1a _ 

lani ja llmoitt.t, että Bnglanti tul •• valvomaan, että Saksa 
ei kä,ytä Norjan aluev.siä. liikenteenaä. ja malminkulj etukeen 
ylläpit~sek8i. Tätä. valvontaa ylläpidettä.saä ei voida 
VlUttäll sitäkiiln, että. tapahtuu Norjan puolueettomuuden louk-

JAKELUOHJE: ( 
J.k.luohj ...... I~J. : 

T .valllroen. 
Ta;.lIIn'" Ja 1I.lkai mini.leri611e. 
EI ulkomaaedualukaen liedoiluksiin. 
EI ulkomauduatuka.n, mutta ulko ..... nmlni.lerNIn tledoi. 

tukalln. 
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kaukaia. Viime päivinä ovatkin englantilaiset lentokoneet. 
25 : ssa todetussa tapauks essa loukanneet. orjan puolueettomuutta. 
Vähän lllYöheamin s apui luokseni Saksan l ä hettiläs ja uhkasi, 
et t ä jos englantilaiset hä iritsevä t Saksan meriliikennettä 

Norj~ alueves illä" ja täten loukkaavat Norjan puolueettomuutta, 
Saksa ei voi olla interveno imatta. orja on uhattuna molem-

milta tahoilta. Kun tätä uhkaa aj attelee puolustusliittoaj atuk

s en va ossa , ei voi nähdä, miten ~ohjoismainen puolustusliitto 
voisi olla orjalle t ""ss"" vaih eessa avuksi. "llä tavalLa toi-
set pohj oismaat vo i s iva t meitä auttaa? 

- Auttaminen on ehkä mahdotonta, jos ja kun Englannin 
j a Saksan väliset yhteenotot tapahtuvat merellä • 

eidän saamiinme uhkauksiin sisältyy vaara, että suur
v llat ottavat itselleen tukikohtia Norjan rannikolta. Jo kolme 

viikkoa sitten uhkasi EZlgl~ti, että se laskee j~ukkoja maihin 
Bere,enissä, St a vangerissa ja Trondheimissa. 

Tapahtuiko tämä Suomen auttamist.a koskevan kysymyksen 
yhteydessä 1 

Aivan niin. 

hlinisteri Koht kertoi, että tieto siitä kannasta, 
mille Molotov oli a settunut pohj oismaiseen puolustusli ittoon 

nähden, saapui hänelle Nloskovasta jo ennenkuin TASS oli lähettä
nyt a s i aa koskevan uutisen j ulkisuuteen. Norjan-lähettiläs Mos

kovassa on ~ös ollut ulkoas iainkomissariatisaa asiasta keskus
telemassa ja ilmoittanut, että kySYlllYS ei voi olla mistään 
vostoliittoa va staan tähdätystä yhtymästä, vaan puhtaasti defen
siivisestä liitosta. Samalla oli OSOitettu, että presidentti 

Hambron radiopuhe ei ollut tähdätty Neuvostoliittoa vastaan, 

vaikka siinä olikin sanontatapoja, joita voi, jos on pahaa tah

toa, tulkita niin tai näin. Hambro ei kuitenkaan puhunut Nor

jan nimessä ja hänen huomautuksen~a siitä, että epäoikeutetut 
rauhat eivat kestä ikuiseati olivat. luonteeltaan ylimalkaista 

fUos.f01mist&, jolle ei voi antaa mitään käytännöllistä merki-

tystä. Valit.ettavasti moni väArll rauha on j~t korjaamatta. 
Mutta Norja joka tapaukse ... tahtoo tutkia puolust.usliitto-
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kysy~stä ja suhtautuu s i i hen myötämiel i s esti , mu~ta Suo~en 

on itsensä punni ttava s e riski , mi kä liit~ a ·atuksen to 
t euttamiseen asiain nykyisessä vaiheessa. or jalla ei ole mi
tään sitoumuksia, joita s en olis i pidettävä s ilmällä asi~a 

tutkiessaan. T~ssä yhteydes~ä on kuit enkin muis tettava, mi tä 
tapahtui, kun Englanti ja ~uola vuosi sitten te i vät uolus 
tusliiton. Sa~sa piti sitä itseään vastaan tähdättgnä j ~ t eki 
siitä sodan syyn. ~olustusliiton tekeminen nyt saattaa 
sisdltää samanla i s en riskin. To i saalta ei puolustusliitt o , j os 
se heti te täisiin, välittömästi l i säisi Suomen puolustusvoi
maa. Puolustusliiton edellyttämä varustusten l isääminen, mi
kä. j oka t apauk essa käy väl t tämä.ttömäksi , vie a ikaa • . siassa 
ei siis, sanoi minis t eri KOht , pitäisi lii aksi kiireht iä. 

-

i'Uole tani sanoin, että Suomen hall itus on senkin 

jälkeen kuin ~SS saatto i euvostoliiton kant aa koskevan tie 
:Iulkisuuteen harkinnut as iaa ja pit·· ä suotavana , että. puolus 
tuslii tto i~ysym.ystä ryhdyt ään kehittäJIään. SUomen kanna t a 
olisi sian jätt äminen raukeamaan kohtaloka s ~i inä suhteessa, 
että tästä t ehtäisiin jOhtop··ätö s , että. SUomi on pakotettu 
ilman muuta alistumaan Neuvostoli i ton tahdoni l mauksiin . 

Minist eri Koht ~önsi , että riski on olemassa kum-

massakin tapauksi s sa-
Minister i Keht käytti tilaisuutta nyväksi kertoak-

seen lisäksi i lmoituksesta, j onka saksan lähet tiläs 

s ena pä i vänä tehnyt Mussolinin ja Hitlerin v·· h estä . ohtaukses-
ta Brennerissä. Neuvot telussa oli saavutet u täy e l i nen 
y ks:iini elisyys siitä, että mitiän edellytyks · · rauhan te emi
s een nykyhet kellä e i ole olemassa. Kun tie~ustel in, ol iko 
Saksan l ähettiläs antanut neuvot teluista sityiskohtais~ia 
t ietoja, vastasi ministeri kielteisesti. ~aks~ lähettiläs 
oli vain viitannut siih:en, että Mussolini oli suhtautunut myön-

teisesti Saksan päämääriin. 
'4symys siitä, mitkä ovat Saksan päämäärät, mihin se 

sodalla pyr kii, ei tässä. yht eydessä tullut puhe~si. linist e-

ri Kohti raj oittai Norjan kohdalta v in tot eamaan, että 

.. 
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ja on vaaravyöhy kkeessä, j a l a us ui l opuk s i, että hän 

t o ivoo, et tä saa tan Su omen hallituksen t i etoon s en, minkä hän 
keskust eluss a ol i asia s ta l ausunut. Tä män t oivomuksen mukai

s esti tiedo i t in minist eri Kohti n t ekemi stä i lmoituksista 

ulkoa s i ainmini steri ölle salasähkeessä n:o 108. 
Saksan itselleen asetta.uS. päämäärä t on asia, j oka 

l i ene a i van sy r j ä s sä. s iitä vaarasta, mikä o!'j aakin uhkaa. 
initut päämäärät ovat s itäpaitsi vanyvä käsite. 

vat menes t yks en mukana. Tästä syystä. e i ole vailla .. i elen-
k iintoa Hermann Rauschningin, Da nzigin hallituksen ent. j oh

t ajan j ulkai sema teos keskust eluista, j oi ta hänel lä. ol i 01 ut 

val takunnankansl eri .. i tleri kanssa vv. 193~34 • 
Tämä teos on takavarikoitu Ruot sissa, mutta on va 

p asti ostettavis sa orja ssa, missä, kuten muua l lakin emo
kr attis issa mai s sa , se on herä ttänyt suurta huomiota. YJei.nen 
t untuu olevan käsitys, että Rauschning on luotettava kertoj a . 

Sota on Hitlerille elämää., ja Saksalla on 5 0 an 

ai~ ka ikissa v i hollismaisaakin a uttajia. Hitler i t s e, s 8oO

j ensa mukaan, on johtava sotaa, ja määrä ävä s en o.l kamisen 
j nkoh an. . t kään kansainvä lisen oikeuden säännö et j a 

kansainväliset s opimukset eivä t sil' 010 saa ol la esteenä. 

Kaikki keinot ovat oi keutett uja. S ksan on seisottava 0 .illa 
j a l oill.e:;.an, mut.ta kun Saksa e i ole mikään biol oo inen kokons.i-

s uu., on Saksa vasta s itten olemassa kun se on yhtä :tuin Eu

rooppa. " Meidän on herätettä~ maailma unesta. Me asetamme 
i tsellemme tehtäViä, joista maailma ei ole nähnyt untakaan, 

j a me r a tkaiseJlllle ne. Mutta me tarvitsemme &lroopan ja sen 

siirtomaat.. saksa on vain alku. " Saksa on keskus, j onka 
ympärille rakennetaan maailma.nherruus. Ja tätä maailmanher
ruutta rakennettaessa ei vieraiEt~~sallisuuksista, j oita 
asuu nii+lä alueilla, j otka saksan on saata' a, tarvitse pi

tää suurta lukua. Ne siirretään pois tielt&, tahi ne hakevat 

Saksan liittoa. ltutta koskaan ei muille kansoille ole annet

tava samoja oikeuksia kuin saksalaisille. "Meidän tehtäVäm

me on lask_ muut. kanaa t val t.aIIIM alaisuuteen. Saksan kanSan 

kutsumukaena on antaa maail.Jlalle uuai hUli tseva luokka." 
Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi on Saksan nuo-
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riso kasvatettava kovaksi, julmaksi, säälimättömäksi ja 

rohkeaksi . Mi tkään moraalisäännöt eivät S ' a oll.a t ehtävi en 
toteuttamisen tiellä. nOl en itse valmis joka päivä kuus i 

kertaa vannomaan vää rän valan." 

II e t arvitsenme lisää til a ni in että olemme 

riippunattomia ka i kis t a poliittisista konste lat'oista, ka i-

k ista liitoista. I dässä meidän valtamme täytyy ulottua Kau-

k si an tahi Iraniin. Lännessä me t a rvitsemme Ranskan ranni

kon . Me tarvitsemme Fl nderin ja .ollannin. e tarvitsemme 
ennen kaikkea Ruotsin. eistä täytyy tulla siirtomaavalta 

j a meri val ta, joka on airuu in yhtä mahtava kuin Engla.1ti0 • 

Suur-Sbksa, jonka itler tahtoo luoda, e i ole 
käsittävä vain ne lueet, j otka Saksa jo on s ' a t tanut val-

töansa. Si ihen on kuuluva s en lii t tolaisina Unkari, Bal-

kanin valtiot, Ukraina, Volgan a lueet ja Georgia. Tämä 

olisi Saksan itä inen liitto-alue. Pienten kansojen aika on 

mennyt, myöskin l ännessä . Saksan l äntiseen liittoon jou
tuisiva t Hollanti , Fl n eri ja Poh ' oi - Ranska. Pohj oisen 

liiton muo os"tais ivat Tanska , Ruo s i ja Norja. :Utta nänä 

liittolaiset on "tehtävä apukansoiksi, j oilla ei saa olla 

omaa puolustusl itosta eikä omaa politiikkaa, ei myöskään 
i"tsenäistä talousel " ;' ;' . II m;. en ehkä voi vl lttää liittoa 

Venäjän kanssa. Se on oleva minun viimei nen val t tini. &1kä 

siitä on tuleva elämäni ratkaiseva peli. -- Mutta kun olen 

saavuttanut päämääräni lännessä, ei mik"iän ol e estävä minua 
tekeDiistä täys .... östä ja hyökkääinästä Venäjän kimppuun. 11 

Saksan politiikan t " rkeimp:iin tehtäviin on aina kuuluva 

estää slaavilaisten kansoj en kasvaminen kaikin ke inoin. Vi

hollista ei ole ainoastaan voitettava, vaan se on tuhottava. 
Skandinaviaa ei Hitler tahdo jättää venäläisille yhtä vähän 

kuin englantilaisille~an. Kun Rauschning oli huomauttanut, 

ett~ Skandinavian miehittäminen olisi vaikea tehtävä, oli 
Hitler selitt.ä.nyt., että koko niemimaan miehittämistä ei tar

vita. On vain otettava tärkeimllät. satamat. ja teollisuuskes

kukset, ennen kaikkea kaivokset.. 11 Laiv~ston tukemana ja 

ilmavoimien avulla voidaan tehdä äkldvaltauksia. Ruotsalaiset 
eivät millään taholla ole valmiit. riittävään vastarintaan." 

Ja äkkiyllätyksensä Hitler kietoisi houkuttelevaan asuun. 
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"Minä menen Ruotsin a vuksi j a annan Ruotsin t el' eille aine sille 
tili::l isuuden t ehdä päät ökse nsä _ vapaasti. " 

Rauschning sanoo:" inun on myönnettävä, että kun 

t.ä.män ensi k erran kuulin ( v. 1934 ) , en ot. "anut , iaa vakavalta 

ki::lnnalta. wtta minä uskon, että a sia an on nyt s uhti::luduttava 
va a vasti. lutta Hitleriä eivät Skandinavi&ssa kiinnosta suin-
ka ao arjalainen veri ja pohj oismaiset myyti t viikinkiajan san

kareista, vaan häntä kiinnos tavat rautakaivokset. n 

Nämä lyhyet ot teet Rauschningin t eokses ta aiheuttavat 
muutaman huoDJaQtuksen. Ruots i n malmi on saat.talt t Ifprjan Vi::lara-

vyöhykke eseen. Jos Englanti estää 1Il<:11min viennin NQI'vikista 

Saksaan, jää ohjanlah en tie jäi den lähdettyä vielä avoimeksi • 

Kun Saksa puhuu i n t erventiosta , j onka Koht t ulkitsee tuki kohtien 

miehi t "miseksi r nnikolla, niin Rauschningin julko.isemien kes

kust elujen valossa voi jatella toisenkinlaista interventiota. 

J kun Sc.ksa ja Neuvostoliitto yhdess ä t uumin a s ettuvat kiel~ei -

elle ki::lnnalle pohjoismaiseen ~u lustusliittoon näh en, niin 

tämän yksituumaisuuden t na voi piillä muutakin kuin Venä'än 

halu estää Suomen aseman luj ittuminen ja Saksan halu t ehdä 

liittolaisil~ een d i plomaattisia palveluksia. Rauschni in 

kirjasta ei k 'iy ilmi, että Hitler olisi aja t ellut SUomen 5c.atta
mista Saksan alaisuuteen. 

Jo puoli vuos ikymmentä sitten j ulka isti in erikass 

t eOksia , j oi s sa sel i tettiin Hitlerin pyrkim ksiin kuuluvan Skan

dinavian saattaminen Saksan vaikutuspiiriin, koska 

lisuus ja finans sit tarvitsevat vahvikkeekseen Skandinavian 
lisuutta ja pääomia. 

Selvää toisaalta on, et tä. Engl.anti on asettava 

tä tähän suuntaan käyvien Saksan pyrkimys1.. en tielle. Koko Skandi

navia, eikä vain Norja, on todennäköisesti j outuva vaaravyöhyk
keeseaB, j ohon Suomi joutui ensiksi ehkäpä osaksi siitä syystä, 

että se uskoi Pohjoismaiseen p iiriin kuuluvana voivansa väl:tt.ää 

itä isen vaaran ja sodan. Hyökkäyksensä Suomeen teki "euvosto-

liitto ennenkaikkea varautuakseen sitä vaaraa vastaan, minkä se 

puolestaan tietää uhKaavan Saksan taholta. 
, / 

Suomen OS~ullut sota oli l ähinnä tulos siitil. vas-

\ 
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takohtaisuu ~a , mikä lii~tosuhteista huolimatta va 

euvostoliiton ja Saksan vä lillä jö. mitä venäläiset eivät 

meil tä vuo en 1938 ja 1939 aikana suinkaan saJ.anneet neu

vot telut. Jartzevin välityksellä Helsingissä ja Moskova ssa). 
or jaa ( j a myös Ruotsi ) nyt uhkaava vaara on taas osit 

Saksan j a Englannin " å lisen jännityksen funktio, mutt.a poh
j altaan s e j ohtuu Hitlerin valtapyyteistä, j otka kuvastavat. 
Saksan er ä itten talous- j a f inanssipiirien käsi tyks:1ä. Sa.k
san t arpeista. 

Hitlerin päämääri stä ja pyrkimyksistä on jotain 
t i etoa, kuten Neuvostoliitonkin pyrkimyksistä. Molemmat 
va anivat til a isuuksia valtansa l aajentamisee.n. Jos Neuvo _ 

toliitto laskisi, että uusi hyökkäys 

tekosy,yn nojalla , että puolustusl i itt.o on rauhansopi
mu~sen vastainen ) iheutt.ais i suurvaltain sodan laajent u

misen Skandinavia an, niin kysyruyksenalaista on, i .. tt i s i-

k ö Venäjä uudesta sodasta Suomea. \te. t.8.an. Neuvosto-

liitto saattaa laskea, että Qhj oi smainen puolustuslii~to 

asiain nykyis s sä vai heessa voisi olla taistelukelpoinen 

vain l änsivaltojen a vun varassa. Länsivaltojen apu taas 

merkitsisi Saksan h ökkäystä Skandinaviaan ja sen heiken-
t ymistä Neuvos toliiton eduksi. 

Huomautukset, j otka t ä ssä olen esittänyt, oikeut
tanevat päätelmän, että Suomen puolestaan on nykyisessä 
t ilanteessa vältettävä. toimenpiteitä ja kannanottoja, jotka 

ant aisivat. euvostoliitolle aiheen tahi tekosyyn v i hollisuuk-' 

si en uudistamiseen. Saksan ja euvostol iiton liittosuhde 
j a samanaikainen Saksan ja Englannin väl inen sota ovat 

lassa sYIlDYttäneet tilanteen, jonka vallitessa Skandi 
ta tulevan sotilasavun voida paljon rakentaa. 

-/-,..;, Jo .. '.s ~. 

L~ .. /- \ , 
/. a:-;;rainhoi taJ a. 
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RAPORTTI n; 0 ll-

Os:), '1 S 5a 7 p ; nä huhti .. k uuta 19 4 0 . 
u . 

A s i a ; Lä,nsivaltO.i en n otit Norjalle 

,j a Ru.ots.il~ e .näiden suhte i sYä ak-

s.ean j a. Venä.j ä än • 

Viime t or staina, t . k . 4 p :nä , 1 usui ulko-
/+. 

mi nisteri Koht ol lessaan lähetystössä pr of. Caj an er Käynnin 

j ohdosta j : ·rjes:'eW-il~ä pä ivällisillä. tyytYVäisyytensä m.m. 

si i tä , et tä Chamberla in j a Churchill ol i vat v i i .e is i ssä 

j ulkisissa puhe i ssa an osoitt aneet suur empaa yIDIDär tä.lI\Ys tä 

Skandinav ian puolueettomuus ol i t i i kkaa kohtaan. S maan 

s uuntaan hän oli puhunut perjantaina aamupä ivä llä Yhdys val-

t a.in l ähettiläälle. M.ltta kun Mrs Harr :ilIlan ol i tavannut 

u l komi nister in eilen, s .o. l auantaina , oli hra Koh t sanonut 

edel lisenä pä i vänä elä n e ensä erään el ämänsä t uskallisimmista 

netkistä . Englannin ja Ranska."l noott ian va s taanottaminan 

oli oll ut raskas kokemus. 

kertonut Mrs Har r i manille 

sisällös tä . 

Ul kominist r i e i kuitenkaan ol l ut 

mit;·än yksi t y iskohtia noot tien 

Eilen iltapäivällä klo 14 p iti hallit us 

noottien johdosta istunnon. 

Allekirj oitt aneelle ei eilispäivän kul u es sa 

ollut IDa dollis uutta pyrkiä ministeri Kohtin puheil~e, minkä 

vuoksi pyysin t änään audienssia, minkä myöskin h et i sain. 

Kiitin minister i Kohtia n iist·· sanoista, 

jotka hän l auantaina St ortingeH.ssa oli lausunut SUomen a u t ta-

misesta. Ulkoministeri t ämän johdosta korosti, että hän 

oli esitt.änyt asiasta Norj n hallituks en kannan, sekä kysyi, 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemallej a : 

UI: 1 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIanai minialori6l1e. 
EI ulkomaaeclualukaen liedoilukalin. 
Ei ulkomaaecluatuk .. n. mutta ulkoulelnmlnlalerl6n lledol

lulealln. 
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oliko mi nulla mitään huomauttamista sen käsityksen j oh ' osta, 
k" hän samassa puheessa oli es ittän t puolustusliittoaj a
tuksesta . Lausuin, että järkevintä nykyoloissa l ienee 
olla liiaks i kiirehtimättä liiton s olmimista j a että liiton 
erustan valmisteleminen ka i kessa hilj i suu ' essa l. ienee 

~arasta politiikkaa. Lisäsin, että Suomen hallituskin 
" s itykseni mukaan on omaksunut j okseenkin s anen kannan, minkä. 

ulkominist eri Koht esitti Stortingetissa pitämäs sään pu
heessa. 

Puhe siirtyi Englannin ja Ranskan noot teiLin. e 
oli esitetty orj an ja Ruotsin l ähet ti l ä ille Parisissa ja 
ontoossa s ekä Norj an j a Ruotsin ul ~omin isterei11e Os OSSa 

ja Tukholmassa samalla kellonlyönnil lä , s eikka , j hon minis
teri Koht kiinnitti huomiota. inist ri Koht li itenkin, 
kun häneltä oli pyydetty au ienssia , vohon samalla kertaa 
oli s ivat t ul ' eet sekä Engl annin että Ranskan lähe~tiläät, j y r 
kästi kieltäytynyt yhteisau ienssin il1YöntäInisestä. Englannin 
lähettiläs oli a l uks i i hn:etellyt t ä tä ul oministerin a sen
nOi t umista, mutta suostunut välttämättömään. Lähettil"ät 

a ivat tull peräkkäin. "Olen oppinut historias ta, että j os 
p ienen valtion ulkoministeri ottaa s amalla kertaa astaan 
kahä n tai useamman suurval lan lähettiläät, muod stuu suur
valtain pa inostus, kun sellaisesta on kysYlI\Ys, voimakka8.lIWlak-
5i. Minä en koskaan suostu ottamaan vastaan kahden suur
vallan l ähet tilästä samalla kertaa. II 

Kerran aikaisemmin ol~ ~inisteri Koht kielt äytynyt 
Saksan ja Englannin lähettilä iden vasts.anottamisesta yhtai
kaa. 

Luettuaan allekirjoittaneelle Englannin nootin 
norjankielisen käännöksen, ko ka hänella ei työhuoneessaan 
oll.ut alkuperäisiä kappaleita, ja huomautettuaan, että 
käännös ei ollut a ivan tarkka, kertoi ministeri Koht heti 
lähettiläille sanoneensa, että hän ei voi olla l ausumatta 
ihmettelyään asiakil;'jassa esiintyvän sävyn ja muodon joh-
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ovat orjaa ~~ Ruotsia - _loukkaa-
'fAtiI' / 

via , varsinkin s iinä, et~_niissä vä itetään, ette ' Norja 
J~ Ruotsi olisi itsenäi~ ulkopoliti ~kassaan, vaan _ 
kautuvat Saks an uhkaan. ootteihin sisältyy sitäpa itsi so-
p imattomia ins inuatio i ta, ni inkuin sekin, ett" ~ 0r:j a muka 

olis i t a ipuvainen joihinkin erikoisjärj es telyihin S san 
hyväks i j a rikkoen län ivaltojen ka ssa tekemiään sopi-
muks ia. .ist" än t ällaisesta ei voi olla kysYll\Ystäkään. 
1 ' nisteri oht ei ll\Yöskään sanonut täys in käsittävänSä oot
tien e i t tämisen t a r peellisuutta t ällä hetkellä, s illä. ,0-
nill a no teissa s itetyillä kj'symyks illä e i ole mi t3.ä.n 
aktuaalisuutta. 

Kun olin saanut er':i.äl tä a li tuksen j ä senel tä. 

kuulla, että. hallitus oli j o lauantaina k koutunut n ottien 
j ohdosta yl imääräiseen istuntoon, kysyin, j oko hallitus 
oli ottanut kannan niihin näh ' en. , Minist eri oht ertoi, 
e ttä hallituksen kokouks ssa oli vain tie ' oite t t u a ia 
al lituk elle, mutta hän , ulkoministeri, vasta on kirjoit

tanassa luonnosta vastausnootik i. Ruotsin ulkoministeri, 
j onk~ kans~a oht oli keskustellut l auantai-aamuna j a joka 
oli sanonut t ehneensä Englannin j a Ranskan lähettiläille 
samanla i s i a nootti en muotoa koskevia huomaut uks ia kuin 
Koht Norjan puolesta, ol i tosin ollut sitä mieltä, että 
nootteihin olisi ollut he~ i va s t a ttava, mutta Kohtin esi
t et tyä puhelimessa käs ityksenään, ette i ole liiaksi kiireh-
ittävä, olivat ulkoministerit kuitenkin sopineet siitä , 

että vastauks et valmistella an ka ikessa r auhassa. ii tä 
valmist el taessa ovat Ruotsin ja lorjan ulkominist ri t 
Kosketuksessa keSkenään • 

Kun sanoin, että Suomea ki innostavat nootin 
ensimmäinen kohta, j ossa on kysymys 'orj an ja Ruotsin suh
t autumisesta länsivall oista Suomen avuksi tulevien j oukkojen 
kauttakulkuun siinä tapauksessa, et tä. Venäjä yrittäisi 
j atkaa Suomen valtausta, sekä viimeinen kohta, joka koskee 
Venäjän pyrk~siä Atlantille, esitti ministeri Koht 
saman optimistisen käsityksen, minkä hän aika isemminkin on 

ilmaissut allekirjoittaneelle. Hänen käsityksensä mukaan 
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Venäjä ei suunnittele eikä ajattele uutta hyökkäystä Suomea 

vas taan. Kun mitään tällaista hyökkäyksen vaaraa ei tällä 
het kellä ole olemassa, on kaut takulkukysymyksen sisällyt täminen 
nootti in ollut yhtä tarpeetonta kuin eräi~En mui denkin ky symys
ten ot aminen nootteihin. Il Minun on nyt sanottava feille 

or j an kannasta kaut t kulkukysymyksessä, että 1 orja ei ole kos
kaan s anonut, ettäl~liSi r yhtynyt aseellis een vastarintaan, j os 
l äns ivallat olisivat l a s keneet j oukkoja maihin rientääkseen 
Suomen avuksi. Per Albin uistaakseni jossain puheessaan sanOi, 
että Ruotsi tekisi aseellista vastarintaa, mutta minä luulen, 
että hän on jo mona sti niitä sanojaan katunut." 

Kun huomautin, että olin niistä ke kusteluista, 
minulla oli so an kahtena vi ime viikkona ollut sekä ul oministe
riössä että kerran kuninkaan kanssa, tehp..yt Norj an kantaan 
nähden oikeat päätelmät, keskeyt ti ~koministeri minut ja sa
noi: YTahdon sanoa enemmänkin. Me emme oli s i e es ryhtyneet 
vaikeuttamaan j oukkojen läpikulkua poistama la rautat eiden 
l iikkuvaa kalustoa tahi rikkomalla s iltoja j a teitä. Tä ssä suh
t eessa on kantamme ollut koko a jan selvä". 

Käsitykseni mukaan nämä ministeri Kohtin huomautukset 
ovat, vaikka niillä tällä hetkellä onkin ens i sijassa vain 
his toriallinen arvo, s iksi tärkeitä vastaisuuden kannalta, että 
olen pitänyt velvollisuutenani näin yksityiskohtaisesti selostaa 
keskustelua tältä osaltaan • 

Ministeri Kohtin mukaan ei Venäjällä nykyis in ole 
myöskään mitään pyrkimystä saada haltuunsa satamia Norjan ranni
kolta. Erään Lontoosta saamansa tiedon perusteell~ ministeri 
Koht. sanoi epäUevänsä., että Ruotsille ja Norjalle esitetyt 
nootit palvelevatkin enemmän Englannin sisäpoli t tisia kuin 
sodankäynnin käytännöllisiä tarpeita. 

Tällainen optimismi on ministeri Kohtille ominaista. 
Hän uskoo neutraliteettiin kuin fetishiin ja Neuvostoliiton sanat 
näyttävä.t usein vaikuttavan häneen yhtä vakuuttavasti kuin mui
denkin val toj en. Huomautinkin, että Suomessa ei luoteta Neuvos
tolii ttoon vaikkapa se tällä hetkellä. ei olisikaan uusissa hyök-

käysaikeissa. Tästäkin syystä Englannin ja Ranskan nootit 
ovat Suomen kannelta varsin kiinnostavia. Sain myG~ tilaisuuden 



5 

huomauttaa, että huhuissa Venäjän uusista va at imuksista 
ei kuitenkaan ole mi tään perää, vaan ovat venäläiset neu
votteluissa osoittaneet sovinnollisuut ta. 

Tilanne on Norjan ja Ruotsin kannalta varmaan va
kavampi kuin minä minist eri Koht sitä pitää. 

Lopuksi sain kuulla, että na:t.tien sanamuoto 
todennäköis esti on jo lähetetty Norjan lähet tiläälle 
sinkiin. T1stä syystä en ole ryhtynyt niiden sisältöä 
selostamaan varsinkin kun kaks i konekirj oitettua liuskaa 
käsittävän a s iakirj an yksityiskoht ien t arkka muistami-
n en ei ole yhden kuulemisen perust alla taattua. 

V. a . asiainhoitaja . 
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Ma tkal1e lähtö. Huhtikuun 8 päivänä koetin päästä 

ulkomi nisteri Kohtin puheille saadakseni häneltä 

t ie t oja tilan teesta. Ul komi nisterillä sa'Tloin.lr in 

.tlor j an hallit uksellakin oli kuitenkin "!Ialnittuna päi-

vänä ni in p aljon työtä. ett~ mitään mahdolli suutta 

ulkomini s terin ta a amieen ei ilmau t unut. 11 tapäi-

Väliä olin l ä snä Stortingetin istunnossa. jopsa 

ministeri Koht esitti lau unnon Englannin ja Rans-

kan noottien johdosta. s t ortingetin i tunnon j äl-

keen/ alkoi hallitus i s tua ja istui lä~i yön aamuun 

saakka. Klo 6 , 40 huht ikuun 9 päivänä sain ilmoi -

t uksen. että hallitus ja s tortinget ~atkustavat 

klo 7 junalla Hamariin. 

Ministeri Koht sanoi asemalla ennen junan 

lähtöä, että diplomaattikuntaa varten ei oltu ehditty 

tehdä mitään va1misteluja. mutta että lähetystöiUe 

annettaisiin viipymättä tieto hallituks en olinpaikaeta 

JakeluohJemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai minlllerllllle. 
EI ulkomaaedullukaen Iledoilukalln. 
Ei ulkomaa.dullukaen. mutb ulkoaalalnmlnlalerllln 11edo1. 

lukailn. 
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ja l~hetystöjä s i lmälläpitäen tehtävistä j ärjeste-

l yistä . Ul komi nisteri kertoi s amassa yh1l3 ydessä 

yön tapahtumista, ~akQan vaatimuksi sta, niiden mah

dottomuudesta j.n.e. 

Junaan, joka lähti n. 7,30, nous ivat vä

häistä ennen sen lähtöä myös kuningas ja kruunun

prinssi seurueineen. 

Kun ilmabälytyk en jälkeen pääsin lähe

tystöen, koetin saada puhelun Helsinkiin, mutta 

tutoksetta. Lennätinkonttori s ta saatiin li säksi 

tieto, että ei ollut mitään takeita s ähkösanomien 

perille menosta. Bras i lian lähettiläs, diplomaat

tikunnan vanhin ilmoitti, kun häneltä tiedustelin, 

miten oli s i suh tauduttava tilanteeseen, että hän 

oli kutsunut lähetystöjen päälliköt kokoukseen luok

seen klo 16:ksi. Vähäista myöhemmin tuli tieto, 

että saksalaiset olivat jo laskeneet joukkoja kau

pungin ulkopuolella olevalle lentokentälle. Ase

tuin uudestaan yhteyteen Brasilian lähettilään kanssa 

kuullakseni, oliko hänellä mitään anottavaa näin 

tilanteen johdosta. 

_ Minun s :.'.hteerinI on vuori s tossa, mInä olen 

yksin lähetystössä. Eräät lähettlläät matkUstavat 

heti HamariIn, mutta minun on jäätävä OsloOD, sillä 

.. voi jättää lähetystaä oman onnensa nojaan. 
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Tämän lausunnon j ä lkeen pidin elvänä. että 

yhteys 10rjan hal li tukseen on säilytettävä . Harkit

sin tilannetta seuraavalla t avalla: Jos orja li i t

toutuneiden avul la saisi nopeasti syn tymään rintaman, 

jonka pohjoispuolella olisi Norjan hallituksen 

alainen osa maata ja eteläpuolella s aksalaisten 

miehittämä Norja, pitäiSi lähetystön voida toimia 

sekä hallituk en alaisessa Norjassa että myös 09-

lo ssa; t ältä kannalta on tarkoituks enmukaista. että 
\... 

mukaani hallituksen Norjaan t u l i s ivat avus taja Laak-

so ja kansliateh täviä varten rva Lyyli Holm, kun taas 

Osloon j ä isiVä t pääkonsuli Nordberg. neiti EtelApAA 

sekä l ähetystön tilapäinen henkilökunta. 

Tämän mukaisesti valmistauduimme matkalle. 

Ennen lähtöä annoin ohjeita e l lai ten salaisten pa

peri en polttamisesta, joista lähetyetöllä on vain 

kopiokappaleita. Oslossa olevien suomalaisten eva

kuoinnin j ärjestämisestä y.m. käytännöllisistä toi-

menpite1StA. Käsitykseni mukaan oli matkalle lAhdet-

tävä Viipymättä. .j otta lähetystö ei jäisi saksa

laiseen pussiin, mistä ei oliel yh11e yttA orjan hal

litukseen eikä liioin Helsinkiin. 

PuolenpäiVAn paikkeilla nousimme p.''ltoon ja 

pääsimme kaupungista Hamaritn johtavalle maantielle 

saksalaisia näkamät1iä ja tapaamatta. 
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KUukausi ~eikkailuja . Ei liene tarkoituks enmuka i s 

ta r yh tyä t ässä yhte dessä yk~ityi skohtaisesti ker

t omaan sen matkan vaihei sta, joka päättyi eilen ja 

jonka a i kana allekir j oit t anut yhdessä avustaja Laak

son kanssa voi säilyttää yhteyden Norjan hallituk

seen huhtik. 29 päivään saakka, mutta ~enetti lo

pullis esti yht eyden ulkoasiainmini steriöön j o huh

t i kuun 18 päivänä . Viimeks i mainittuna päivänä annoin 

Ruotsin puolelta Sälenistä puhelinsanoman. Huhti

kuun 26 päivänä voin Norj an hallituksen kuriirin mu

kana l ähettää kOLme kirjettä Herra Ulkoasiainminis

t eri ittingille, mutta niiden perill etulemiseeta 

e i minulla t oistaiseksi ole t ietoa. 

Neljän viikon matkan ulkonaiset puitteet 

olivat euraavat: 

I Huhtikuun 9 p:nä Hamariin ja s ieltä yötä 

myöten Elverumiin ja edelleen NybergsUDdiin. 10-11 

p:nä ybergsundissa, mi ssä ~aimme kokea pommituksen, 

jonka aikana totesimme saksalai sten käyttäVän koneki

vä&ritulta itiilikoht ~ ita ja s iviiliväestaä vastaan. 

11 ja 12 p:n välinen yö Ruotsi s sa, mutt a 12 p:nä 

j älleen Norjassa tavoittamassa hall itusta, jonka 

eräitä j äseniä tapasirr~e Drevejön pai kkeill. maan

tiellä paluumatkalla rajalta, missä oliv~t olleet ku

ninkaan ja kruununprinssin kanssa. 12. päivän il

lalla ja seuraavan päivän aamuna keskUsteluja Kohtln 

kanssa Sarnaniss& Ruotsissa. 13.ja 14. p:DA Säle

nin tunturihotellisBa, missä majailivat kruununprin-
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s essa s eurueineen. useat ha~lituksen j s enet per-

heineen. 0 a dip lomaattikuntaa. monet ulkominis

ter i ön korkeimmat virkamiehet y . m. Sunnuntaina 

14. p :nä lii t tyi Ruotsin l ähetystön sihteeri~ei
v i Dou las mukaamme lähtiessämme Norjaan. 15-17 

p:nä olimme Lillehammeri s sa, mi s sä meillä s ot i las

viranomaisten Vä li t yksellä oli yhteys h~lli tuks een, 

mutta missä myös totesi~e. että s ähkeyhteys Hel-

i~~iin oli epävarma. 17. p :nä a j oin takaisin Sä-

leniin j ~ttäen avus taja Laakson Lillehammeriin. 

mistä mu kaani tulivat Ruotsin l ähettilään puoli s o 

vap aaherratar Beok-Friis ja Tanskan l ähetilä än puo

lis o ~va Oxholm, molemmat l apsineen. Saatettua

n i 'na i n i tut di l omaattirouvat turvaan Sä l enin ho-

telliin ja annettuani puhelinsa noman Ulkoae iain-

min i s t e riöön l ähdin 18 . p:n iltana taka i n Nor-

jaan. Matkaani l i ittyivä t Puolan lähettiläs Neu-

man ja Ranskan l ähetystön llma lluasia in ekspertti, 

Kr. Thirry. Saksalaiset uhkasivat Elverumia, jO-

ten matkan jatkaminen autolla Lilleha~eriin o s oit-

tautui mahdottomaksi. Yöllä s ain järjestetyksi 

lentokoneet Koppangieta Lillehammeriin vain kahdelle 

h engelle. 30ten ministeri .eumanille ei ollut tilaa 

ja hänen oli palatta~a autolla Renasta takaisin Ruo! 

siin. Koppangiin oli aamutunteina kuitenkin saatu 

koolle 5 Koth-konetta. joten mini s teri Weumankin oli-

si voinut pääetä ~orten yli, mutta kun hän oli 

Renaan odottam .... n auton paluuta ja kun lento 
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oli uoritettava viipymättä , ei enää ol l ut nahdol1i

suuksia saada häntä mukaan. Minis teri N81 man, jolla 

juut .laisena oli syytä pelätä joutumi ~ta saksalaisten 

käsiin, lienee onnellisesti päässyt takai s in Ruot-

s iin. Lillehammerista oli 19 . p :nä jat kettava 

matkaa ottaan, mistä taas 23 p :nä oli matkustettava 

edelleen hall ituksen perästä päämääränä Molde. Ulko

ministeriön t oimesta käytettäväksemme asetetussa 

autossa oli Douglasin. Laakson ja allekir j oittaneen 

lisäksi myös Tanskan l ähettiläs Qxholm ja ulkomini s -

teri ön virkamies Ho!!gaard. Matkalla jouduimme 

Dombåsin lähellä ilmapommituksen aikana 

metsässä neljä tunti., minkä jälkeen 

sittenkun meihin oli liittynyt Rumanian 

pi1loilemaan 

atkustimme, 

asiainhoitaja 

Zari!opol rouvineen, ankaran pommituks en kohteena 

olleen Romsdalen kautta 1ndalsneeiin ja s ieltä 

aamuyöllä 24 p :nä Moldeen. Uoldeesa, missä kU-

ningas, krUununprinssi ja hallitus olivat huhtik. 

30 p:n aamuun saakka, joudui:nme JOO, päivä olemaan 

ankarien pommitusten ja kaupungin keskustan täJdel

lisen tuhon todistajina ja viettämään suurimman osan 

aikaa metsissä puiden ja kivien tarjoamissa pommi-

suojissa. 19 p:n iltana saimme kautta rantojen 

tiedon kuninkaallisten, hallituksen seka Bnglanntn ja 

Ranskan lähetystöjen paosta englantilai.ella sotalai-

valla tuntemattomaan paikkaan. Ministeri Kohtin 
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edus taja voi. kun pyys in pä" syä vielä amana yönä 

ulkomi nisterin puheille, vain ilmoit t aa, että ulko

mi nisteri antaisi heti perille saavuttuaan hänen 

kauttaan tiedon toimenpiteistä, joihin hallitus on 

r yhtyvä, jotta oldeen j ääneet diplomaatit pääsi

sivät hallituksen olinpaikkaan. Koettuamme 30.päi

vän vastaisena yönä raivokkaan ilmahyökkäyksen ja kun 

kolmeen vuorokauteen ei ollut nukkumisesta ollut juuri 

puhettakaan, pidimme vii s aimpana 8iirtyä syrjAäa Mol-

den välittömästä läheisyydestä, missä oli~. joutu

neet asumaan paikalli sen piiriesikunnan kanssa saman 

katon alla, ja matkasimme Aureholm-nimiseen pieneen 

Atlannin saareen. Täällä odotti j älelle jäänyt osa 

diplomaatti kuntaa - ministeri Qxholm oli saanut kutsun 

paeta englantilaisella sotalaivalla hallituk en mU

kana - tietoa, mitä sen oli s i tehtävä päästäkseen yh-

teyteen hallituksen kanssa. ~inisteri Kohtilta ei 

~lte~eD saapunut hänen lupaamaansa ilmoitus ta, mut

ta meille tarjottiin mahdolli uutta lähteä Moldesta 

jollain vuonolaivalla pohjoista kohti tuntemattomaan 

paikkaan. Kun 30. päivän vastai sena yönä samanlainen 

pakolaislaiva oli joutunut saksalaisten pommituksen 

koht.eksi ja ajautunut rannalle, ja kun s otilasviranomai

set pitivät matkustamista mainituilla laivoilla täys in 

turva tt omana , jäimme odottamaan ajankohtaa, jolloin 
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voi s imme maata myöten päästä sak alaisten llnjojen 

läpi joko Ruot s iin tahi Osloon. Aika asumatto-

malla saarella, missä eräs moldelainen Lotta asetti 

kaksi viikonloppumajaa käytettäviks.mme kului osittain 
I 

elintarpeiden hankinnassa: kal ast i mme turskla ja 

ilettävän rumla Stenblt-kaloja ravinnoks emme. Suun-

nittelimme purj ehdus ta kalastajaveneellä Pohj ols-Nor

jaan, mutta luovui~e näi stä suunnitelmista, kun so

tilasviranomai silta kuulimme neuvotteluja käytäVän 

norjalaisten joukkojen ~ntautu~i sesta. Romsdalen 

laakson pommitusten päätyttyä ja englantilaiRten j ouk-

kojen l opullisesti pois tuttua ~erelle tai telun j ä lkeen, 

j onka aikana ilmatorjunta-ammukRlen s irpaleita satoi 

majamme katolle, saimme t.k. 4 p:nä tiedon. että voi

s i mme päästä 5. päivän aamuna lautalla Alfarnesiin ja 

s ieltä aanteitse Andalsneeiin, mi ssä oli akBalai s ia 

joukkoja. Paluumatkalle Moldesta lähtiessamme yttyi 

tyhj ässä ja raunioituneessa kaupungissa uus i raivoisa 

tUlipalo, jonka liekit loimusivat korkealle, kun lautta 

erkanl laiturista, joka oli jäänyt melkein eheäksi, 

vaikka saksalaiset ommi t olivat vl1kone.jan tehneet 

tuhoaan sen välittlmässä läheisyydessä ja muuttaneet 

kaupungin liike- ja tuotantolaitokset savuaviksi romu-

ja j&tekasoiksi. 

Kahden pälvän ajon j älkeen hävitettyjen kau-

p~en ja kylien ohi ja s ivu r&jäytettyjen siltojen~ 

joiden tilalle saksalaioet o~ivat muutamissa päiviss& 

rakentane.t tilapäisiä puuailtoja, saavulmme valkeut«la 
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I ohtaarnatta t. k . 6 p:n i ltana takai in valoon, mi tä 

nelj ä viikkoa itten ol i , e l ähteneet ~iinä usko sa, 

että Norja kahden suurvallan auttamana py?t y i i teke

mään a inakin s ellai sta vas tarintaa, että koko maan val

taaminen oli s i saksalaisillekin ylivoimainen teht ävä. 

l eljän viikon kokemukset ja havainnot an

tavat aihetta toi senlai seen sekä Norjan että Pohjois

Buroopan tilanteen arvioi mi s een. 

orjan puolus t uslaitos ja moblli satio. Torj alai s et 

vetosivat tal ven kuluessa, kun oli ky ymys ~uomen autta

mi s esta, s iihen, että Norja on a eietarii uttu, ~ illä 

ei ole ar~eijaa eikä koulut ett uja eot ilaita. Norja 

on pitänyt yllä vain puolueettomuusvartiota ja sellai ~en 

se va i n t rvi tseekin, s linä eräitten halli t llsmi esten 

kanta vielä :nuutamia viikkoj a ennen aksan hyökkäyst ä . 

Huhtikuun 10 pä ivän varhaisina aamutunteiIJL, 

kun allekirjoittanut joutui puhelimits e ja henkilOkohtai

sesti kos ketukseen kuninkaan j a erä itten hallituksen ja 

stortingetin j ~senten kanssa, oli kaikkien sanoissa sama 

nuotti: meidät on täydellisesti yllätetty: jos ~eillä 

olis i ollut e4es aikaa mobilisoida ö hyOkkäys tuli kui-

tenkin niin äkkiä, että emme ole voineet mitenkään val-

mistautua: jospa meillä olis i edes tuhat suomalaista 

sotilaeta, niin sakealaiset eivät pääSi s i etenemään, s illä 

Norjaahan on helppo puolustaa. 

Tilanne oli s odan ensimmäis inä päivinä vihe-

liä ieen surkea. Matkalla Osloeta Harn~i~ . kautta Elve-
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rQ~iin emme tavanneet sot ilaan näköi s iä ennenkuin 

viimeks l .. a initun aikan l ähe i yydessä, vaikka viholli

nen oli j o ot tanut haltuunsa pääkaupungin j a vihol

li s joukko ajoi takaa hallitus ta, jonka paosta pai

kaata toieeen radio uskollisesti antoi t ar kkoja tie

toja. Elverumissa erRässa hotel lis sa oli koolla 

j oukko ~orkeita sotilashenkilöitä , jotka valittivat, 

ett heillä ei ole käytettävinään ~ otilaita, vaan 

aseiden k yttöön tottumattomia vapaaehtoisia, j a kui-

tenkin on samana yönä uori t ettava tai s telu ja pysäy-

tettävä sa~alaisten eteneainen Elverumiin. Asevel-

vol l i set saapuvat kokoutumispaikkoihin 

na 11 päivänä. 

vasta torstai 

Ti lanne oli säälittävän surkea. Kuningas 

ja kruununprinssi asuivat _ ybe~gsundissa pienessä ho-

tellissa, Johon kellä hyvänsä oli vapaa pääsy. Kun 

teille ja s illoille ilmestyi vähitel len vartijoita, ei 

niillä ollut minkäänlaisia asetakkeja eikä edes kä~i

varsinauhoja. kiväärit vain harjaantu~attomissa käeie

e.. Kymmenkunta Tryel1in laaksoDn heitettyä lasku

varjohyppääjää olioi helpo ti vangi nnut sekä hallit-

s ijan että hallituksen. Ilmapommitue. jonka ai-

kana oli pakkO uskoa, että sen tulokset oli sivat tuho! 

sat sen kohteille, 0 oittautul kuitenkin vain terrori~ 

m1kl1. joka saikin ~eijatta taisteluun antautuneen 

hallituksen menettAmäln kokonaan mielenmalttinsa. 

Huhtikuun 11 p:nä oli hallitus melkein kokonaisuudessaan 
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Ruot s i n puol ella, niin myös kuningas ~oin 1/ 2 tunn in 

aj an, qeikka , joka on i det t y salassa, koeka Ruotsin 

olisi ollut internoitava hänet r ajalla. 

Norjan lai vasto tuotti ~aksa 1aivds olle suu-

ria t appioita qodan ens imm' i s enä ä ivänä, mutta rannik 

kolinnoi tukset, joi den oli€i . itHnyt voida estää s aksa

lai sten l a ivojen t un eutQ~inen vu~ oihin, olivat osittain 

mi eh1t t ämättömiä, os it tain ne nukkuivat. Puolustuslai

tosta, joka t os in oli heikko, ei oltu edes saatettu vaa-

r asta tietoiseksi. obi11 oint11n oli s i kui t enkin ollut 

riittävästi aihetta jo kaksi viikkoa ennen saksalai sten 

maahan tunkeutumista, sillä olihan Norjan hallituksella 

s illoin jo tie t o ekä Englannin että Saksan uunnitelmis -

t a . Puhe yllä tyks estä, joka muka okonaan teki tyh3äk

"'i tehokkaaseen vastarintaan asettumi sen, ei voi pelas-

taa orjan hallitusta iltä tuomiolta, e t t ä e ei käyt-

t änyt maan pUOlustuslaitosta edes s iinä mitassa, kuin 

olisi ollut mahdolli ta, hyökkäyksen torjumiseen. 

Saksalaisten saatua haltuunsa tärkeimmät sata-

makaupungit, ouurimmat asevarikot ja kaikki lentOkentät, 

oli sotilaallinen tilanne toivoton ilman voimakasta ul

koa tulevaa apua. Avun saannin lupauks ista ei ollut

kaan puutetta ja niihin luottaen hallitus koetti löytää 

piilopaikaB, 30sea se olisi voinut turvallisesti odotel

la tilanteen muuttumista s i l le edullise~aksi. Samalla 

ee 011 mitä optimietietn Norjan omien voimien mobilieati-

oon nähden. 
Eri tahoilta tuli, niin sanoivat hal11-
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tu s en jäsenet sodan en$i päivinä , rohkai evia tie

toja mobilisation nopeasta toimeenpanosta ja vapaa

ehtoi ten liittymisestä maanpuolustajiin. Omakoh

taiset havaintomme niillä seuduilla, joita samosi~e, 

puhuivat kuiten_in toiseen suuntaan. Nuoret miehet 

sei soskel ivat teillä toimettomina ryhminä eikä pai

kallisviranomai silla näyttänyt olevan ainakaan Ruotsin 

r a jan l ähei yydessä minkäänlai sta aloitekykyä puolus-

t uksen j är jestämiseksi j a tehostamiseksi. Muutamat 

nuoret upseerit, joita tapasin sodan yhdeksäntenä ja 

kymmenenten~ päivänä, tekivät erinomaisen vaikutuk en 

j a olivat t äynnä toimintatarmoa ja päättäväisyyttä. 

Tehtävä oli h~itenk1n heille ylivoimainen. Puolustus-

laitos kokonai ~uutena oli l aiminlyöty ja ulkopoliit

tinen johto oli epätodellis essa teoreettisuudessaan saat-

tanut maan asiat siihen, että puolustuksen järjestä-

miseen mitä edullis immissa maantieteelli issä olosuh

teissa ei ollut riittävästi aikaa. Uuutamat tuhannet 

kelvolliset ja kunnollisesti varustetut sotilaat olisi.

vat eri laaksoissa helpostl pysäyttäneet laaksoja pit

kln etelästä pohjoiseen tunkeutuvat aluksi varsin hei-

kot vl~ollisosastot. Mutta näitä muutamia tuhansia 

puuttul, ja misSä niitä 011, olivat ne järjestelmälli

se.n sodan käyntiin koullutumattomia. Joitakin esteita 

rakennettiin teiden pOlkki, kivilohkare1ta vylSrytettl1n 

vuorenselnlml1ta teille ja siltoja räjäytettlin. mut~ 
ta itsepäinen ja tlukka tällaisten paikkojen puolusta-

minen jäi suorittamatta. 
Vain joissakin polkkeus-
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ta auk issa lienevät norjalai et Joukot osoittaneet 

r oh' eut ta ja kunni oitettavaa taistelutahtoa, 

taito puuttui ja ampumatar kkuu kin oli ollut 

mutta 

ala-ar-

voista tOdennäk6i sesti s en vuok i, et tä harjoitus 

ei ollut ollut riittävää. Hermot pettivät. 

Kuvaazana seikkana mainittakoon, että 

erään korkean upseerin sanojen mukaan norjalainen kap

t eeni ei koskaan ollut saanut nähdä komppaniansa mie- " 

hlä koolla eikä norj alainen eversti koskaan ollut saa

nut nähdä rykmenttiään. 

Ha llituksen yritykset toimia. Sodan ensi päivästä 

lähtien haki hallitus kolmen viikon a3an turhaan paik

kaa, missä s illä oliei ollut mahdollisuudet toimia. 

Nybergsundissa joutui hallitus sodan kol-

mantena päivänä pommituksen kohteeksi. Tämän pommi-

tuksen 3älkeen onnistui hallituksen pitaä olinpaikkansa 

viikon päivät salassa, mutta ottan, Dumbåsin, Lesja-

verkin ja Romsdal-laaks01l pommitukset, olden pommituk-

sesta puhumattakaan, osoittivat, että saksalaiset mel

ko pian pääsivät perille hallituksen ollnpaikasta. Va 

kavan yrityksen hallinnon johtamiseksi teki hallitus 

vasta Uoldessa, mutta ielläkin sen toiminta heti en

simm~isten pommitusten jälkeen kävi vaikeaksi s iitakin 

syyst&, että muutamat aen 3äsenet olivat kokonaan 

menettäneet kyk1nsä hallita hermojaan. Niinpä eräs 

ministeri mainitai, että pääministeri Bygaardevold al

koi vapista heti lentokoneen äänen kUullessaan. sa-
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manlainen oli ollut monen muun hallituksen j äsenen tila. 

Huhtik. 27 p:nä olimme kutsutut Molden f ylkesmannin 

kotiin. missä l äsnä olleet hallituk en j äsenet sanoi

vat lähettäneensä heikkohermoi e immat hallitustoverinsa 

turval lisempiin paikkoihin. Oli iis olemassa toi-

veita toiminnan järjestymisestä. Nämä toiveet kui-

tenki n r aukeRivat, kun seuraavien pä ivien pommitukset 

ol eva t ent isiä kiivaammat ja kun englantilai set jo s i-

tä ennen li enevät tehneet pää tOk ensä 

poisvetämi _stä. 

joukkojensa 

On ymmIZrettävää, ett " paikasta toiseen 

~j ettu hallitus, jolla ei ole käytettävissään asioita 

tuntevaa virkamieskuntaa, osoittautuu avut tomaksi. 

Tämän voin todeta niiden asioiden yhteydessä, joista 

jouduin neuvottelemaan ulkoministeri Kohtin kanssa. 

Otan pari esimerkkiä. Kun olin sa nut tiedon suomalai-

sen laivan VELI RAGNARin j a sen l astin pidättamisestä, 

tiedustelin ministeri Kohtil ta l astin koht aloa." Me 

tarvits emme koko lastin. mutta l aiva on vapaa". Viikkoa 

myOhemmin Moldessa olevat sotilasviranomaiset kuitenkin 

tiesivät sanoa, että norjalaiset olivat ottaneet 

VELI RAGNARISTA käsikranaatit, tupakkaa, puhelinkaape

lia n. 10.000 m sekA pomminheittäjäkranaati~. Laivaan 

oli j ätettr kivääripanokset, puhelinkaapelia, 5 trak

toria, torpeedot, konetavarat, hiilikärjet ekä hyl-

syihin käytett&Tää raaka-ainetta. 
Ilmoituksen mukaan 

oli la~Ta lähtenyt Jndalsne s ista Petsamoon huhtlk. 

2}-24 p:nä. Ulkoasiainminieter1D tiedusteli huhti-
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kuun 18 p :nä sähkeellä, oliko ar~iki ssa oleva lento-

bens iinimme vielä kÄyt ett v issämme. Kun esitin kysy-

m, k en mi ni t eri KohtilIe , eanoi h&n , että mini teri 

,Lie, joka Ei lloin oli 'nat ko1l1a, voi s i antaa vastauk-

sen. Kun viikkoa myöhe~in tapasin ministeri Lien • 
~anoi hän, että bens iinin on Norjan hallitus takavari-

koinut. Saavuttuani Os loon a i n kuulla. että hensiini 

oli saatu viedJ:kåi jo Ruotsin pu.olelle. - Varnen vas

tauks en saaminen Norjan Pankin kanssa sovittujen liike

toimien pitäv ät yyttä koskevaan kysymykseen os oittau-

tui myös mahdottomaksi. Pankin uusi johtaja tri 

Raeedal sanoi ~unnuntaina huhtik. 28 p :nä. että hän 

seuraavana päivänä antai si lähetyst ölle asiasta kir

jal1i en ilmoitukse~. Tä~ä il~o i tusta e i tullut ja 

kun muutwnaa päivää myöhemmin kävin pankin pää johta-

jan asunnossa. in kuulla hänen lähteneen halli-

tusta hakemaan jostain pohjoisesta päin. Mistä . s itä 

ei hänkään ollut sanonut tietävänsä. 

Nämä muutamat esimerkit osoittavat. että 

Norjan hallitus retkeilyaikanaan oli asiallisesti toimi-

kyVytOn. Sillä ei ollut tietoja. joiden perusteella 

se olis i voinut tehdä hallinnon eri aloja koskevia pää

töksiä. eikä sillä ollut käsissään koneistoa, joka oli

si toimeenpannut sen päätökset. Yhteydet eri tahoille 

olivat poikki. Jokapäiväisenä huolena oli kysymys, 

voisiko halli tue vielä seuraavana pai Tänä jatkaa toimin

taanea samalla paikDklmnalla. Vaatauk",en tähän kysy

mykseen antoivat milloin saksalaiset pommitukaillaan 

ja etenemieelläaa , milloin taa8 englantilaiset omilla 
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avustuspolitiikkaansa - oskevilla päät öksilläln. 

Norjan hallitus ei kuitenkaan pakonsa edel

l äkään näyt t änyt ol evan elvillä asemansa estämättömyy

destä. Vielä 27 p:nä huhtikuuta eräät hall ituk en j ä-

s ene t olivat mita toivorikkaimpia ja kertoivat ~ iitä, m! 

ten hyvin he olivat valvoneet Norjan etuja neuvottelui~ 

sa Englannin kanssa. Englanti s aa maksaa Laiken, 

Norjan t arvitsee vain antaa englantil aisten t aistella 

maakamarallaan, onhan ota ennen kaikkea sotaa Britti-

l ä i sen imperiumin olemassaolosta. 

Kah ta Vuorokautta myöhe~in oli samojen 

alli tuks en j äsenten astuttava englantilai een otalai

vaan j a atkattava ehkäpä tuntemattomaan päämäärään. 

1 inisteri - oht oli virkamiehell., jolle hän oli mai

ninnut pakomatkasta, anonut, että englantilaiset ovat 

vaatineet, ett " lähdöstä ei ilmoiteta puolueettomien 

ai den diplomaate i lle. Ne Englannin ja Ranskan lähetys

t öjen virkamiehet, joita tapasin 29 p:nä muutamia 

tunt. j a ennen heidän yOlli sen pakomatkansa alkua, oli

vat täysin tietämättttmlä asioista, jois ta heille ky

symyksiä esitin. Mutta heidän vältt.le?ät vastauksensa 

paljastivat heidän matkansa luonteen. Oli kysymys to

dellis.sta paosta eikä vain kuninkaan, hallituks.n ja 

lähetystöjen siirtämisestä turvallisempaan paikkaan. 

Kysymyksenalaista vain on, onko ministeri Koht viel&

kään herännyt taju.maan tod.lli suutta. Hänen Lontooss. 

pitämänsä radiopuhe viittaa siihen. .ttä hän vieläk1~~ 

uskoisi Englannin aikovan auttaa Norjaa s.n taiste-

~ lus •• t.hokk .... l11.kin k.inoill. kuin lupauksill •• 
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Norjassa olevien aksalaisten joukkojen lukumäärä ja 

Englannin apu. Huhtikuun 10 p :nä keskustelin 

eräiden hallituk en jäsenten kanssa tilanteesta. Puhe 

kohdistui m.m. maahan tulleiden saksalå,lsten j ouk-

kojen lukumäärä~ . Osloon oli tullut ehkä rykmentti 

t a i kaksi, n. 5000-10.000 miestä, Bergeniin rykmentin 

verran, n iin myös ~tavangeriin ja Trondhei iin, " arvi

kiin hiukan vähemmän ja samoin uihinkin paikkoihin, 

j oihin aksalai s ia joukkoja oli l askettu maihin. 

Saksalaist en miehitys joukkojen luku arvioitiin iis hal

li tuksen piiri ssä 30.000 - 40.000 mi ehek!" l. 

Kymmentä päivää myöhemmin ky sy in ~iden 

se~kkojen yhteydessä ministeri Kohtilta. kuinka . uu-

reksi hän arvioi Norjassa olevien sak3alai s ten luvun 

ja oliko hallituksella entistä t ar kempia tietoja asias

ta. Vastaus. josta tiedoitin Ulkoasiainmini steriölle. 

oli hämmästyttäVä. Koht sanoi. että saksalaisten luku-

määrästä oli ollut liiol~eltuja tietoja. Heidän lukumää-

ränsä tuskin on 20.000 suurempi. Norjalla on riittä-

väati joukkoja mobilisoituina. kunhan vain olisi asei 

ta ja ammuksia. Englantilaisia joukkoja ja lentoko

neita oli hänen sanojensa mukaan saapunut maihin jo tyy

dyttäVän runsaasti. joten sotilaallisessa tilanteessa 

voitiin odottaa nopeaa käännettä parempaan päin. 

Kuutamia päiviä myOhemmin, 26 p:nä, va-

litti ministeri Koht. .ttä ensimmäiset englantilaiset 

joukot olivat olleet ~ebnoja ja taistelukyV7ttDa1ä. We 
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olivat he t i ensimm~i se s su tai st e lu sa menettäneet 

• kokonaan r ohkeutensa ja pot neet pakoon sellai-

~essa epäaärjestyksessä, että paniikki 011 t rttu

nut norjalais iinki n, jotka kuitenkin ~ i ihen aakka 

olivat esoit t anee t rohkeutta j a kuntoa. Parempia 

eng lantil ai s ia joukkoja oli kuitenkin lasket tu mai-

hin . 'unhan ne ehtivät ri nt amalle ja tai teluihin, 

voi åaan toivoa tilanteen paranevan. 

Seuraavana pä ivänä arvioivat hallituks en jä

sene t , joiden kanssa olin uheissa, maihin tullei

den saksalaist en joukkojen lukumäär än 50. 000- 60.000 

mieheksi. 

Tällaista saksalaista miehit sarmeijaa vastaan 

oli !'! i Englannin 

kuin ne, jotka 

Huhtikuun 19 :nä 

joukko-osasto 

itänyt asettaa toi enl a i s ia voimia 

e l ähetti esim. Gudbrandsdaliin. 

ivuuttl en s i mmäinen engl ant ila i nen 

ehkä 1000 mi estä - ottan. Nuorukal -

s ia, joilla oli päällään paljon er i lai ~ ia pus seja ja 

vehkeitä, kaasunaamareita myöten, j a mukanaan vielä 

runsaammin evästavaroita. Säilyke-, keksi- ja vaate

varastot, joita t äma ensimmäinen sotilasjuna kuljetti 

mukanaan, tekivät voimaltkun vaikutuk en. Joukon 

taislelukuntoon nähden heräsi maallikossakin epäilyk

siä. J~ittyneinä odotimme tietoja englantilaisten 

esiintymisestä rintamalla. PerAytymistiedot alkoi

vatkin saapua entistA tiukemmassa tahdissa. 

Saarelle merelliselle, jolla vietimme vii

meiset Ko14e-päivamme, saapui norjalaisia, j otka tulk-
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e ina olivat ~euranneet engl ant lai . ten mukana. Heidän 

kuvauk en a olivat l ohduttomia. Engl anti laiset up

seerit olivat 0 oittaneet r ohkeutta ja kaatuneet. 

Mutta i ehistO oli upseerien kaadut t ua hajautunut 

~ ui n ä in pa'.enevaks i laumaksi. Toivot on , heiko ti 

valmi s te t tu avus tusyritys. 

sal aiset 

" Samat kertojan i sanoivat, että aak

eivan ilmei sesti koet t ivat säästää norjalai-

eia joukkoJa, mutta kohdi tivat tulensa koko hävitys-

l'al:tion englantilei ~ i in, joita oli muka kaatunut 

ylettömästi. 

Matkalla Romsdalen ja Gudbrandsdalen 

kautta etelää kohti sai n kuitenkin vaikutelman, et t ä 

varsina se t j alkaväkitaist elut, I i esä niitä oli ollut, 

eivät olleet olleet pitkälllsiä, vaan vain lyhyltä yh

teeno ttoja. H 'vitys , jonka jälkiä näki pi t kin matkaa, 

011 suurimmalta osalta lentopommitusten aiheuttamaa. 

Ainoassakaan aikassa ei ollut nähtävissä mitään juok

suhautoihin t ai muihin pitempää taistelua il aisev1in 

varustuks iin viittaavia j älkiä. Jotkut tiesulkujen 

j ätteet olivat ainoita solien puolu tuksesta kertovia 

sodan merkkejä. 
Nämä havainnot vahvistivat niitä ku

vauksia, joita kUulimm. saksalaisilta upe.er.ilta An
daleneelsea ja Dumbleieaa. Saksalain.n pataljoona, jO

ka oli ollut hyökkäyksen lrArkljoukkona, 011 m.n.tt .... 

nyt vain muutamla kymmeniä mlehi&. -X.ldän 011 pakkO 

ede.a valn tle~ pltkia. NorJalaieet ampuivat molemmi1-
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ta uo1i1ta, mutta me e'nme lumen vuoksi voineet 1e

vittä~tyä rintamak i. Jos vastustajamme olisivat 

osanneet käyttää aseitaan, ei meistä olis i ainoakaan 

i:i.äs syt hengissä tänne saakka." 

"Entä englantilaiset?" 

Tähän kysymyks een antoi saksal ainen patal

j oonan päällikkö vastauksen viemällä meidät metsään, 

mi s s ä oli englantilaist vn varastojen j ätteitä. Paikal

l i set asukkaat keräilivät siellä polkupyöriensä selkään 

kunnioitettavia lasteja peit~huopia, sadetakkeja, keksi-

laatikoita y.m. Saksalaiset kuvailivat saali sta val-

tavaksi. Ja s iellä oli petäjiköss& vielä nytkin, neljä 

päiVää englantilaisten lähdettyä, runsaasti merkkejä 

siitä, että englantilaiaten sotilaiden hyvinvoinnista 

pi detään hyvää huolta. Saksalaisen isäntämme sano-

jen mukaan on tämä huolenpito niin ylenpalttista, että 

joukko-osastot menettävät liikkuvai suutensa ja ovat 

kyVyttDmät menestykselliseen taisteluun. 

Lesjaverkin luona täyti.mme autojemme ben-

siinitankit englantilaisella lentokoneoensiinillä, jota 

oli järven rannalla puiden suojassa valtavia kaBoja. 

Saksalaiset eivät vielä olleet ehtineet ottaa varastoa 

haltuunsa, ja niinpä matkamies .01 tyydyttää autonsa 

bensiin1~an~ metsään jääneestä varastosta. 
Mutta 

~ärven ~äällä näimme englantilaisten lentokone~en pa~ 

leneita raato~a. 
Saksalaiset olivat aamuvarah1ssa 

tehneet 1~ntohyOkkIJk8 ... ä ~ääll& olleita lentokoneita 

va.t ..... 
Baglantila1set miehistot olivat huolettomina 
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olleet aamuteetään nauttimassa j a paristakymmenestä 

len tokoneesta elastui ilmaan vain k~lme. 

Andalsnesissa englantilaiset itse, kun 

oli . e 1 oldeen menossa, te~vät pilaa s en johdo ta, 

että heidän ilmatorjuntaty~ insä oliva t ens i töikseen 

ampuneet a las englanti l aisen ja norjalaisen koneen. 

Norjan sotaretken olivat sak alaiset 

suunnitelleet yk i tyiR:d:ohtia myöten mit ä perusteelli

ei mmin. Saksalaieet joukot tekivät voimaldl:aan vaiku

tuksen. Varuetukset ovat ens iluokkaiset, taistelu

kunto kaikesta päättäen yhtä korkeata ta oa kuin 1914--1918. Englantilaisten sotaretki Ehlä-ITorjaan t eki 

viikonloppuretkan vaikutuk en. 

SUomen on kaikesta p~ättäen onniteltava 

itseään sen johdosta, että samanlaista viikonloppu

retkeä ei maaliskuulla tehty SUomeen. Tosin se retki 

varmaa~kin oli i päättynyt Norjaan, mutta SUomi oli

si saanut kalliisti maksaa siitä avusta, jota illa 

luvattiin, mutta j oka tuskin oli s i päässyt perille. 

Englantilaiste joukkojen peräytyminen 

Ja pako Etelä-Norjasta tapahtui toukokuun en immäisinä 

päivina.. Kun norjalaiset, joille a ivan paon edellise-

na. päivänä oli uSkoteltu, että maahan oli tulossa 

uusia Ja entiatä parempia englantilaisia jotL~oJa, sai

vat Tähitellen tiedon tapahtuneeata, oli heidln petty

mykaena& katkera Ja avo~. Heidän tuakanaa pukeutui 

muutamaksi voimalrJraakei sanakai. Englanti on pettänyt 

meiU.t. kuuli sanottavan sekA sivistyneiettm ett& kan-
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san ke l'Uudes sa. 

Sä . 

Eorja on kuitenkin it s ekin syypää pettymykseen

e oli kokonaan l ai minlyönyt puolus t uksensa ja 

" a i ki ssa piireissä oli s anot tu: Kyllä Englanti aut t aa 

orjaa. 

Sitä tehokas ta apua, j ota Norja olisi t arvinnut, 

Be ei saanut. Sellaista apua Engl anti j a Ranska eivät 

pystyneet ille antamaan. 

Lisää s aksalais ia joukkoja Norjaaa. .{atka hdalsne is-

ta Dumbasiin ja s ieltA Gudbrand dalia pitikin alas 

Hamariin antoi t ilaisuuden s aksalai ~ia joukkoja koske

vi en havaintojen tekemi seen. Englantilaiset olivat jät

t~eet nämä seudut jo muutamia Päivi~ sitten j a hei

dän t iedettiin vetäyt yneen pois Bamsoksestakin. Englan-

tilaisia on nyt enää vain arvikin qeuduilla. Saksa-

l ai set ovat tunk.utuneet TrondheimistA pohj oista kohti 

Mosjöeniin saakka. 

saksalai ten hallussa 

Koko Etelä- ja Keski -Norja on 

ja Harvi kl s sa hel11ä on jalan-

s ija. Mitä tarkoittaa nAin ollen uu ien ja yhä 

uu ien saksalais ten j oukkojen kuljettaminen pohjoista 

kohtU 

Uusia saksalaisla joukko3a tuli vastaamme 

Anaalsnesin ja Dumblsin välillä. Matkalla oli jal-

kaväen ja kuormaeton lisäksi tyklstOA. Dambåsissa ja 

sen eteläpuolella oli pelloilla ja maalalstalojen pi-

hoille leiriytyneiD4 joukko3a; 

jen lisäksi oli v~imeksimainitun 

motorisoitujen joukko

paikkakunnan etelapuo-

leIla ~Oe runeaaeti hevosten vetlmää kUormastoa. 
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Lilleha~merin ja Hamarin Välillä s ekä Hamarin etelä-

puolella jatkui valta~ien . autoj onojen kiivas meno 

ohjoista kohti. Eräässä yhtAjaksoiseesa autokolon

nassa oli kolma t ta sataa vaunua. Maanantaipäivän kul~ 

essa , n iin kertoi minulle eräs täkä läi nen l ähetti

l~s ei len, l askivat saksalaiset joukkoja maihin 

kahdeksasta kulj etu~l aivasta. Tuhansia ja taas tuhan

s ia miehi ä heitetään maahan, j oka jo on käytännöl-

1i t>e st i katsoen aksan valla sa ja jonka pohjois~ 

~an kaistaleen valtaamiseen ei tarvita divi s ioneja. 

Mo' n ja Narvikin vä lisellä kapealla kai taleella, mis-

eä mer en ja Ruotsin rajan välinen alue monin paikoin 

on vai n erin eninkulman levyinen ja mi sSä ei noin 

sadan ki l ometrin rnc.t kalla ole mitään teitä, ei myös" 

k~n ole tilaa suurill. motori soiduill. joukoill •• N~ 

vikiin voidaan t äältä tunkeutua vain tiettömien VUO! 

ten yli, s iis joukoilla, jotka eivät ole r i ippuvaisia 

motorisolduista yhtä vähän kuin hevostenkaan vetä-

mistä kuormastoista. JLlvan toinen on asian l aita, 

j 09 on kysymykseBsl. Narvikiin johtavan radan val taami

nen Ruotsin puolella. 

Xeskuätelin eilen näistä asioista Ruotsin 

lähettilään kanssa. Hän sanoi olevansa entistä huol.! 

tune.mpl. Saksalais.t kuljettavat häneD tietojensa 

mukaan suuria joukko-osastoja myöe Ruotsin rajaa kohti. 
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Eikö tämä kai kki t~rkoita sit~ . että Saksa aikoo esittää 

Ruots i lle vaatimuksenaa saatuaan ~otsin Iän irajalle niin 

paljon j oukkoja, että se voi lännestäkin uhata Ruot ia? 

Osloon saavuttuani olen di lomaat titaholta kuul

lut sellai senkin "tiedoksi" mainitun arvelun. että Saksa 

aikoisit ellei Norja pian ali tu ja lopeta vastarinxaa, ~ 

taa Venäjän tehtäväks i t unkeutua Poh jois- Norj aan. Kerto

jani i t enkin sanoi pit~Vänsä u~kot tavana korkeintaan s itä 

että ~akea tähän tapaan käyttäisi V.näjää uhkana orjan 

lopulliseksi taivuttamieekei ali s tumiseen. 

Olen saanut myöe kuulla. et tä Saksa edelleenkin 

toivoo, ett~ se voisi saada aikaan sovintoratka1sun.Tässä 

tarkoituksessa lienee neuvott.luja käynnisSä Saksan ja ku

ninkaan välillä. Kuningas palais i Osloon ja ni mittäi i 

uuden hallituk en, minkä jäik~e~ Norjå' o li i amanlaisesea 

ase!llasea kuin nyt on Tanaka. Vaikeutena tämän ratl!a isun 

ti.llä on se, että Norjan pitä i si ensi töikseen ryhtyä 

Saksan kanssa karkoittamaan enilantilai sia pois Narvikista. 

Sota Englannin kansea satsaa vaetaan muuttuisi 

Saksan kanssa Englantia vastaan. 

sodaksi 

• 

Mikä näissä "tiedoiesa" on p.rälli st ä totta, mika 

taas arvailua, sitä on minun toistaiseksi mahdotonta sanoa. 

Tosiaei., joka osoittaa tilanteen vakavuutta. on vain s., 

.tU. s.kaalaisi. joukkoja s~ ~ •• u.a-. että niitä 

kuumeisella kiire.ll. kuljetetaan pghJ01eta kohti ja myös 

Ruotsiin kohdistuva uhka on ilmeinen. 

Niin Ruotein kuin Suom.nkin kannalta olisi kenti.e suota-

vinta, .ttä lor~a nykJVaih ••••• alietuisi Tanskan kohta-

loa. lIutta englantilai.ten Narvilt1ssa saama jalan-
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EikO tämä kaikki t arkoita sitä , että Saksa aikoo esittää 

Ruotsille vaatimuksenaa saatuaan Ruotsin länsirajalle niin 

paljon j oukkoja, että se voi lännestäkin uhata Ruot ia? 

Osloon saavuttuani olen di lomaat titaholta kuul

lut sellai s enkin "tiedoksi" mainitun arvelun, että Saksa 

aikoisi, ellei Norja pian ali tu ja lopeta vastarintaa, ~ 

taa Venäjän tehtäväks i tunkeutua Poh jois- Norj aan. Kerto

jani kui t enkin sano& pitävänsä uekot tavana korkeirrtaan s itä 

että Saksa tähän tapaan käyttäisi Venäjää uhkana ] orjan 

lopulli seksi taivuttamiseksi alis tumiseen. 

Olen saanut myö s kuulla, et t ä Saksa edelleenkin 

toivoo, että e voisi saada aikaan sovintoratkaisun.Tässä 

tarkoituksessa lienee neuvotteluja käynniSSä Saksan ja ku

ninkaan välillä. Kuningas palai s i Osloon ja ni mittäi s i 

uuden hallituk en, minkä jälkeen Norra oli s i amanlaisessa 

asemassa kuin nyt on Tanska. Vaikeutena tämän ratka isun 

tiellä on se, että Norjan pitä i si ensi töikseen ryhtya 

Saksan kanssa karkoittamaan en;lantilai sia pois Narvikista. 

Sota Englannin kanssa Saksaa vastaan muuttuisi 

Saksan kanssa Englantia vastaan. 

sodaksi 

, 

Mika näissä "tiedoissa" on perälli st ä totta, mika 

taas arvailua, sitä on minun toistaieeksi mahdotonta sanoa. 

Tosiasia, joka osoittaa tilanteen vakavuutta, on vain se, 

että saksalaisia joukkoja s~ ~~~,~. että niitä 

kuumeisella kiireell. kuljetetaan P9hjolpta kohti ja myös 

Norjan itärajalle. Ruotsiin kohdistuva uhka on ilmeinen. 

Niin Ruotsin kuin Suomenkin kannalta olisi kenties suota

vinta, että .or~a nrkJVaiheessa alietuisi Tanskan kohta-

looa. Kutta englantilaisten Narvik1ssa saama jalan-
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sija näyt t ää tekevän t ämänkin re.t a i !:'nn vaikeak i. Ui

nisteri~, j oka Lontoossa ja Parisissa neuvottelee 

liittoutuneiden kanssa ja edustaa kantaa, jonka mukaan 

sotaa on jatket t ava, ei missään tapauksessa edusta niitä kä--s ityksil, jotka ovat vallalla aksalaisten miehittämässä --- ----
orjassa. Täällä on pettymys, jonka Englannin avun 

heikkous on a i heutt anut, saanut aikaan sen, että deie

tismi on yl einen. Vastarintaa idetään hyödyttömänä ja 

sanomalehdistö melkein poikkeuksetta on ~uuttunut englan

tilaisvastaisek i. Viimeksimainittu ilmiö j ohtuu luonnolli

sesti os ittain sa k alaisesta s ensuurista, joka yhdenmukais

taa lehdistön, mutta toisaalta myös s iitä mielialan muu

toksesta, mikä neljässä viikossa on tapahtunut. Tästä muu

toksesta ovat saksalaisetkin täysin elvillä. 500 km mat

kalla oli vain muutamia . arvoja v rtioita, jotka tahtoivat 

nähdä matkalupamme. Liikenteen kontrollointi ei t ässä 

miehitetyssä maassa näytä aiheuttavan pal joa vaivaa miehi-

tysjoukoille. Saksalaiset tuntevat olevansa ehkäpä yhtä 

hyvässä turvassa kuin kotimaassaan. Kun näin on, niin nor

jalaisille ei tuottai ~i oielun tuskia, jos Norjan naapurit

kin asettuisivat s ille kannalle, että Nor3an olisi sodan 

laajene~i sen välttämiseksi alistuttava toistaiseksi Tanskan 

kohtaloon. 
lIikä toisaalta estäisi Saksaa tuhoamasta Narvikin 

rataa Nor3an puolella sillä tavalla, että malm~ kul3etus 

vuodekei tai pariksi pakostakin tällä radalla keskeytyisI? 

Tällainen ratkaisu malmUC,s~kseesä tulisi SalIB alle var-

m~ hal~si kuIn Ruotsin pakoittaminen asevolmalla 
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lal ;'!l in viennin rajoittami s een Sak a.n vaatimusten mukaisesti. 

ällainen ratkaisu ei antai i ~aksalle aihetta pyytää Venäj ä ä 

vu~tajakseen eikä Venäj älle tekosyytä sodan laajentuessa 

uotsiin l ähteä uuteen hyökkäykseen SUomea vastaan. Tällainen 

a tkaieu teki s i aekä Ruotsille että uomelle mahdolli s eks i 

/pyrkiä l ähentymään aksaa, suuntaus, joka nyt olo uhte1den 

~ako sta näytt~ välttämättömältä, kun on käynyt elväk 1, 

että l äns ivalto jen avun varaan ei Poh j01e-Europassa voida ml-

t Oän r a entaa. Hallitusjärjestelmlen er i laisuudesta ja 

muis ta. periaatteelli ista vaikeuks ista huolimatta olisi 

Ruotsin ja SUomen nähdäkseni tur vauduttava Venäjän taholta 
"".,~. ~.---...-~"",,,., ..J 

uhkaavaa vaaraa vastaan tinkimällä/~ue~tto~uudestaa.n~ 

s en suurvallan hyväksi, j oka yksin voi olla Venäj.lle uh

kana ja Ruotsille j a ~uomelle tukena • 

....--- Tällais iin m IftdmH ;t-etttml 0 ~ on nähnyt englantilai-

sen t oi minnan heikkouden s ekä s aksalaisten joukkoj en kasva

van voiman ja kun tietää , ett~ Venäjän ruokahalu on tilan

teiden t arjoamista mahdol l isuuksista riippuva. Ruotsin j a 
o ...1""1' .. - ,,- .... )0";;'- , J 

Suomen r auha nykyoloissa turvatuks~ [:uo~ue8tt?m~u-

den avulla, vaan rauhan turvana voi olla vain yhteistyö sen 

tt vallan kanssa, joka kaikes ta päättäen nyt valmistautuu uh

kaamaan Ruotsia ja joka yksin voi hillitä Venä3ää. 

/~. ~-~. /~ /.,,..,~ 
V. a. asiainhoitaja. 
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Sen lisäksi, mitä olen aikai semmin rapor

tissani n:o l? ilmoittanut saksalaisten joukkojen saapumi

sesta Norjaan. tahdon saattaa Min~riön tietoon, että 

luotettavat henkilöt, jotka t.k. 9 päivänä mat kus tivat 

autolla Lillehammerista Osloon, kertovat, että heitä vastaan 

t.li valtavia aaksalaisia autokolonneja. jotka kuljettivat 

joukkoja, raskasta tykistöä, kuormastea, ponttoonisiltojen 

osia y.m. pohjoista kohti. Erään t ällaisen autokolonnan 

ohimeno oli ottanut noin puolen tunnin ajan. Keitojat 

tekivät saman kysymyksen, minkä nykyisin tekevät kaikki 

ne norjalaiset samoinkuin diplomaatitkin, jotka tähän sak

salaisten joukkojen yhä kasvavaan lukumäärään ovat huomio

ta kii~ittäneet: Mihin tarkoitukseen aikoo Saksa näitä 

joukkoja käyttää maassa, joka jo on Saksan miehittämä? 

Bikö tarkoituksena ole käyttäl. tätä voimaa joko Ruotsin 

puristamiseen tai suoranaise.n hyökkäykseen Ruoteia vae-

taauT 
Erään puolueettomaa maan lähettilään käeityk-

... "KELUOH ... E: 

• .._ •••• • •••••• • • _ •••• '.. ••• • ..... . 4 •• • • • ••• ••• • •••• · .~······· ·· · ···· ··· ········ ·· · · ••• 

.... k.luohj ..... Il.j •• 

T .... III ..... . 
T .... III""" j. 11 ..... 1 . ... mlnl.lerl6U • • 
El ulkomueduatukun Iledollukalln. 
EI ulkomuedualuk-. mutta ulko ..... nmlnlaterlOn tIedol. 

1 ... 1 .... 
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sen mukaan oli i Norjassa nykyi s in n.200.000 

mies t ä saksalai ia joukkoja. Nor jalaisella ta

holla, jonka pitä i i olla verrattain hyvin tie

doitetun, p idetään mainittua lukua liian suurena 

j a arvioidaan sak alai s ten luvun olevan 70 .000 

ja 100.000 v~llä. Kun Joukkojen määrä viime 

päiv inäkin, j ollo i n Sakea valmi stautui viimei s een 

s a lakavalaan hyökkäyk seen Belgiaa, Hollantia ja 

Luxemburgia vaetaan, on yhä vain lisä tty, näh

dään tässä tosiasiassa riittävä aila päätel~ 

mään, että Saksalla on joitakin yllätyesuunnitel-

mia valmisteilla 
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. SeJcsan sodankäynti tavoista ~' - 1u 
liorjaaMe 

Baporteissa, j ois8a olen kertonut havain

noistani Norjan sodan aikana, olen siwuttanut saksan 
• 

sodankäyntitapoja koskevat. näkemäni ja kuulemani. Kun 

saksalaisella taholla, varsinkin Saksan radiossa, yhä. 

uudestaan ja uudestaan esitetään väite, että saksalai

set eivät kohdista lent.ohyökkäyksiään muita kuin soti

laallisia kohteita vastaan, lienee tämän väit.t.een vasta

painoksi esitettävä eräitä tosiasioita. 

Jo Nybergsundin pommituksessa 11 p:nä huhti

kuuta joutui jokainen paikalla ollut totes.maan, että 

saksalaisten lent.okoneiden pOJJlDit, niin räJähd.ys- kuin 

palopommitkin, löysivät. yksinomaan ei-sotilaallisia koh-

teit.a. Nybergsundis8& ei pommitukeen hetkellä ollut. 

muuta sotaväkeä kuin eräitä vahteja - siviil1m1ehiä, jo~ 

ka olivat saaneet käteen8ä kiväärit - teiden risteykses8ä 

ja qliin vieres8ä olevalla sillalla. Siihen taloon, 

jossa kuningas ja kruununprinssi sekä hallit.uksen jäse-

net. olivat oleill.et, ei poJllll8ja sattunut., JII1t.t& 

.en sijaan ne osuivat. kansakouluun, eräisU.n kauppaJ.i1k-

JAKELUOHJE: ............ ,.....II.j.: 

T_II ...... 
T ..... U- ja 11 ..... 1 mlnlaterlOU •• 
EI ullcomaMlluatuk .... tledoltukalln. 
EI ................... _. mutta .. Ik ............. terten tIedoI-

tuk ..... . 

".'At. 
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keisiin kylän keskuatassa ja eräisiin yksityisiin 

asuintaloihin. Pommituksen aikana käytt.ivät lentäjät 

runsaasti konekivääritulta. Jälkeenpäin voin 

tOdeta, että lentokoneitten tykkituli ja konekiviäri

tuli oli kohdistunut -iivaimmin kYlän laidassa ol

leeseen puhelinkeskukseen, joka oli ammuttu seulaksi. 

Tätä kohdetta lienee pidettävä sotilaallisena. -Lukuisat pommit olivat pudonneet metsikköihin, j oista 

kYlän sivilliväki haki turvaa lento~ökkäystä vas-

taan. 

Huhtikuun 22 p:nä majoitui.ame - Tanskan 

lähettiläs Oxholm, Ruotsin lähetystön sihteeri Douglas, 

avustaJa Laakso ja allakirjoittanut talonpoikais-

t.aloon Selin kiram välitt.öaässä läheisyydessä. Ill.an 

kuluessa lensi tämän talon yli moneen otteeseen saksa

laisia lentOkoneita, jotka retkillään heittivät pomme

ja m.m. Ottan aseman läheisyyteen, n. 5 km. Selistä. 

Matkallaan laakson yli sen pituus suuntaan papattivat 

lentäjien konekiväärit tuon tuostakin. Lentoj en j äl-

keen löydettiin talon pihalta kuulien jätteitä. Eräät 

kuulat olivat tunkeutuneet talon toisen kerroksen katon 

läpi ja PYSähtyneet kamarin permantoon. Tässä ta-

lonpoikaistalossa yhtä vähän öin sen läheisyydesaä-

kälill ei ollut ainoatakaan norjalaista tai muuta soti

last a e~ muutakaan sotilaskohdet~ 

Huht1ku\Dl 23 panä, heti Dombåsin ja Dovren 

poDlituksen Jälke_, ajo:t.m.8 autolla metsiltlSlitiL, joa6& 

Dovren aseman lähalll olimme p1ilollleet pommituksen ajan, 



• 

3 

Dovren kirkonkylän ja Dombåsin kautta Romsdal-

laaksoa myö t en Åndalsnesiin. Dovren kirkonkylän 

seuduilla oli useita pommeja pudonnut talojen lähei-

syyteen pelloille. Mitään sotavä keä tai muita 

sotilaallisia kohteita emme paikkakunnalla havainneet.

Pommituksen aikana kuulimme konekivääritulta, joka kai

kesta päättäen oli tähdätty maantiellä liikkuvia autoja 

j a ihmisiä vast aan. Dombåsin lähistöllä oli 

rautatieristeykseen johtavien teiden varsilla 

pommeja osunut moniin yksityisasuntoihin ja maalaistaloi

hin, mutta näiden pommittamista voitaneen puolustaa s il

lä, että Dombåsin met sissä ja teillä oli sekä norja

laisia että englantilaisia joukkoja. Pommit eivät vali

tettavasti olleet sattuneet sotilaallisiin kohteisiin 

yhtä suurella tarkkuudel.l.a kuin siviiliväesUSn asuntoi

hin. 

Moldessa ollessamme voimme ennen kaupungin 

keskustan lopullista tuhoamista todeta, että Norjan 

kuningas ja hallitus olivat sijoittuneet kaupungin 

laita-osissa oleviin taloihin, jotka polDllitusten 

jälkeenkin olivat pystyssä. hsmstassa Oli lilDglan-

nin lähetystlSllä eräässä hotellissa, joka Säästyi 

tuho 1 ta, toimistohuoneensa. Samaten oli kaupungin keskus-

tassa joitakin sellaisiakin tuotantolaitoksia ja varas

toJa, Joiden voitiin katsoa palvelevan ~öskin sotilaal

lisia tarkoituksia. Pommituksen tuhoamat talot olivat 

kuitenkin suuru-lta osa! ta vähi tt.äiskauppaa ja 

muut.a paikal11sta liike-ellmlUL palvelevia rakennuksia Ja 

aauintalo~t hotelleJa 7.m. pommikoneet ~t1vät 
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konekivääritulta jo ensimmäisinä pommituspäiviDä kaduilla 

liikkuvia ihmisiä vastaan. Ensimmäisten haavoittunei-

den joukossa oli vanhahko naishenkil~, jonka molelllJlBt 

jalat olivat konekivääristä lähteneen kuulasuihkun kat-

~aisemat. LentäJ ät kohdistivat konekivläritulen maan-

teillä liikkuvia ihmisiä ja autoja vastaan, lI\Yöskin öi

seen aikaan, jolloin ihmiset . koettivat pelastaa kau

pungista irtaimistqj1.an ja tavaravarastojaan. Erikoise4i 

huhtik. 29 ja 30 päivän välisenä yönä, klo 1/2 2 - 1/2 4 

välisenä aikana, jolloin oli siksi pimeää, että esim. 

seudun yli lentävien lentokoneiden näkeminen oli mahdo

tonta, kuului polIllBiräjähdysten välillä alituiseen lentä-

jien konekiväärien ääni. Konekivääritulta kuulimme n.5 km 

päässä kaupungista olevassa metsässä aivan läheltä ilmasta, 

seikka, joka osoitti, että lentäJät käyttivät konekivääre

jäin' lentäessään kaukana sotilaalli. iata kohteista sellais

ten teiden yli , joilla he huomaSivat li1ket~. Autojen 

lyhdyt eivät yleensä olleet t eholtkaas.ti pimennetyt. 

Nämä omakohtaiset havaintoni ovat saaneet 

allekirjoittaneen vakuutetuksi sUU, että saksalaiset len

täJät poaaitusretkUläiD eivät tahdo tai osaa tehdä eroa 

sotilaallisten ja siviilikohteiden välillä. Saksalaisten sodan

käyntitapa on tässä suhteessa samanlaista kuin venäläisten 

lentIJien. 

Tätä käsitystäni vahvistavat sekä luo te ttavi en 

norjalai8ten ettl. täällä olevien ulkomaalaisten kertomukaet. 

Suo_n pääkonsuli J. Sejersted Bödtker, joka koko 

. huht1lamD aJlIO oli vuorilla Lilleba_rin lähe1syydesa&, ker-
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teo, että hän joutui useampaan kertaan toteamaan, että 

saksalaiset lentäjät käyttivät konekiVääritulta tuntu

reille paennutta siviiliväes'töä vastaan ja ett.ä hän 

itsekin lumikentillä oli ollut tällaisen saksalaisten 

lentäjien huomion kohte~ 

Eräs suomalainen merimies, joka sodan puhj e-

tessa oli Bergenissä sls Ninassa, oli Bergenistä l ähdet

tyään Evangerin läheisyydessä vuorenrinteellä seurannut 

saksalaisten lentäjien toimintaa. Nämä olivat laakson 

suuntaan lentäessään käyttäneet konekivääritulta siviili

V'äestöä vastaan, joka haki turvaa vuorten rinteillä olevista 

metsiköistä. 

ottassa sain kuulla mehU tä, jotka olivat kuu

lustelleet Dovressa vangiksi joutuneita saksalaisia 

laskuvarjojoukkoja ja näiden vankeina tuntureil la ollei

ta norjalaisia, että saksalaiset olivat käyttäneet ennen 

vangeikSi joutumistaan norjalaisia sivillivankejaan kilpi

näin norjalaisten tulta vastaan. Linnoittauduttuaan tun

turilla talonpoikaistaloon olivat saksalaiset ~ös pakoit~ 

neet norjalaiset vankinsa lumi kentiltä hakemaan heille 

niitä elintarve- ja 8IDIIIlSlähetyksili, joita lentäJät olivat 

koneista hei~ä varten alas pudottaneet. Siirtyessään talosta 

toise.n olivat saksalaise~, voidakseen estää norjalaise~ 

piirittii..1li~ 8111pumasta, pakottaneet. nor.jalaiset sivillivankin

sa marssimaan kehlinä ympärilläln. BräID norjalaisen upsee

rin, Joka valkoista lippua käyttlimälJll oli saa~u menemäIiD 

sakaalaisten linDaleiri1n, 

saavuttuaan ampuneet.. 

lu~po.1 en .1 obdos~ oli 

Talonpoikain raivo tällaisten taiste

kiibtYDTt siihen JlÖl.räill, e~U 
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sa lopuksi vangiksi joutuneista saksalaisista laskuvar

johyppääjistä ei monikaan liene jäänyt eloon. 

Lillehammerin luona käydyissä taisteluissa 

olivat saksalaiset, Ringsakerin nimismiehen talo saa kuule-

mani kuvauksen mukaan, 9-henkisen perheen, per-

heen äitiä ja sylilasta ~öten. Teloittajat olivat kii

vailleet sen johdosta, että saksalaisia muka oli talosta 

ammuttu. Samoin olivat he ampuneet takaapäin kylätietä 

pitkin pakoon pyrkineen naisen, jolla oli ollut lapsi kä

sivarrellaan. 

Eräs norjalainen professori, joka Suomessa toi

mi sodan aika.na ambulansailääkärinä, kertoi luonani käy

dessään, että aluksi saksalaiset kunnioittivat punaista ris

t~, mutta he lienevät tulleet ~öhemmin siihen käsityk

seen, että englantilaiset väärinkäyttivät Punaisen Ristin 

merkkeJä, ja alkoivat eri tilanteissa kohdistaa. lentokoneid81. 

tulen ~ös punaisella ristillä varustettuihin kohteisiin. 

Kertojani au~o, j olla hän oli matkalla Andalsnesiin, oli 

Romsdal-laaksossa saanut lentokoneesta, joka ensin oli 

tehnyt kierroksen auton yli, kuulasuihkun. Kertoja lisä

sil • Minusta tuntui, että lentäJä ensin kiertolennoll,aan 

täbysteli, liikkuiko autoni punaisine risteineen todella 

sairaanhoitoasioisaa, ja että kuulasuihku oli merkki sii

t.ä, että . lentlJä 011 tehnyt, havainnoistaan kielteiset pää

telmät..· Kertojani vahvisti myfSs sen Jo 1Io1desaa kuulema

ni ja Bnglannin radiosaa main1 tun tiedon, et'tiL saksalaiset 

olivat Andalsnesisaa ampuneet. sa1raalalai~ 

On vaikeata käsittälL sitä suuttwll1sta, jota 

aaksalaiset il.-.isevat. sen johdosta, ettli he1dID snte-
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tetään ampuvan siviiliväestöä. Tämä suuttumus on teeske~ 

telyä, sillä saksalaisten itsensä täytyy olla tietoisia sodan

käyntitapojensa harkitusta julmuudesta. 

Tois aaJ. ta on mainittava, että saksalaiset korkeat 

sotilasviranomaiset koettavat esiintyä esim. Oslossa mah-

dol1is imman hienotunteisesti väestöä kohtaan. '4Yöskään 

ei t "ällä kuule valituksia, että saksalaise t sotilaat., joita 

kaupungissa vilisee kaikkialla, 
1, 

tie Sen sijaan on viime päivinä 

esiintyisivät sopimattomas-----kerrottu tapauksista, jot-

ka osoittavat, että saksalaiset joukot eivät ole rakoile-

matta Saksan valloituspolitiikan lumoissa. Eräässä Os-

10n koulussa on internoituna itävaltalainen joukko-oaas

to, joka on kieltäytynyt taistelemasta Norjassa ja nor-

jalaisia vastaan. Norjalaiset ovat sattumalta kuulleet. 

kolmen kadulla kulkeneen upseerin sananvaihdon, jonka 

päättäJ äiseksi yksi upseeri ol i ampunut its ensä sanot'tu-

aan tovereilleen saaneensa tarpeekseen sodasta, jossa 

Saksa ensin on vallannut Norjan ja sen jatkoksi Ho11annin 

ja Belgian. Saksalaisten upseerien suusta olen itsekin 

kuullut seuraavantapaisia lauseita: l4e emme mielell ämme 

taistele norjalaisia vastaan. - Tämä sota Norjassa on meille 

vastenmielinen. - Tahtoisimme olla norjalaisten ystäviä. 

Saksan yleisöön on virallinen propaganda juurruttanut 

luulon, että Saksa on lähettänyt joukkonsa Norjaan norja

laisten omasta pyynDfSstä. auttamaan Norjaa. Nykyisen sodan 

omituisuuksi1n kuuluukin, että auttaJa ja vapauttaja. joutuu 

eri mais.. ensi t01kaeen taistelemaan "vapautettavia- vas

taan, jotka tekevät epätoiVOista vastarintaa 
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heil1e tarjotun "vapauden- arvoa. Eri asia on, 

että miehitettyjen alueiden väestön keskuudessa ei 

yleisesti hyväksytä sitä, että maan rajojen ulkopuo

lelle pelastuneet hallitusmiehet radiopuheissa yllyt

tävät sivitr!~estOäkin vastarinnan jatkami8een. 

Erikoisen ankarasti arvostellaan tässä suhteessa 

ulkoministeri Kohtin ja Stortingetin presidentin, 

C. J. Hambron radiopuheita. 

~~ 
V.a. asiainhoitaja. 
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Asia: Sissisotaa Ruotsin r~ian 

läheisyYdessä • 

-'tv __ _ 

Norjassa on laajoja alueita, jotka t arjoavat 

mitä parhaat edellytykset sissisodan käymiseen. Näitä 

edellytyksiä eivät norjalaiset' kuitenkaan ole laajassa 

IDi tassa käyttäneet, vaan ovat nyt t.enunin laskeneet aseensa 

melkein koko sillä alueella, mikä on Trondheimin eteläpuo

lella. Poikkeuksena on se laaja metsä inen alue, joka on 

Ruotsin rajan 1ähei~dessä sen linjan itäpuolella, joka 

kulkee Eidskogista Kongsvingerin, Elverumin ja Rendalin 

yläosan kautta Rörosiin • 

Jo t.k. 6 p:nä oli Hamarissa olevien saksalaisten 

joukkojen komentaja eräälle ruotsalaiselle huomauttanut, 

et tä saksalaisten j oukkoj en rauhaa häiritsevät El verumin 

ja Rörosin itäpuolella toimivat vapaaehtoiset, jotka ovat 

suurimmalta osalta Suomesta tulleita ja joiden joukossa monet 

eri kansallisuudet ovat edustettuina. Eilen t.k. 15 p:nä 

julkaisivat oslolaiset aamulehdet saksalaisten miehitys-

viranomaisten toimesta kirjoituksen, jossa saksan osoitta-

man Jalomielisyyden ylistämisen jälkeen ilmaistiin pa-

JAKELUOHJE: ".keluohjem.lloj. : 

T .... III_. 
T ... ' ...... ja , ...... , mlniaterlOllo. 
EI .. 'ko......cluetuk .... tledolt .. kalln. 
EI .. 'ko ................... , mutta .. 'koulolnmlnlatorMln tIedoi. 

lukal ... . 

UK., A'. 
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heksuminsn sen j ohdosta, että "vastuuttomat nuorukaiset 

saboteeraavat r auhallista jälleenrakennl..i.styötä jatkamalla 

ei-s otilaaJ.lista sissisotaa" edellämai nitun linjan itä-

puol ella. Kirj oituksessa sanotaan: "Tahtoisi USkoa, että 

Norjan kansa yJlllärtäi s i antaa s en ver ran arvoa kunniall.i

s elle taistelull.e, että se inhoais i nä iden ainesten toi

mi ntaa . Jijblempien puolt en etujen mukaista on, että tämä 

laiton toiminta loppuu mahdollisinman pian. Pahinta on, 

että mainittu taistelu uhkaa vaikeuttaa norjalaisten s ota

vankien vapauttamisen jatkamista. Saksan ylevämielisyys on 

luonnollisesti riippuvainen vas t apuolen lojaalisuudesta. • 

Saksalaiset ovat viime viikon lopulta l ähtien 

laskeneet suuren määrän s otavankeja vaFauteen, mutta on 

upseerien vapauttaminen kuitenkin kohdannut vaikeuksia sen 

jOhdosta, että upseerit eivät- ole halukkaat antamaan s ellais

ta sitoumusta pysymisestään erossa taisteluista Saksaa 

vastaan, jollaista heiltä vaaditaan • Nyt temmin on as ianaj a-

ja J. B. Hjort, joka on toiminut saksalaisten vankien 

vapauttamiseksi, epävirallisesti saattanut lähetyst-ön t~e

toon, ett.ä saksalaiset uhkaavat säälittä ampua kaikki 

ne vapaaehtoiset SUOmalaiset, ruotsalaiset, puolalaiset y.m., 

jotka mainitulla rajaseudulla joutuvat heidän käsiinsä. 

Aikaisemmin oli syytä. luulla, että. Itä-Korjan met

sissä jatkuvat taistelut olisivat merkitykseltään mität1:.ömiä 

kahakoita. l4i täIn tietoj a s11 tä, kuinka suuria sisai-j a 

vapaaehtois~oukkoja näihin taisteluihin osallistuu, ei ole 

käytett.ävisaä. Häytt.ää kuitenkin Siltä, kuin hermostuttaisi

vat. nämä taistelut, joita on pidettävä suoranaisena sodan 

jatkumisena, Jossain määrin saksalaisten miehitysjoukltojen 



-,. ... 

• 

• 

- 3 .. 

ylintä päällystBä. Aiheetonta olisi sitävastoin 

luulla, että uus i en saksalaisten joukkojen, m.m. suurten 

tankkiosastojen maahankuljetus ja maan pohjoisosiin lä.

hettäminen, jota yhä jatkuu päivästä päivään, olisi 

tarpeellista niiäen sissijoukkojen hillitsemiseksi, 

jotka j atkavat epätasaista sotaansa Itä-Norjan metsissä. ja 

vuorilla • 

Pohjois-Norjan taisteluista mainittakoon t ä ssä 

yhteydessä., että saksalaisten julkisuuteen saattamien 

tietojen mukaan olisi Narvikin satama sodan aikana kärsi

nyt niin suuria vaurioita, että 

teen voida käyttää. Ruotsissa tulevan malmin 

seen. Voitaneen ~än johdosta sanoa, että Englanti 

saavutti Norjan sodan avulla ainakin sen tarkoitusperänsä, 

jona .?li malmin viennin estäminen Narvikista Saksaan. 

~ ,/~, 
V.a. asiainhoitaja. 
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Lä het y s tö toimittaa kunnioi t taen tämän 

mukana Ministeriölle kuluvan vuoden raporttinsa 

n:o 16 aiheesta, 

"Mitä on tekeillä Pohjois-Norjaan nähden? ,. 

~ PäAkonsuf:';{ 

. L. LE 
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Oslos 8a 17 p : oä touko .. kuuta 
0 . 

Asia: Mitä on tekeillä PoQiois-

Norjaan nähden? 

17. toukokuuta on Norjan kansallispäivä, v. 1814 

perustuslain päivä. Tänä vuonna e i Norjan lippu nouse 

l i pput ankoih in eikä kansa juhli, vaikka saksalaisten 

miehitysjoukkojen johto onkin antanut tietää, ettei s e 

aseta esteitä 1 iputukselle eikä. arvokkaal.le j uhlimisel-

leo Erää s s ä sanomalehdessä palauttavat ,mieleen, että 

vuosi sitten Stortinget ~önsi 20 milj. kr. puolust ustarkoi

tukSiin, mutta et tä ehdotus 30 milj. kr. myöntämisestä 

t uli hylj ätyksi. Eräs toinen lehti julkaisee Fridtjof Nan-

senin 25 v. sitten pitämän puheen, jossa tämä s illoisen 

aJan suurmies ravisteli hereille kansalaisiaan huoletto

muudesta, jolle oli ominaista USko, ettei Norjaa uhka,a. 

mikään vaara. Norjan kansa on valmis uhrauksiin vapautensa 

puolesta, kunhan " se käsittää tilanteen ja kun sille teh

däID tajuttavalla tavalla selväksi aJan asettamat velvoi

tukset. 

Niissä aroissa lehtien kirjoituksissa, joissa kä

sitellään päivän merkitystä, lausutaan toivomus, että 

"'AKELUOH"'E: .... k.luohjem.lI.j. : 

ua.: A • • 

T.velll_. 
T.velll ..... J. II ..... ; m;nl.terlllll • • 
EI ulko ......... tukaen tledoltukalln. 
EI ulkornaaeduetukaen, mutta ulkoulalnmlnleterllln tIedol. 

tuk.n ... 
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Norj a osaisi, kun se j älleen kerran on vapaa, j uhl1a 

vapauttaan paremmin kuin 35:een vuoteen, t ai että ihmi

set eivät kaduilla häiritsisi toisia kaduilla kulkevia~ 

Saksalainen lehdistön "gleichschaltung"' on 

täydellinen ja norjalaisten tilannetaju pidättää heitä tois:t. 

seksi siitä tilint eosta, j oka on tuleva, kun maa on 

jälleen vapaa, ja jossa viimeisten kuukausien laiminlyön

nit kirjataan kunkin asiain kulusta vastanneen kontol

leo Tilinteko on oleva katkera, siitä voi jo nyt saada 

aavistuksen. Niinpä puhuvat oslolaiset kenJelle hyvän

s ä mielellään Siitä, että Norjan lähettiläs BerlinisSä 

oli jo sodan edellisellä viikolla antanut hallitukselleen 

tietoja saksalaisten joukkojen astumisesta laivoihin Nor

jaan lähtöä varten, mutta hallitus ei viel.ä maanantaina 

huhtik. 8 p:nä tehnyt mobilisatiopäätöstä eikä Oslon vuo

noa miinoitettu, vaikka puolustusministeri j onkun muun 

hallituksen jäsenen kannattamana oli jo lauantaina 6 p:nä 

ehdottanut mobilisatiota ja miinoittamista. Puolustus-

toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta sitten kun vihollinen jo 

oli maassa ja lentokentät. ja asevarikot sen hallussa. 

Sanotaan myös, että rannikkolinnoituks1l1e oli annettu 

tiukka ohje olla aloittamatta ampumista. Vihollisen oli 

ensin avattava tuli. Tämän ohjeen noudattamisesta, sano

taan, johtui, että saksalaiset sotalaivat pääsivät mo

nien rannikkolinnoitusten ohitse mitään vastarintaa koh-

taamat.ta. 

Laiminlyönnit ja niihin perustuvat syyttelyt. 

ovat ka1kk1ll1a jatkuvSlla puheenaih..... Jotain lohdutus-

ta löytävät norJalaiaet eHtii, ett». Quielingin hallitus 
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jäi lyhytaikaiseksi ja et tä Christensenin hallitusneu

vos to t oimii tahdikkaasti j a tarmokkaasti maan olojen 

j ärj estykseen saattamiseksi ja jälleenrakennustyön 

aloittamis eksi. Tyydytystä näyttää tuottavan ~ös 

tieto, että Saksan lähettiläs Bräuer, jonka sanotaan 

omana poli tiikkanaan aj aneen Quislingin asiaa, sai 

heti tämän suunnitelman epäonnistuttua määräyksen palata 

Berliniin. 

Kaikkien syyttelyjen ja valittelujen lomassa 

pohditaan keskusteluissa myös Pohjois-Norjan kohtaloa. 

Kysytään, mitä on tekeillä Pohjois-Norjaan nähden. 

Tähän kysyIDfkseen eivät oslolaiset tietojen 

puutteessa osaa antaa mitään vastausta. Yhteyksiä. halli

tuksen ja täkäläisten piirien välill.ä ei ole ja saksa

laisten suunnitelmista e i oslolaisilla luonnollisesti ole 

mitään tietoja. Sen perusteella, että saksalaiset ovat 

huomauttaneet Narvikin sataman olevan niin vaurioituneen, 

ettei sitä pitkään aikaan voida käyttää, tekevät jot

kut johtopäätöksen, että saksalaiset aikoisivat vetäy

tyä pois Narvikista. Tämä johtopäätös on kuitenkin 

toisten mielestä ennenaikainen. Saksalaisten miehitysjoukko

jen lisääminen antaa riittävästi aihetta toisenlaisiin ar

vailuihin. 

~öskin diplo~ttien keskuudessa - Oslossa 

on nykyisin vain 10 valtiolla diplomaattinen edustus jälellä -

pohditaan Pohjois-Norjaa koskevaa probleemaa intensiivi-

sesU, joskin hedelJllättlSmästi. Kiinnitetään huomiota sii-

hen, että kenraali llilch oli Oslo saa toukokuun 7 päivUn 

saakka, jolloin hän lltk1ä. peruut.t,1 sikai päiväksi 
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sopime.n.sa tapaamiset ja matkusti Berliniin, samoinkuin 

siihenkin, että Saksan laivaston ylipäällikkö, yliami

raali ~er on vielä viime pöivinä ollut Oslossa. 

Näiden herrojen täällä oleskeluste. tehdään päätelmä, että 

saksalaisten joukkojen keskitys . Norjaan tarkoittaa tai 

on tarkoittanut muutakin kuin Norjan valtaamista. 

Eräs täkäläinen lähett.iläs kehitteli eilen 

teoriaa, että Saksa valmistautuisi esittämään Ruotsille 

ohjelman, jonka mukaan Ruotsin olisi otet.tava haltuunsa 

Pohjois-Norja ja, jos tarpeellista, karkoitettava liittou-

tuneet sieltä. Ellei Ruotsi ymmärtäisi sille tarjoutuvan 

tehtävän merkitystä, saisi s e mahdollisesti Saksan kimppuun-

sa, missä tapauksessa Neuvostoliittokin 

väkseen esiint.yä Pohjois-Skandinaviassa. 

ehkä saisi tehtä-

Tätä Venäjän 

esiintymistä olen norjalaistenkin viime päivinä kuullut 

mainitsevan mahdollisuute~a, joka saattaisi tulla nykyisten 

tapaht.umi en jatkoksi. 

Tällaiset teoriat ovat ehkä tosiaaialllsia pe-

rusteita vailla. Oslo on muusta maailmasta melkeinpä her-

meett.iseeti eristet~. Vain radio välittää tietoja niin 

norjalaisille kuin diplomaateillekin maailman tapahtumista. 

Sanomalehdist~ kertoo niistä vain saksalaisten reseptien mu-

kaiseeti. Lähett11äät vali~tavat puhelinyhteyksien puu-

tetta ja salasällkeiden käytön kieltoa. Postia ei ole tul-

lut huhtik.~) p:n jälkeen ulkomailta ja matkustusoikeut.ta 

on rajoitett.u. Tällaisissa oloissa syntyy luonnol1i-

se.ti huhuja, arvailuJa ja teorioja, joilla ei ole 

varsin syviä juuria tosiasiall1sisaa tapahtumisaa tahi 

sUUDll1 telmia&a. Siitä huolimatta, etU näin on, pidän ve1-
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vollisuutenani saattaa Ministeriön tietoon kuulu-

misia, joiden arvoa en pysty punnitsemaan. Asetettui -

na muilta tahoilta ja vapaammista oloista tulevien 

tietojen taustaa vastaan ne voinevat jollain tavoin. 

t äydentää sitä sekavaa kuvaa, . jonka Europan oloista 

nykyisin saa. 

V.a. asiainhoitaja • 
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Lähetystö t oimittaa t ämän mukana 

KUllnioittaen 1 inisteriöl1e kuluvan vuoden raport t insa 

n:o 17 ja 18 aiheista: 

"Norjan ulkomaankaupan mukauttaminen uuteen tilan

teeseen" Ja 

"Työrii tOjen pakollinen sovittelu Norjassa~ 

~.;-h'~' 
V.a. aSiainhoitaja. 
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mUl!:a \.l. tt.Qmi.n.e.n. . uut.eBn. . ti lan t.eea.een. 

Saksan hyök~äye ~Iorj aan j a Norjan saattaminen suu-

r i mmalta o saltaan Saksan valvonnan al a iseksi on saatta-

nut IQorjan .nutta myös Ruotsin j a Suomen ti lanteeseen. 

jossa niiden tä~tyy elääkseen koet ta.a löyt ää ulkomaan-

~aupalleen uusia menekkimahdoll i uuksia. Tehtävä ei 

ole hel~po, eikä orjassa my öskään kuvitel l a . että sii-

nä s aavutettai s iin täysin tyydyttäviä tuloks ia. Myönne-

t ·' än avoi esti. että sekä sodan hävitykset että ulko-

maankauppaa. j a merenkulkua kohdanneet vai keudet pakot-

tavat elintason huomatt avaan alentamiseen. 

Norjan t a louselämän j ohtomiehet eivät kuitenkaan 

yleisesti ole pessimiste~ ä . Saksan. Keski -Europan ja 

Balkanin maiden mar kkinat tarjoavat heidän mielestään mel-

koisia mahdollisuuksia. Tälle käsitykselle antaa 

tukea m.m. se seikka. että orjan ja Saksan välinen kaup

pa on viime vuosina huomattavasti kasvanut. Tästä ke-

hitykBestä antavat Saksan-ja Norjan välistä olearingiä 

kOSkevat numerot 

"AKELUOH"E: 

U.': A • • 

selvän kuvan. Clearingin loppusurmnat 

... k.luohj ..... II.j. : 

T_IlInen. 
T .... lllnen j. lIalkai miniaterlöll • • 
EI ulkomaaeduatuben tledoltukalln. 
EI ulkoftlUllduetukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterton tledol

t"aIIn. 
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vv. 1935 - 1939 olivat: 

v. 1935 116 . 895.000 kr. 

It 1936 134· 312,000 n 

II 1937 170.738,000 II 

" 1938 170. 587 ,000 II 

n 1939 194.859. 000 " 
Vuotta 193 lukuunot va I. tta on c e r ing o oit-

tanut jatkuvaa nousua. 

jett~a . sai t amä nousu 

Sodan . viime syksynä puh

uu~ta vauhti a. Vuoden 1938 

viimeisen neljänneksen clearing- määrä oli ~9.1 milj . kr •• 

mutta viime vuoden vii~eisenä neljänne~senä se 011 

63.3 milj. kr. Tämän vuoden ensi neljänneks ellä oli 

vastaava luku 54.3 milj. kr . (v.1939- 43.3 ). 

N or j a voi lankin okemuksen mukaan. josta nämä 

luvut kertovat. lisätä kauppaansa Saksan kanssa. Teol

li suus iesten tahol l a la ketaan. että Norja voi viedä 

Saksaan kaiken elin arveylij äämänsä kalasäilykkeet 

tärkein erä). huomatt avat määrät s elluloosaa ja puu

tavaroita, kemiallisen teollisuutensa tuotteita ja kai -

vosteollisuuden tuotteita. Erityisesti huomautetaan. 

että Norj an vuority6 voi saada vauhtia ja että kai

voksia (kupari-, nikkeli- y.m.). joita ei vi i me ai-

koina ole kannattanut pi tää käynnissä, voidaan nyt 

j älleen ryht~ä exploatoimaan. Kauppaa näin kehittä-

mällä voidaan ainakin osittain korvata kaupan loppumi-

nen Norjan ja länSimaiden välillä. PohjOiS-Norja 
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voinee lisäksi ylläpitää kalan vientiä, mutta Norjan 
I 

kauppalaivaston rahtitulot ei vät nykyoloissa tule Nor

jan kansantalouden käytet täviksi ja matKailusta ei 

al kaneena kesänä ole mitään valuuttoja saatavissa. 

Aivan viime päivinä ovat norj al aiset saaneet 

vahvi stust a kåsitykselleen, että kaupan lisäämiseen 

Saksan kanssa on maa dol l i suu siat euvot t eluja on 

ollut käynnissä sekä kalan ja kalatuotteiden että puu-

tavaran j a 

lisäämisestä. 

Sij oittaisi 

laukset. 

puutavarateollisuuden tuot t eiden viennin 

Julkisuudessa näkyneiden tieto jen mukaan 

Saksa Norjaan n. 40 milj. kr . kalatuotet i-

Kun säilyketeollisuuden taholta l ' ~tiedus-
t eltu, hankkisiko Saksa Norj alle öljyjä, joita tarvi-

taan kalasäilYE~eiden valmi st~seen, olivat saksalai

set sanoneet, että öljyt on korvattava tomaattisoseella 

tai jollakin muulla s iihen verrattavalla lisällä. 

Puutavaraa ja puuteollisuuden tuotteita kOSke

villa neuvotteluilla, Joista olen saanut luottamukselli-

sia tietoja, oli ollut yksipuolisen sanelun luonne. 

Viime keskiviikkona oli Norjan selluloosayhd istyksen joht~ 

ja yhdessä eräiden muiden teollisuutta edustavien mies-

ten kanssa saanut xutsun saksalaisten luo. Norjalaisil-

le oli esite t ty saksalaisten ostoelido~. johon sellul02 

san lisäksi sisältyi paperia ja suuri maärä paperipuuta. 

Saksalaiset olivat laskeneet valmiiksi hinnat kaikille 

halnamilleen tuotteille. Kun norjalaisten taholta huoma~ 

tettiin. että he eivät voi heti päättää kauppaa ainakaan 

paperipuan osalta, koska heidän olisi neuvoteltava asian

omaisten paperipuun myJjien kans •• , olivat saksalaiset 
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i l mo i ttaneet, e t t ä kaup a on saatava val mi i si 2 : s sa 

tunnissa . El le i näin tapahdu, tekee Saksa ostonsa 

Ruotsi s t a ja Suomesta. Norjalaiset t ekivät kaupan, 

jonka lop usumma t oi s en kertojani mukaan oli 96 milj. 

kr., kun taas toi nen kertoj ani maini t see kaupan lop-

us ummaksi 110 milj. kr . ~e l luloosa- ja paperi t eol l i

suuden e usta j t oliva t sitoutuneet huol eht i maan myös 

suuren paperipuumäärän ' toimi t tami s es ta Saksaan. 

Näihi n neuvot t eluihin on myöskin ~ orjan nallitua

neuvosto osal lis tunut j a on niis sä luonnollis es ti ollut 

kä s i t eltävänä myöskin Saksan vienti Norjaan. Nor jan 

kannalta on ennen kai kkea ollut vältt äm .. töntä saada 

t akeita hiilen s aannista. Neuvottelui ssa onki n annettu 

lupauksia Siitä, että 

ja koks i a jokseenkin 

Saksa toimittaa Norjalle hiiltä 

s en määrän, minkä ] or jan t eolli-

suus t arvitsee. Sitävastoin ei hiiltä eikä koksia 

seikka, joka ole s aat avissa asuntojen lämmitykseen, 

saa norj a laiset värisemään vilusta ensi talvea aja

l ämmi tys tä varten tellessa. Norjan met sistä saadaan 

puuta, mu t ta selviOnä kui t enkin pi detään, että vilua 

on norjalaisten ensi talvena kestettävä. Tulkoon tässä 

mainituksi, että hallitusneuvosto on nyt jo määrännyt 

maksimihinnat haloill •• 

Norja haluaisi luonnollisesti ostaa Saksasta 

tai SakSan välityksellä m.m. benBi1n1~. Tä8Sä suhtees

sa näyttävät toiveet heikoilta. Bensiinin kulutusta 

onkin rajoitettava ja täs8ä tarkoituksessa pyritään 

m.m. siihen, .ttA kalaatajai ja kauppiaat yhteistoi

minnassa k .. ken~ pitäisivät huolta s iitA, että 
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kuor maaut ot aina olisivat mahdol l isimman eff ektiivisessä 

kåytännösSä . On koottava kuorma- aut o t äyteen tavaraa, 

enn enkuin kuljetus suoritetaan. Arvellaan, että näin 

voitai iin t ä llä alalla supistaa pol ttoain een kulutusta 

n . 50 ~:lla, j a toivotaan, että Saksa voisi tyydyttää 

näin sup istuneen bensiinitarpeen ja että kalastaja-aluk

i l le voitaisiin t oimitt aa niin p ljon polt~o-ainetta, 

että kalastusta voidaan menestyksellä jatkaa. 

Saksan ja Norjan välisissä neuvot t eluissa on 

myöskin sovittu jo siitä, että esim. hiilen kuljetus 

Saksasta tullaan toimittamaan 

l iehitetyn alueen satamissa on n. 70 

jotka a ivan l ähiaikoina ase t etaan 

änsi-Saksan satamista. 

laivoilla. 

laivaa, 

hiilen kulj et ukseen 

10rjan emiallinen t eollisuus, joka va l mistaa 

m.m. lannoitteita ja johon sa -s alaiset ova t sij oitta-

neet pääomia, 

ylläpidetyksi. 

ro) toivotaan, 

saanee myöskin t uotantonsa melko yvin 

Tämän teollisuuden alalla ( Norsk Hyd- ' 

että vienti Suomeen, joka on ollut hy-

vä ostaja, voisi jatkua entisell ··än, ja huom utetaan. 

että rahtauksessa tulisi käytettäväksi y sinomaan 

suomalaista tonnistoa. 

Näiden Norjan ulkomaankauppaa koskevien suunni-

telmien ja oiveiden vastapainona on kuitenkin tietoi-

suus siitä, että Norja ei voi ylläpitää yhtä suurta 

tuontia kuin tähän saakka. On lukuisia sellaisia tava-

roita. 

hm ja 

joita se ei voi toivoa saavansa riittävästi maa

joiden kulutusta tästä sY7stä DY,t Jo on rajoi-
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t e tava j u saännös t e1tävä . 'aini ttakoon. että m. m. 

vehnä1ei vän j 1eivoksien valo i s t amiseen ei hi enoja veenä-

j auho1 atu j ole s tavi s sa; t äll a iset jauhov r as to t vara-

t aan 1 ste j s i r a i den hyväksi . Er ä i den t uotteiden val-

Ji t us on t aas ' uo~at tavast i upist unut s en johdos t a, että 

saKsalai s et pommi tuks i 11aan hävitt ivät tuotant ol a i t oksia , j oi

de •. k r vaalllinen uusil l a ei käden käänteessä ole mahdollista. 

Raaka- a ine uut e käy to i silla al oilla huutavaks i ja niinpä 

1ähe ys töltä on t iedusteltu ; eikö Suomi voi s i toi . ittaa Nor-

j aa puuvillaa Tur kestanista . 

Norjan ulkomaan aupan mukaut umi t a uusiin olosuh eisi in 

l ienee omansa hel pottamaan s e' eikka , että Norja~ kruunulle 

on Berlinissä vakaannu t e t tu k~rssi 100 kruunua - Rmk. 56:82. 

hlerki tyksensä 0 luonnollisest i myös illä s ei kalla. että 

Norjan ankin t äkaläis e11e j ohdolle on annettu valtuudet joh-

taa j a valvoa Norjan liike- ja t a l ouselämää Saksan mi ehittä-

mässä oaassa Norjaa. Kumpikaan näis tä t oi menpi t eistä ei kui-

tenkaan voi muuttaa sitä tosiasiaa. e t tä hallitusneuvoston teh-

~ t ävät ovat erittäin vaikeat erittäinkin siitä syystä . että 

s aksalaiset miehitysviranomaiset pyrkivät käyt t ämään määräämia

valtaansa mitä yksipuolisimm1n Saksan asemaB vahvistamiseksi. 

Hallitusneuvoston y' sityisten jäsent en kuullaan epäilevän. 

voiko hallitu8neuvosto pitkältikään jatkaa toimintaansa. Talous

elämän alalla tämä toiminta tähtää s iihen. että }ihto py

syisi norjalaisten ~misaa käsi.ai. ja ett ä Norjan etuja ei uh-

rattaisi Saksan hyvikai. Sekin mahdolli suus lienee olemaa .. , 

etta saksalaiset haluaiaiva~. uislingin välinäytöksestä huoll-

matta. aikaansaada jankunlaia~ natsihallituksen. elleivät he 

ottaiai hallintoa suoraan omiin käai1na&. Niinpä voi asioita 
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tuntevis ta l~teistå sa da kuulla, e tä a ianajaja J.B. Hjort, 

joka on ho i t anut sotavanAien vapauttamista koskevia aSioita, 

olisi eri koi sesti saksal aisten suosiossa, mihin sanotaan 

vaikuttavan senkin, et t ä hänen äitins ä on saksalainen. yl-

häistä yntyperää. Ei pidetä mahdottomana, että Hjort 

tulisi hallituksen johtoon siinä t apauksessa, ett "" halli tue

neuvosto ei voisi jatkaa toimintaansa. 

ykyisen hallitusneuvoston toimin tl vois i päättyä 

iihen, että se kieltäytyisi saksalaisten vaatimasta nykyis

tä aajemma a kaupan Säännöstelystä tahi asettaisi esteitä 

nykyistä voima erä1semmälle 

i ll1ttömälle inf lat iolle. 

et elien ainattamiselle, Siis 

~;-~ 
v. a. aSia1nh01taJa. 
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Norj a ssa kuten Ruots i ss kin on ty~ al koista 

j a mui ta työehdoi sta yleensä m"ärätty tyOehtosopimuk-

sissa. '"un l orja ei nykyi sissä oloissa voi välttää 

elintason alen umi Bta ja kun tämän täytyy tapahtua 

m.m. iten, etta työpal.<koj a al ennetaan, on ollut 

ole assa vaara , et tä syntyi i pitkällis i ä · a lkkarii-

t Oj a , jo ka ahdollisesti aiheut~aisivat l aY~oja j a 

t yösulku j a . Tämän vaaran poistamis eks i on Norjan 

lallitusneuvosto, neuvoteltuaan työnantaj ien ja työn

te~ijöi den järjestöjen, valtion tyOriitain sovittelu-

miehen ja saksalaisten vi r anomaisten kanssa, a~tanut 

aset~sen työpalkkojen ja työehtojen uuttamisesta. 

Asetus merkitsee välitystuomion t ekemistä pakolliseksi 

kaikiBsa työehtoja koskevissa erimielisYYEslssä. 

Asetuksen mukaan ei niitä pal kkoja ja tyO

ehtoja, joista on ollut voimassa ennen huht ik. 9 

päiviä teh4Tt sopimukset, voida muuttaa ilman sosi-

allministeriön suostumusta. Jos palkkoihin ja työ-

ehtoihin on tehty muutoksia huhtikuun 9 päivän 3a 

JAKELUOHJE: J.It.luohj .... I .. j., 
T.v ......... . 
T .".111_ j. 1 .. 11t.1 ",inl.terMllI •• 
EI ullto ......... tult .... tiedoitultall ... 
Ei ul .. o ............ _. mutta ulk ................ twIIIn tiedoi. 

tYk ..... . 

.... . t . 
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aetuE. en voim antulopäivän välisenä aikana , on nämä 

.• UU1. 0 s et alistettava s os i alimi n i eri tin hpäksyttäviksi 

j a j äävät mainitut muuto:set voi maan s iinä apaukses sa 

että s osiali ~ ini s t eri ö ne yväksyy ennen heinäkuun 1 

päivää . 

ovi tt lu- j a välitys uomiomenetelmästä . j ota on 

noudate ttava työ a l kkoj a ja työehtoja muutetta essa, sää 

de t ään 

1 . Jos jompikumpi s opimus uoli vaa ti i ~uutoksia 

yöehtosopimuks en mukaisiin ~alkkoi] in t a i työ ehtoi hin. ~ 

sias t a ensin euvoteltava asianosaisten kesken. Jos 

~alkkoihin tai työehtoihin vaadi t an muu oksia sellaisissa 

ritY "Sissä. jotka eivä t ole työehtoso i muksen al aisia . 

on as i asta euvoteltava t yöntekij ä in luottamusmi esten kans 

sao 

2. Jos neuvotteluissa on saavut ett u yksimi el i syys 

ehtävist'" muu toksista , on a13iapuolten viipymät t ä alistet

t ava muut oksia koskeva sopimus sosialiministeriön hy

väksyt täväksi. 

3. Jos pal kkojen ja työehtojen muuttamis ta koskevat 

neuvo telut eivät kahden päivän kuluessa s iitä kun muu

tosvaatimus on tehty johda yksimielisyyteen, on aSie.

puolten viipymättä ilmoitettava asiasta valtion työrii

to jen sovittelumiehelle tahi piiris ovittelumiehelle sosi

aliministeriDn antamien t arkempi en ohjeiden mukaisesti. 

Sovitt.l~un on heti r yhdyttävä. 

Jos sovittelu Johtaa ykSimieli syyteen. on tulos 

heti alistettava sosialiministeriön vahvistettaVakal. 
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J os sovittelu ei kahden päivän kuluessa si itä kuin 

s iihen on ryhdytty , johda yksimieli syyteen, on sovit

te l umiehen viipymätt ä alistettava asia oman ehdotuks en

sa keralla sosialimi nisteriöön. 

4. Sosialimi nis eriöllä on t yöpaIkkoja ja t yöehtoja 

a O kevissa asioissa lopullinen päätösvalta. 

Näistä sovi ttelumene t elmää koskevis ta m··äräyksistä 

ilmenee, että paitsi lakkojen ja t yösulku jen välttämistä 

t avoitellaan t ällä enetelmällä työri itojen nopeata 

r t ra.isua. :.akäli asia luistaa. aset'.U:sen mukaisesti, rat

keaa työriita, jossa asiapuolet eivä t pääse yksi mielisyy-

t een, 

timus 

viidessä äivässä s iitä päiv ästä lukien, jona vaa.

~lkkojen tai työeh tojen . uuttamisesta on esitetty. 

Asetuksessa annetaan ~ osiali i nis eriö l le myös o~keus 

omasta aloitteestaan tehdä uutoksia työehtoihin. Täl

laisessa tapauksessa on sosialiministeriön määrättävä, e ttä 

asiassa ryhdyt ään sovittelumiehen johdolla euvottelui

hin. Sovittelumiehen on kahden päivän kuluessa neuvo! 

telujen alkamisesta eSitettävä ehdotuksensa sosialiminist~ 

riölle. Erikoistapauksissa voi sosialiministeriö tehdä 

päätöksen työehtojen muuttamisesta ilman edelläkäyviå neu

vottelUja. 

Tässä uudessa työriitojen sovittelua koskevassa jlr

jestelmässä on nähtäVissä saksalaisten miehitysvirano

maisten vaikutus. TyöVäenjärjestöjen taholta on julkisu~ 

dessak1n mainittu, että ammattijärjestIn osallistumi

nen asiaa koskeviin valmistaviin neuvotteluihin eI mer

kitse Sitä, että ammattijärjestö olisi hyväksynyt koko

nai8uudeS8aan uuden välitystuomiomenetelmän. Toisaalta 
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taas a louse l ämän vas takkaiselta sivustalta kuuluu 

ääni ä , j oiden ukaan toivotaan, että vastaisuudessa 

ei enää pa lattais i entiseen olot ilaan l akkoi neen ja 

työsulkui heen. Vas tainen kehitys tulee luonnolli-

s esti riippumaan ni istä kokemuks ista, joita t ästä 

työriitojen pakol l isesta s ovit t elusta ja välitystuomi-

o ta saadaan. To ettava on lopuks i kui t enkin, että 

uusi järje t elmä ei ivuuta t yönantaj ai n j a työnte-

kijäin ammatillis i a j ärj estöj ä . Ne osallist uvat neu-

votteluihin, utta niiden on v l mis t auduttava si ihen. 

että aineisto, joka s ovit tel umiehelle eSitetään. on 

heti neuvotteluj en al kaessa mahdollisimman täydellinen. 

Kummankin asiapuolen edustajain kyvystä hallita koko 

asiaa koskevaa aine istoa samoinkuin sovittelumiehen 

henkilökohtaisista ominaisuuksista tulee suurelta osal-

ta riippumaan, johtaako uus i s ovit t elumenetelmä tulOk

siin, j ot ka vahvistavat sitä molemminpuoli sta hyvää tah-

toe, minkä vaikeat olot ovat i orjassakln synnyttäneet • 

vai viekö tämä järjestelmä siihen, että avoimien työ-

riitojen asemasta erimielisyydet patoutuvat 'innan alla 

kyteväksi kaunaksi, joka aikanaan hakee itselleen ulos-

pääsyn. 

Uuden sovitt elumenetelmän avulla voi valtiovalta jo

ka tapaukSissa pitää huolta siitä, että ~kat nope

asti mukautuvat muuttuneiden olosuhteiden vaatimaan suun-

~lintaaon alentamlse~ voi \ ·.,] ·~iovalta ryhtyä 
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uusien valtuuksiensa avull a . :utta jos näitä val-

t uu _sia käy etään vai alkka työväke;' vastaan, mutta 

ei amanaika isesti i~ etä huolta Si itä, että muutkin 

v estöryhmät aavat osansa lisäkuormasta , voi saa-

vut ettu yh ejskuntar auha ke st ää vain niin kauan kuin 

s en t akaajina eSi i ntyvät ulkomaiset iehitysjoukot. 

/ ;-~. 
~~iainhOitaja. 
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:i5r " iss i:i. ai ai emmi s a ra orte i s ani olen 

iinni ~ tanyt huomiota siihen , et~ä aksalaisia 

joukkoja Norjassa on huomattava ti lisä t ty enkin 

j ' 1 een kun Etelä-Norja on ollut ".okonaan iehitys-

JOUo" ko jen hallussa. Olen viitannut s iihen, ett ä 

näitä joukkoja on keskitetty Ruotsin r a jalle. 

Jo pari; viikkoa sitten lausut t iin eri 

tahoilla a jatus, että sakalsaist n uunnitelmiin 

mahdollisesti kuuluu tehdä ' orjasta käsin hyökkäys 

Engla.ntiin. Tähän ant as ti elta t untuvaan ajatuk-

seen en ole aikais emmin kaj onnut , mutta nyt on tie-

tooni tullut s e ikkoja, joiden ' er .lsteella on syytä 

päätellä, että Saksan sodanjohto aikoo todella-

kin käyttää Norjaa ponnahduslautana. Englantiin teh-

t ävälle hyökkäYKselle. Länsi-Uorjan lentokenttiä 

ov~t saksalaiset r yhtyneet kiireisesti laajentamaan, 

eråälle tarkoitukseen sopivalIe saarelle lähelle 

Stavangeria, jonne on keskitetty suuri määrä sota-
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T ...... IMft ja '1dkaI mlnleterl&lle. 
II .... _ ,. ..._ tIecIoI"*lnn. 
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v dkea , r kennet n suurta j a~ ukaista l entokent tää, 

l a t ee p in l ' e ~ etaan sl s a tankkeja, ra sta 

..ri stOa j . n .e. Saksala iset ov t, eraän ti edon 

m~aan , t il anneet .or j l ' i ' i l uu s änliikkeiltä 

200 pui a c t o" oaet a , oi keammin lentokoneen 

kuva, j oiden t eh tävänä on luonnollisesti eksyttä ä 

sijoi tetaan . 

j a laisella 

set tOe ella 

.<Jo. i ttamaan lentokenttää, jolle ne 

Täll a i i a v 1mi teluja pidetään nor-

a ho 1 Siitä, että saksalai-

aikovat tehd ' mer en yli yökkäyksen 

hyökk 'ykSe en lentokonela i vas

suuressa ~itassa, kulj etus-

Englan iin ja äyt t ää 

t oe , 1 kuvarjohy pä äjiä 

1 i voilla ~er en yli kuljetettavia j oukkoj a , t ai s te lu-

va~uja ja t yk istOä j.n.e. Tiedän. e ttä ~ . m . 

orjan hal litusneuvoston eräs j äsen on -es kus t elu is-

a saksalaist en kans s a saanut s en käsity~sen, että 

ällaista yökkiq t ä En lant i1n valmistellaan. 

Äsken av i l uonani eräs orjal ainen upseeri. 

jolta ~syin. missä tarkoituksessa s aksalaiset 

keaki ttävät joukkoja or jan tama::taupunkeih in. Hänen 

vastauksenaa oli seuraava: 

"Olen saksalai s ilta upseereilta itseltään kuul

lut. että heidän a ikomuksensa on Norjasta hyOkätä ED( 

lantiin. He ~ttävät ylvästellen ne kOhteetkin, joi

hin on lyhempi maika . Norjasta kuin Hampurista. n 

Kun ti edustelin. minkälaisia. kohte1 ta heillä 

on tähtäimeaaä. oli vastau8: 
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"M .m. Scapa J! ow" . 

Vaikka tällaiset saksal ais e t suunni t e lmat 

eivät olisik an u o:nen irannalta elintärkeitä, niin 

olen tahtonut kuul e is t an i kertoa . :riist .. näkyy, et1ä. 

dramaa t tis ten sotata aht~ien sar ja voi, kun valmis-

telut on .1oppUUDsuoritettu, Jrki ä jatkua. 

• L ~ . ;-.n-.rl~1 
/Casia4 nhO i t!lj • 



ULKOASIAIJNMINISTERIÖ 

RVHMA: ...... [; ................................................ . 

OSASTO: ...... .C ...... ~ ..... : ............ .................... .... . 

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

0~~~· (t,.t·9<,?go . 
b.o. jYt~· . ~ , 

................. ... . _ .. ........... .....................•... ....................................... ~ ... .................... ........ ............................ ...... . 

........... ...... .......................................... ................. ........................................ ..................._. {lr" .... ~ 'fR? . 

..... ... 



KIRJELMÄ n:o 

1 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. /1. Y 6 f II..(' 

/°(6 -'(~~ -
esa KUUTA 19 4. • .' 10 SSA 5. P,NÄ 

VIITTAUS : N c 

P:NÄ KUUTA UI P:TTY 0:0 

VI ITTAUS , D . U . M . 19 

lJLK ASI . .. ;1 IST~RI LLE 

Lahetystö l ahett ä t 'man :nu ana 

' unni oi t en lli n i t er iölle ~:ul uvan v:J.oä en ra-

or t tin a n : o 20 'ihe esta : 

r erboven i~ or j an 



· I I 
1 1 

o S L 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 2Q 

slo ssa 5 p :nä kesä .kuuta 19 
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alei si lla on lJor j assa _ i ehi t ys - ' ojen rin-

n 11a yös oli ittiset johtajans a ja fo li i s i joukkon-

s äide y11m änä p -ällikkön-- on r a erboven 

val takunn nko!:l i sarin ominaisuudessa . Hän edustaa 

l eri .litleriä ja on siis ylin _ aht i-

mies . 

r a erboveni n ot eet eivät ole 01 eet yh t ä tah-

d i~aita kui n yl i~pien soti a v i r nomais~en . i'iinpä 

er--ä t hänen toi mer:. i teensä, kuten as et tumi nen asumaan 

Lruununprinssin pal tsiin Oslon ulko uol elle, ovat he-

r åt täneet orjalai isea när k; -styst ä . Väi et ään , e t t ä 

t -- -' nluont oisten toimenpi teiden vuo 5i oli i häne n ja 

saksalaisten otilasvi ranomais t en v · lillä ol l u t jyrkkää 

erimieli syyttäkin ja että vi i e ksimainit~ olisivat 

saatta eet a.rvos~elunsa Berl i ni nki n t ietoon. 

Ol koon tämän s eikan l a ita mikä hyväns ä . norjalaiset 

odot ivat elkoi sella j ännityksellä itä puhe t t a , jo:ika 

hra Terboven piti t.~. 1 :nä kuni nkaal l isen linnan 

JAKELUOHJE: 

U&.: A t . 

Jak.luohj ..... II.j. : 

T ••• III ..... . 
T ... llln.n j. 1I.IIr..i m ini.terlllll •. 
Ei ullr.omaaadu.tuk •• " tledoitulr..lln. 
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edustall 

j ou~oille . 

täällä olevil le s a~salai sill e ' s

Jo ennakolt a ol i t iedo i tet tu. 

ja :poliisi

ett ·· "uileeasa 

LO ket el t a isi i n ! yö s : or j n a emaa j a en vas aista j ärjes-

t ':ni s C.i. . _:orj al ... iset ky yiv E.-t: Tehdäänkö orja ta 

ro ef.tor aatti vai saaf.O Jorja ~akaisin vaf autensa? 

åhån suureen ymy:;rseen ei l1Xa ~e rboven antanut 

a . Retoorisesti hän kyl l ä , norjalaisten miel i-

ala t un tien, lausui : "Te i ltä Ss-toverini ja saksalai

set ~ol i i s it, varmaan usein, kun Joudutte orjalaisten 

anssa kosketukseen, y ytään, ~iten käy Norjan, mit ä 

uunnitelmia saksalaisilla on ilorjan tulevaisuuteen nähden . 

ähän 'Ay ymykseen voin antaa vain s eur av n va uksen: 

levan ehi ty" sen kannalta on r atkaiseva ~erkitys s ill" 

senteella . 1 irut" ansa ja etenki n ne sen johtavat piirit. 

j ot ka itävät itsehän j ohtajina polit i ikan , hall innon ja 

talouseläniån alalla. ottava t nyt ja vastai suudessa." 

Hra Terboven ei ollut Joka suht eessa tyytyv "inen. Hän 

oli uheensa 

jalai s ille. 

ahdoll inen 

alkupuolella lausunut kiitoksen sanoj a nor

Sak an nopea menestys oli 'orj as sa ollut 

m. m. s ut·" syystä . että " ansan enemmistö ei 

0 " lut noudattanut AUninkaan ja halli tuksen taistelukehoitus

ta. vaan oli asettunut uolueetto . uuden kannalle. Tämän 

oli Hitler jalo ieUseeti palkiIlllut va auttamalla s otavangit 

Jo eIlllen sodan päättymistä. Tähän ritarillisuuteea oli paen

nu hallitus kuninkaan suostumukSella vastannut kehoitta

malla kaikkia Keski- 3a Etelä-Yor3an 18-35 vuotiaita miehiä 

ilmoittautumaan uudestaan Pohjoil-Bor3aan palvelukSeen. Tällä 

tavall&. sanoi hra Terbov«n. saattavat Englannin palveluk-
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el:.S olevat mie: et , orjal i e 1- 1 åt, vel j et ja 

o j at uuå.el een mit ä uur1Gl a v raan, il ä ne, 

j otka ' r i tteivä t oudattaa l"'a lnit a kehoi tus t a , jou-

tuv t ~al:s l a1 een oi keutee n j a a vat mit ;· anlrer i. an 

r ' aiS ~~As en . ' oinen vaar lii ilee iin" , et t ä norj u-

1 iset ovat 'aksaa lou~ val l t avall p hoin idelleet 

. i ohdel leet nai i a , jot a ovat eur ustel1eet a.Lsa-

laisten ot ie t e s sa tWli olleet sal aa.ma tta s~sa-

1 isyst v ' 11i yyttään • 

. errotaan , e t "" j ot'4:ut nor j lais nei tose ol isi ve.t 

eet aksaa s 

1-1 yi ' i imli ttuin 

Hra Terboven 

että Jitaän voi tt 

, 01 

stävyytenså ni uks i llaan, jotka 

eivät a~salai ia~aan enää ~i9 11ytä . 

.oi m i ten~in pu.'lleens lopussa , 

v i .euk i u ei mi tenkaan 

il u t unut orj j c ak .:: e.n kansojen 

ielle . aksan se. ojentaa Norjan 

ans lle ei 60 S j a on va l mi s velj elli een yhteistoi-

mintaun . mole~minpuolisen kunnioituk en pohj lla . 

orjalaise sanovut yksityisesti: Saksa ojentaa 

ve l jen k "" den, mutta toisessa kädessä on pistooli ilt ä 

varalta , että orja ei tarttuisi o jennettuun käteen .~utta 

julki uudessa sanomalehdissä - koroste taan puheen niitä 

-ohtia . joissa ko keteltiin taloudellisia kysymyksiä 

aksan au tta avautuu orjalIe uusia vient i ahdolli -

suuksia. Saksasta voi Norja saada ain kin hiiltä , lan-

nottei ta ja rjanrehua . Saksa ei ole riistänyt eikä 

riistä Yorjalta elin t arpeita; aksa tahtoo työttömyyden 

välttämi.eksi tukea Norjan tuotantoelämän virkoamista, 
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niin et e i t övaen eli." on tar vitse laskeutua . 

Hn p<oo:i p' iv ~än puheen pitami en j äl -

een it::äs ' ke llStelus sa hb:.lli tusneuvoston er " än r -
~C e r n sa o Hän .:ertoi , et ti::. h 11i tusneuvoston yhteis-

t oi int s -~ a ai te:- uoluev i r noma i t en . snssa on 

<,;a a.J:i i ot i eilus. , joss on ri t et äv käyttaä nyväksi 

_ 0 ilasvir 0 ai "ten tahdik:;""Uu"tta 'uol uevir nomai ten tie-

tämattömyytt ' vast~a ' r·koi sen vaikeata on sada 

n tsij oht jat ymmtrtam~än orj laisen t l ousel ~än luon-

ne ta . - ieltä. ät t '· Saksa osoittaa suurta halua saada 

orja ta lj on raaka- e.i ta : uu ta , s ellu-

100 ae , ,. etalleja y . " ut t a azsa ei osoita l ähesk , .. 

y uur a h l u . oi ':li ttaa :r or j alle i it a tavaroita, joi-

r vi ee. Se haluaa maksaa os ok-

sene se el eilI' , joi ta Norjan ... ankki aine. t taa, eikä 

ymmarr ' itä, että elint on alene. inen työväenkin oh~ 

dalt on veil tt:· ä t tömyys e j älkeen L'1lll aksalaieet 

l entokoneet ovat i)1euttaneet yli 100 milj. , ::ruun~ e.r-

vasta h"vitys t ä j kun sod 
\ 

ku annukse kaikki an nou-

evat 700-8 0 milj. -rruunuun. Neuvo t eluis sb, joi ta on 

01 ut m.m. pal kkoja koskevi_ a "qs~ksistä , on pääSty ymm~ 

tämåän, e t ä aksalaisen käsity~san mukaan inflatio on 

parempi 14e uin palkkOihin kajoamimn. 

tyOväenJär~stOjenkin edustajat ovat tästä 

Jopa Norjan 

saksalaisten 

suo eamielisJYdestä välittämätti suostuneet palkkfneu-

votteluissa järjestelyihin, jotka erkit.evät n. 10 pro-

sentin alennusta aikaisemmista alkoista. Hal itus-

neuvoston käsityksen mukaan oli81 tyOpa1kk~ih1n kuitenkin 
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ol lut s t av n . ~V j,;r o ent i n lennus. l a ist en 

ennoi tu~inen nåi s t 10udell1sisa ky ymyksissä, 

joi ~ r l.l ' erbovenki uh ees s a n käsi t teli, tu l kitaan 

merkiksi i i t ä , ett " saksalais ~ yr it t ävät s e da uo-

lel lee Jl orj e.n työl "" i e t j pa "stä t ä t "" tietä tote tta-

an yil ei kunt a-ihan t eitaan i, orj a sao Norj an ty ö"'1äki, 

n ii M , nåkee ~i t enkin tarl:oi t uksen eiki:i ole 

sak s~laisi haj oi t us yy t eitä. 

i i de . pyyt ei de ~ ilmeneminen nähdään iinäkin, et tä 

ui Slin.; on a nut j c.r jes t ää huomi s ek si jul l:i en uhet i-

l e.isuu den . .Ll or j a lai se ovat t i et "" vinään, e t t ä Quis lingille 

on näi n tahdottu ant aa mab l l i suus nä "ttä ä , kuinka paljon 

h "" neU " on kannat tjia. Saka alai siEe oli he idän t änne tul-

tuaan t uottanut uuren pet ymyks en tieto, että ~uislingin 

puolueella e i t ortingetissä ole a inoat a" aan edu tajaa. 

Ehkäp:" he nyt uskovat, etta ",uisline; in rivi t ovat iehi t y! 

au ena j a 13. salaisen " el astustyön v ikutukse sta 

513. san tääll i:l olevia joukkoja nimi tävät norja laiset ~e-

l astusarmeijaksi - huomat 6.vasti asvaneet. 

On a ihetta päätellä, että hallitusneuvoaton taholta 

on tehty yrityksiä sa~4a Sa salaiset eruuttllDaan "uis-

lingille myöntämäaaä kokouslupa . Tässä ei kuitenkaan ole 

onnistuttu, ja uislingin kokousta odotetaan hienoisella 

jännityksellä, sillä varsinkin työläispiireissä on "u1s

ling-viha "peittelemätDn, joten ei pidetä mahdottomana .sitä

kään, että tämän poliittisen ko~ouksen yhteydessä tapah-

tuu häiriöitä, loita sakSalaiset sssttaisiYat käyttää 

joillekin norjalaiselta kannal~a 8p~iellytt&-. 
~ille to1menp1te111e. 
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ra ~erboveni~ uhe , ~~n itä tarkastelee yleist il ~ 

teen taustaa vas -aan , ei si is antanut mitään vast austa 

orj an tulevaisuutta koskevaan kyeymyks een. ul evaisuus 

ri i uu ratkaisuista , j otka ta ahtuvat kaukana ilorjasta. 

:nu ilman odan näyt t ämöillä . Norj a on hajalla, s e on 

.rommall a dn puolel l a sitä suurta rinta:ne.a. jolla on 

äsken n yte /ty hi -toria uurin tuhoa i stai s t elu. Ja ·ai-

, es 'pä.ät täen s10 sa ollaan loppuj en lopuks i tyytyv~i-

siä iihen in. ett r. taistelu oh jois-Norjassa jatkuu. vaik 

kapa s ieltä ei tul isi aan :nuuta h~in ikkukaupunkien tu-

houtumista koskevia uutisia . Hallitusneuvoston j äsenelt~ 

jonk kanssa k eskustelin yleistilanteesta. sain kUull~ 

ett .. nor j a l iselta taholta ei l ähiai koina ole odotetta-

vi ssa loitteita taistelun lopettamiseksi ja että saksa 

laisetkaan eivät äne tietojensa mukaan ol1:11f. taipuvaisia 

asiain nykyisessä vaihefSsa mihinkään taistelun l opettamista 

kos keviin neuvotteluihin. Saksalaisilla onkin tä.ällä 

paljon muuta teke istä. Noin 10 .000 - 1}. 000 saksalaista 

on lentokenttien rakennustöissä . 5tavangerissa on aksalais 

ta sotaväkeä 13.000 - 15 . 000 miestä, Eergenissä ehkä 

1 . 000 - 20 . 000 ja Trondheim1ssä 20 . 000-25.000. ~telä- ja 

Länsi-Norj an miehitet tynä pitämiseen riittäisi pari divi-

sionaa. mutta uur eJIlD& t suunni te lma t vaativat luonnolli-

sesti suurempia joukkoja. 

ldikä l1eku kaikkien näiden suunnitelmien ja t~pah-

tumien lopullinen vaikutus Borjan kohtaloihin, monet nor

jalaiset tuntuvat olevan vakuutettuja Siitä, että palaami- \ 

r _ nen enti8~1n polii~tiBiin oloihin e1 ole oaoittautuva mah-



no li e k i . Li er e j 1i iitä , että f uolueha janai suude ata 

J?yri tt ·· iaiin uurem ~aan yhtenäi yyteen , voi havaita ks i -

tyist en puheissa, mutta j ulki s ta keskus t elua ei nåist ·· 

kysymykSis t ä luonnollisesti P ·· s e syntymään ol oi s sa , jois sa 
~ \ 

ananva aus ilmeis esti rajoittuu / niih &.n miehi i n , j oita 

norjalai et pitåvå t ~ettureina ja joi ll he eiv ·t usko 

uur annatu olevan . 

• ~/~. 
V. a . aeiainhoi taj a . 
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• 
Lähetystö l ähet t ää tä än .. ukana 

i oi t-taen ini t riöl l e kuluvan vuod en ra-

or inea n : o 21 ja 22 i eista 

" '; euvostol i i t on uhtaut uminen ;:)aksan val l an 

laaj ent umi seen kandinaviassa" ja 

"Norj an kauppayhteydet mer entakai sten ma i den 

kan a n • 

'. V. n . a s iai nboitaja. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 21A 

10 saa 1 p:nä esä kuu ta 1 9 4Q . j fi G ( 

Asia: /% -'eb 
nen jentumi~ ... 

s.een .. 

Horjalais en t ai t elu s aksala i ia joukkoja 

vas aan on viine yönä pää~tynyt. Sa - san len t ovoimien 

ylivoima on si is s el1ai s essakin osassa ~Uropaa, j ohon 

~ saksalaist en j oukkoj en pää sy on 01 ut ~itä vaikeinta • .. 
j ohtanut Saksalle edul l i seen 10 : utulokseen. aksan 

ainostuksen .uotsia va -caan, josta m.m. asiai nhoi t aja 

Er kko on polii ttiste tiedoitus te n : 0 ~2 . ukaan ker-

tonu t. l uulisi ~aksan ny saaTat~anan menestyksen 

jälkeen heI ottuvan. 

ASiainhoitaja r kon ~ertoman mukaan on rva Kol-

lontay osoittanut i hastusta Ruotsin politiikkaan. "joka 

on 10skovalle tehnyt suuria palveluksia" . Tämän 

johdosta lienee paikallaan, et tä a,init sen. mitä nör-. . 

jålainen taiteilija Henrik Sörensen . Joka kirjeenvaih

dossaan rva Kollont~yn kanssa koskettelee poliittisia 

:kysymyksil. ja Jonka tähän lähteeaeen pElruatuvat tie

dot ovat aikaisemminkin osoittautuneet osapuilleen oi

keaan osuvikai ( vrt. ~ähetystDn kirje 855'/46. ma.a-

.JA~LUOH"E: 

~ ... ... 

....... uohjema' .. j.: 

T ..... ' ....... 
T .......... ja 1I.1k.1 .. miniaterl6ll .. 
EI ~ tlecIoilult&lln. " 
E1 .......... d .... *_. mlllta .. "' ......................... ' 

tubIIR. 

.... It. 
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lisKl1un lv p :lt " 194 ). lausui muutama p "" ivä 

itten LeuvostOl i i von sW1tautumises t a Suomeen ja 

Ruot i1n . 
I 

Hra ör eneen anoi omasta aloitteestaan , että 

Ruotsi j a Suoni saavat n t olla rauhas a . Sa a ei 

ryhdy s otat oi :ni i n Ruot ia vastaan eikä l;euvo toli i tto 

jat' a hyö~:äystään uomeen . Xun kysyin , perustuuko 

täm~ kä i tys m~uhun-in kuin hra Sör enseni n omaan ar -

ve1uun , v'"i tt i uhutel tu ti",t "" vänsä , että lTeu' osto-

liitto pitaä "suoj elevaa kä tt_än" , kuten hän sanoi , 

Suomen ja Ruotsin yll ä . li "" n huomaut t i sanoj en sa 

vahvi eek i, etta hänellähän'oli t alvel la tiet oja 

euvo oliiton ja uo~en väli estä rauhas t a paljon 

ennen as i an jul k i oksi tulemis t a ja e t ä hänen s i 1-

loi s et ti etonsa osoittautuivat o i ~eik i. N. t hänellä 

oli samanl ainen eruste käsitykse lleen. 

aouva Lollontay on iis Teille kertonut euvos-

tolii t on uhtautu isesta aksan toimintaan kandina-

viassa, huomautin . 

Kyllä. inua vain nyt harmittaa , että huhti-

kuun 9 p:nä poltin rva ollo!ltayn aikaiee,:unat kir j eet • 

• uvos tolii t to ei voisi suvaita sita, että Saksa t unkeu- ~ 

tuiei Ruotsi inkin. 

En pidä mahdottomana, että saan nähdäkseni 

ne rva KOllontayn kirjeet. joissa asiaa kosketellaan~ 

6.:~·. 
--

.. 
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o L 0 SSA OLEVA LÄHETYST Ö . Sala i nen. 

RAPORTTI n: o 22 ! ") 

(1. 10 ssa 1 p:nä kesä kuut a 

Asi a : 

e entaJ.aieten 'laidan kansaa •. ( l( 

::or j 1 ta sa oinkui n vuo~el El ja ~uot i lte~n on 

Jake n ~70rja a se vut ame asema .::a kaissut ~::a.uppa-

tie i'oil j a 0 ere ja ' t lantin ~ 11 ;nerenta:raisiin mai hin . 

fi lantee ta johtuvat vaizeudet ovat luo _olli s esti vaka-

VaIl nuo l e.t' i<len a i he . 

"';nr j jo't \ at alous iiri t ei vat r...l. i - enLaan ole 

:lenettL.ne e t t oivoa , ett .. ~au.l?pa jo ... ain ...1uodossa saa-

o. i Hn kä ti in c et ä llorj a aisi s arro ta huol i-

o a t a t;roda r.: ahan omaa arvet.aan varte~ ain kin j cn-

n m'; rän Lorjalle vä lttäm .. t tömiä merentakaisia tuot-

ei t a . .1!or ääss yksi tyistilai uudessa , jos a oli läsnä 

orjan työnantaJaliiton, eolli uusliit on ja Norsk Hydron 

johtomiehi ä , ~in kuulla, et t ä sa alaisten anssa on 

ollut neuvottelu j a t äst ·o kys ymyksestä 1& että sa.l!:: sa-

lai ae eiv .. t ole as ettuneet kokonaan k iel eisell. 

zranna leo • aks&laiset olisivat ilman mu~ta uostuvai-

et siihen, että norjalai il1a laivoi~la, joita on ul-

kona 

JAKELUOHJE; 

valtamerillä, tuotaisiin tavaraa Norjaan, mutta 

Jak.luohj ..... II.j. ' 

T ... alllnen. 
Ta"alllnen ja lIa1kai minl.leri611 • . 
EI ulkomaaeduatukaen Iledoltukalln. 
EI ulkomauduetuk ..... mutta ulk ....... nmln .. terlOn lledol. 

tukslln. 
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:""U!. norjale " ella tailolla l ähdetän s iitä. että orj an 

~it isi 07öS aada harjoittaa ainakin rajoi vetussa 

m;" ärässä myös vientiä puolueettoT!liin oerentakaisiin 

~aihin t on herännyt kysym s si itä. voi s i vatko nor ja-

lai set saada ~nglannilta takeet, et t ä norjalaiset 

laivat , jotka v åsiv~t tavaraa, pääsisivät tuontilas-

tei een pala a an takaisin nor jalai s iin s atamiin . i itä . 

l ill ä taval la tämä vaihto oli i järjestettäva ja l ~ 

ink" laiset takaet ksalle r i ittäi s ivä t, lienee viime 

p"i vinä 01 ut 

ja eltu,että 

neuvotteluja . korj alai s el 1a tahol la oli 

o "oi s - orja a oleva hallitus ehkä 

voisi olla apuna t akeiden hankkimi sessa Englannil t a . 

Zun norjal aiset j oukot nyt ewmi n ovat 10 ettaneet v a-

tar intansa , l ienee kysymyksenalaiata . v0i ko Nor j a yl1äpi-

tää sel lai sia yhteyks iä 

s U n saattaa pci." töks een • 

~lanti in. että aaia voi tai 

jatus raj oitetun kauppa-

vaih on j"r j estämise tä puolueettomien mai den välillä sen-

t aai en olemminpuoli t en taKeidan poh jalla, joita 

tä "llä on uunni eltu, on kui t enkin s iksi kiintoisa . että 

ol eR tahtonut asiasta tiedoittaa . va ikka e viimeisten 

ta ahtumien jälkeen jou~~eekin Norjassa kuolleeseen pis-

teeaeen. Voi kuitenkin ajat ella. että j oku t oinen 

nyt meriltä suljettu valtio 
..t.. 

voisi 
, 

neuvotteluilla Saksan 

ja Englannin kanssa päästä siihen, et'tä vienti ja tuonti 

sen j a valtamerentakaisten maitten välillä .raJoitetussa 

måäräasa kävisi mahdolliseksi siitä 8aarrosta huolimatt, 

jota Englanti ja 'Sakea tOI81~1nB" den ylläpitävät. 
--..A" /r~-~ • 

• a. uia1nhol taJa. 
t 

" 
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VIITTAUS , N 

P:NÄ KUUTA UI P:TTY ":0 

VIITTAUS : O. U . M . 19 

IAI~-:_'111I S TER 1 Ö 

ASIA L , aa",o;r.1;j;l , n :,o _ 23 . 

J.. 

L 'i}ety tö lähetta ä oh e isena kunnioittaen 

:':i n is t eri ö11e kuluva vuoden raport insa n:o 23 

aih eesta : 

"Pr otektor aatti vaiko uusi hallitus . " 

~/~ 
V. a . aSiainhoitaja • 

Liite. 

.. 

LLE 
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c s SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 3 L •.•• 

o 0 ssa 12 p:nä es ·· ... kuuta 19 ' 

''jp 
1.1.11,5 i .he. l i tus.. ..... ... . 1': , ,,' .,., i . 

L yl 

Nji kanankui n 1'orj an halli t sel l a oli cllussaen 

osa rohj o i s -~orjaa , keskus t el ti in slon j o t avissa 

iireissä delegation l .. ·. ettämises tä hall it l" sen l uo 

t ekemään elkoa aÅ al i s t en - altaaoalla al ue el la 

vallitsevista mi elialoi sta . ut t a s el 1 ai s t a • ksi -

mieli s yt t ä ei J:' i t enkaan niiden kesken , jotka :::;rs ys -

tä ~o ti vat, s.mtynyt . näin j ä i hall i tus inf or-

.. oi ma'u a j e oi mi ~nglantiin f oi s t uessaan t i et ä-

mätt ·· Etel ·· - orj a. ajatustavasta . 

6.1li tuks e j e lent ilaisten 1" tö maaat tuli 

yllätyk enä, u tta s e ei kui ten' aan ai neut tanut 6el-

laista pet1:;y:nystä kuin englantilaist en jouk"o jen e

räy yminen Andals eaista. huht i kuun ja toukokuun vaih-

teessa. Norjalaise t oliv t jo alkanee t t ot tua s ii

hen ajatukseen, että ~glannin apu ei voi elaataa 

aat a joutumasta ko onaisuude ssaen Sa' san miehi ttä-

mäksi. Taistelun jatkumisen taj uttiin myös merkit

sevän ensi sijassa vielä jälellä olevien POhjois-I or

Jan kaup~k1en ja kylien täydellistä tuhoutumista . 

"'AKELUOH"'E : .... k.,uohJ ...... II.j. : 

T.nlllnen. 
T ..... II ..... j. 1I.lkoi mini.terilllle. 
EI ulkom .......... k .. n tledoitukolln. 
EI ulkomauduatukaen, mutta u'koulalntnlnlaterWln tledol

tuko.ln. 
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.Lieto a sei de ala 1 :e'"1ise sta vaikutti t ästä syystä 

va auttavast i , mutta .!>_ "'lantiin ....:ondistuva r vo t e --l u on se ~' k ityi siss " eskustuluis sa ett ä s anoma 

lehdiss" o11u t en "pä jyrkempääkin kui n :::uul:ausi 

si tten . Usea:n:ni bli n ennen kuulee sanot ~avan , että 

Englant i ei t ul l u t ~ or j aan Norjan itsensä vuoksi 

vaan r uotsalai sen malmi n vuoksi ja et t ä Englann in 

apua ei edes si t en suunni t e l tu , ett ä se olisi voi nut 

.:luodo s t ua t ehokkaakSi. ~:yt on Englant i :ykene ·· t ön 

ede oman e"&unsa vuoks i jat_ a .. aan taist elua J:Tarvi-

kista • 

. ettymys tä on tunnet tu myös s en vuoksi, että -ekä kuni ngas ett ·· kruununpr i ns si pois t uivat maasta . 

Quislingi n taholla väi ~e t " än , et~ e i kuni nka:::.lla 

oli s i ollut perustus ai n ukaan oikeuttakaan poistua 

maast a. Täm~ kanta ei kuitenkaan l i ene oikea . 

Zr ään korKei an oikeuden j äsenen käsityksen u-

kaan vo i kuningas, j oka on ilmoi ttanut j at' avansa 

t a i s t elua "toi~illa rintamilla", vaikka nämä r int a 

at ovat kin maan rajojen ulkopuolel la, poistua 

j oukkoineen maasta, kun hän ke r r an on s odassa. Sama 

tuomari lausui omana käsityksenään liSäksi, että 

~ orjan hallitusneuvosto voi näin sv ntyneessä uu-

dessa tilanteessakin jatkaa -toimintaansa ja että 

t ässä suhteessa ei varmaankaan tapahdU ml t ään 

muut osta korkeimman oikeuden tietämättä ja ilman 

että sen kanssa neuvotellaan. 
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iT. 'ieet ma ail. an t a ahtumet ei vät kui t enkaan 

:-or j ankaan kohf el te kul j e l a in pykäli en mukaan . 

ynt . n:-t t ä t ilann etta voi daan t arkas taa . yöe.:in 

11 t ä kannalta . , ikä vaL:-ntus kuni !:. ,aan ja halli-

t 'J:sen poi s t umisella " aasta s aa.t -c a a olla altsal ai 

si i n vall anpit " j Hn . _ " yr.yy- ö eksa s iihen t iet oon 

et ä Uorj an ;nm i n. a j a hal litus jat~avat t ai s t e-

l ue. Eng lannissa ollen, r yh t ymät tä Horj assa joi hin

ki n toi ill en i t eisi i n ? 

Ei l en t . k . 12 :nä j ul ka i i Ti ens r egn ka' s i 

.d rjoitusta, joissa ' C'sk et el t iin synt meen t ilen-

teen vaatimuksia oi r eelli ella tavalla. l" 'hut tuaen 

ensin ääki r joi tukses aan en i n j" lleenrakennustyöstä , 

johon koko maan voi mat nyt on ' e k i e t t ävä . le t i 

jatkaa : "oden päät t inen nostaa esille myös uusia 

r obleemoja, jot a 0 ~_ev at meidän s det tamme' mi ehi-

t ysviranomais iin. l!:ll i luonno U s ta ti e ä nyt tehdä 

al oi t etta uudeks i järj estelyks i, on hallitus, uodon 

~ukaan vastuunala i s ten ja paikall a olevien viran

omaisten, jot a kehitys ei menisi onne ttomaan suun-

taen, t oimittava nopeasti j vii aasti. J e ova t 

toimineet tällä tavoin aikai semmin. Varmaan ne nyt-

ki n ymmärtävät ni i n toi mia." Täten päättyvän pää-

Lirjoituksen rinnalle oli s ijoitettu asianajaja J. B. 

Hj.ortin kirjoitus, jossa sanotaan, et t ä uusi tilanne 

vaatii suurten muutosten toimeenpanoa hallinnon, te

ollisuuden ja talouselämän alalla. Jos norj alaise t 

itse päättäväisesti nyt r yhtyvät toimintaan, ei 

salaisilla ole aihetta sekautua asiain kul kuun. 
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jo ' norjalaise~ j "ävät pa s i ivi Qi ks i, saatt a a käydä 

niin, että saksalai set a tuvat nor jalais t en t ilalle 

ja e ~ tä ~orja _ enett'"ä sen itsenäi syystaistel un , 

joku n,· t on käyrmis sä . l~yf käynnissä olevan 

odan jäl keen on "a ilL a. oleva t oi senlainen kuin 

ennen sotaa . Vanhat mu odot eivät kelpaa po1itii-

"cassa eivätkä vanhat johta jat tul e takaisin . "_:ei-

dä it emme on löydettävä 11U et uodot ~ a uudet 

mie".e t . " Gn osoitettava saksa1ai~il1e, e t tä nor -

j a lai s e t osa vat, menneen ~al aut~~nista o · otta~atva , 

rakentaa ~ aataan uusissa.dn 010 uil teissa , II anoo l 1'a 

j or t . 

l en aikai e" i n ' er tonut, e ttä e i anajaja 

jor t on sa:Lsa1aisten suosiossa j a e ä norjalaiset 

itse pit.ivät hänt'" ..ryvykkä "" nä ja r ei ell isenä :- ie-

henä, kun aas ... i lingiä, j k ' juli t aa puhe s -

an ja 1eh ess """ n ("- ri tt :"" ol k" ), että hänen 

11 ~{ansa11inen kOkOOr.luY.:s ent." on nyt , k"J.. l, kuni ngas ja 

ha llitus ovat muuttuneet 71a.nni n 11 a lkka1aisiksi " , 

ottava ennen itkää hallitusvallan _äsiinsä, pi de-

t ään mora~li ttomana seikkaili jana. j or t in ki rj oitus 

ja samaan suuntaan käyvä anonta Tidens Tegnin kir-

j oi tukseasa 

odottaisivat 

viit aavat siihen , että sak~a1aiset 

korkeimman oikeuden r yht ymist ä asiaan 

ja nal1ituksen muodostamista nykyi ~ en ha11itusneu-

voston tilalle. Niin Tidens Te nin kuin Hjor t in-

kin mukaan olisi norjalaisten toimittava nopeasti. 

Luotettavasta lähteestä olenkin j uuri saanut 
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mu: 1a , e tä ' a~sa eua . i tt e1e e ~in jo to i me itei-

t ä , .. utta epär öi kahden vaihdoehdon välillä. 

1eiv::i:t or j s.1ai e '~ t ee a1oi -v et _a t'uä.en ha1 li tuk-

sen .:1'.loäo a i e.::si . t eh daä.n -Yorja ta Sak an r o-

t e tora tti tafii i 11e annetaan natsi la11i tus, 

j onka j tajana oli i uisling . ::ykyi selleen 

ei 5aks a t ahtoisi rttå·" aioita sii täkäån sy"s t ä , 

ett "" Norjan suht eet to i s iin val t i oi h in olisi sen 

miele t å s .. atava s elväksi jo ::!or jan ':lInan to i !!leen-

"tu l on vuoksi. 1. . • m • .1 orjan kauppasuh te et uotsin 

. anOa ovat erä""s a. toi e t 1"" t eest "" saamani 

ie don ukaan uii tä syy stä, että 

uotsi on e ttunut ; uo .ol l i juri i diselle annalle 

eikä z t 0 voi vansa envo 'vella auppaa ko kevista 

a ioi ta , kun !)orj alla ei ole ulko i nis teri1:ltä, 

joka nä i tä as i oi ta hoitaisi. Saksalai s t en kantaa 

s elostane en lähteeni mukaan Saksa '" ielui ::unin 

ta tois i luovuttaa I:orj an uli omaist en suhteiden 

oi don Norjan omalle ulkominist eri ölle, mutta edel-

lytyksenä olisi uuden halli tuksen muodo ta!!linen 

~'n lantiin i i r tyneen a li uksen tilalle. 

Kun or j an kor ' ein oikeus, joka on itänyt 

~enettelyaän hallitusneuvoston muodostamisen yhtey-

dessä u11i tusmuo~on hengen mukaisena, aset unee 

sille kannalle, että se ei voi ni mittää varsinai -

t a hallitusta, vaan kor ke intaan t äydentää hallitus-

neuvostoa, ja kun Stort i ngetiä ei nYkYi s issä oloi~ 

sa voida kutsua koolle eikä uusia vaale j akaan 
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toi , ittaa määrä-aikana ensi Soi ynä ), n äy tt ää 

:~eh i tys ",:nl" evan .. iih en , että norjal aisten olisi, 

s " ilyt t iiäkseen ~aan hallinto norjal ai si ssa rä-

tissä , "uodostettava 

,:1ukai s e eli e 

jäy tt" en . -ale i 

h a : li tus ta synny . 

uu i hall i tus valtiosäännön-

k'J.ningas j tor t inö e t S -".. 
.;; -

norjal a isi sta kokoonpantua 

aikoi s i SakSa aivan l äh i p ' i-

vin;';' t ehdä ~orjasta pr ot ektor aatin. 

'onet n or jalaise v pah oit" e l eva t Sitä , että 

J . :mnunprinssi poi tui maasta kUninkaan keralla. 

Ti dens Tegni . ja J . B • . j ort i n k' si tyksen muka e.m 

olis i ~orj an nyt ali tut t av a toi ~imaan s e. hypo-

teesin ukaan, että Saksa voi t aa uur enki n sodan 

ja t " l t .. varalta el ast e t~ava ain a dn mae.n näen-

niinen i tsen " i syys . orkein oikeus taas olemuk-

s en sa muka isesti lähtee s i i tä. ett~ oi keu s on 

oso i ttautuva~ väk ivaltaa voi makkaammaksi ja että 

Kor~eimman oi k euden ei ol e t ehtävä nykyoloi ssa~ 

kaan mitään, ikä merk i tsisi valtiosäännönva s-

tai sta alistumista väkivaltaan. 

J ohtavien norjalaist en ielis s ä on nyt 

Norjan asei tten joudutt ua tai s t elussa häviölle. 

käynnissä sisä inen oikeustai s t elu, jonka l opputu-

lokse ta riippuu, mikä on oleva Iorjan kansain-

välinen a s ema käynnissä olevan sodan aikana ja ehkä 

sen jälkeenkin. Tätä omantunnon t.'~telua vai-

keuttanee tietoisuus tai aavi s tus, että uuden 
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hallituks e n ol i s i suostut . ava luo~~tta~aan Saks alle 

t 'ki ~ohtia ibraltareja ranni koltaan ja ehkä 

myös lentokentti ä si s ämaasta . 

A/~ 
V. a . asiai nholtaja • 

• 

• 
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mukana ". i nisteri öl l e kuluv an vu oden ra ort t insa 

n : o 24 ja 25 a i h e i sta : 

vaativat orjan kuning ashuoneen 

~j ' yttämistä" ja 

"Pantt i vangi t alIllIlut aan II • 

~;;..,,~. 
V. a . asiainhoitaja. 
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kuningashuoneen .spjäyttä.mistä .... 

1,]- ' Ct fJ_ ~ y.u . 
ty, _ 'tO 

T.k . 12 l) ~nä kirjoitt .. assani rapor t is a t ein 

ensim ä i ten saamieni tie ojen ~ eru t eella s el koa 

.aiisistä, joka Horjas a silloi n oli alkuvai heissaan 

ja joka nyt k ta päivää myöhe nin on kehittyny t 

sille asteell e, et t ä sanomal ehdet pääkir j oi tuksissaan 

sit .. pe i tetyssä muo dos sa käsittelevät. 

~ .';aini tsen seuraavassa l yh3 esti, tapahtumien 

t arkkaan luette~een 

,. . \..' 
say~alaisten vaatimukslsta 

ja analysointiin r yhtymättä, 

ja norjalaisten mielialoista. 

Saksa '-erta kaikkiaan vaatii, että llorj an on 

vi imeistään ensi maanantaina t ehtävä päätBksensä 

nykyi sen kunl"~ashuoneen syrjäyttämisestä valta-istui-

melta. Vielä eilen kuulin, että saksalaiset mah-

doll isesti suostuisivat s iihen, että kruununprinssin 

n. 2 -vuotias poika, Harald-prinssi, julistettaisiin 

hallitsijaksi ja että hänen ala-ikäisyytensä aikana 

valtionhoitaja - tässä yhteydessä mainittiin nyk. hal-

litusneuvoston puheenjohtajan I.E. Christensenin nimi -

"AKELUOH"E: ... k.luohj ..... II.J., 

T_II ...... . 
* .... . . . ..... . ... ....... .. . ...... - ••• -••••.•••••••••. •••• _ .................. . T ..... II_ Ja 1I ..... i mlnieteri6l1e. 

EI .. Ikom ......... k •• n tledolt ..... lln. 
EI "'ko ............. aan. mutta .. Ikoaalalnrn ... ietanen tladol· 

t ..... I ... . 

nl: ••. 
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oli i valtiopäämieh en as emas sa. Tänään kui tenkin on 

t iedoi ssa aksalaisten vaatimu ks i sta jyr kemp i s ävy. 

'uningashuone , n iin ovat t i edoitta jani ertoneet, on 

kerta kaikkiaan s yrjäy tettavä, St or tin5 t i n on k o

Koudu tava ~idsvolliin, julistettava k, lnin as v l ta

istuimelta erot etuksi ja as e te t ava uusi hallitus. 

'llei näitä vaati uksia ole t äy e t y ens i maanantai-

na, t e" ee akaa n orjasta r ot ektor a tin. 

Eorjalaise ovat ~lleet kuni n gashuon eeseensa 

erittäin kiintyneitä. ~ygaardsvoldin h all i tusta arvos

t ellaan aikilla tahoilla, mutta arvo telu ei ulotu 

kuninkaaseen. 

lähti maasta, 

J:li tänyt j ää dä 

e t ilanne, 

~ekin ymmärretään, että kuningas 

mutt a kruununprinssin, sanotaan, oli s i 

orjaan j a a stua esiin s elvittämä än 

joka on syntynyt. 

On epä iltävää, onk o kruununprinssissä sitä ai

n e ta, joka olisi t ehnyt h änet kykeneväkSi s elviytym;' i:in 

tämän he t ken vaikeuksista. 

Norj alaiset eivät tahtoisi olla uskottomia 

kuningashuoneelle ja n iinpä m.m. hallitusneuvosto 

lienee a ettunut jyrkästi sille kannalle, ettei se 

voi myötävaikuttaa saksalaisten esittä mien vaatimusten 

toteuttamiseen. Tästä syystä ovat saksalaiset antaneet 

sanomalehdille määräyksen olla k irjoittamatta mitään 

h allitusneuvostosta. ätä määräystä pidetään merkkinä 

siitä, että hallitu8neuvosto on jo mennyttä. Se ei 

8 .. jatkaa toimintaansa, vaan on pakoi tettu jättämään 
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aikkansa joko uudelle hallitukselle tahi sa~salai-

si ll e virkamiehille. 11:1 näet en oä u o'ota siihen, e ",;ä 

saksalaise t yrittäisivät toistami s een t ehdä uis-

lingistä päämi n i °cerin. ui s l i ng saisi vastaansa , 

sanot an, pa s siivisen va tarinnan, joka l amaennuttai s i 

iwko . allinnon, eikä aksalai s illa liene nalua helt-

t äyt yä uuteen epäonnistumaan tuomittuun ' oke iluun. 

Tämän päivän lehdet käsit eI evät aäkirjoi t uk-

sis aan il annetta . luonn ehtii a eman 

uraavasti: 

"1 . - oko aa on ° ieh i t et ·~y 

orja ei näin ollen enaä ole 
ja t äma : i eh i t etty 
o asea 3aksaa vas taan. 

2. uni a, jo a on asettunut ontoos een, t i 
heI i tus valtioneuvostossa on päättänyt, että 
,orja kaikesta huolimatta jatkaa s otaa littoutu
n eiden puolella. 

3. Lon toossa olevat ha llituksen jäsenet eivät 
voi johtaa. täällä kotona olevia minist eriöi t O° än 
eivätkä iis suorittaa virkatehtävFän perustus
lain edellyttämällä tavalla ja niinkuin kensan 
edut miehi t etyssä ilorjassa vaativat. 

4. Miehi t etyn Norjan v oo estB on siis tosiasial
lisesti ilman t oimee n anevaa valtiovaltaa ja 
vailla perustusl ain mukaan va s tuunalaista ja hal
litsevaa hall itusta. 

On itsestään selvää, et t ä e näiden tekojen 
vaikutuks esta ja sen johdosta, että kuningas on 
j ä ttänyt kansan, olemme joutuneet erittäin vaikeaan 
tilanteeseen, j oka kaiken sen perus t eella, mitä eillä 
on syytä uskoa, tuskin on ylläpidet tävissä miehitys
vallan tahtoa vastaan." 

~m. 

vain 
täten 

saava 
seen 

HORGES HABDBLS- og SJÖ~~TSTlDENDE'ssä on 

seuraavat lauseet: 

"Me emme ymmärrä sit :o , että kuningas ajatte:J1 
omia etujaan eikä harkinnut, mihin asemaan hän 
saattoi Norjan kansan. 
"On ajateltavissa, että tämä 

ratkaisevan vaikutuksen lähimmän 
NorJassa. II 

äsi tys on 
ajan kehityk-
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APJ3EI DEP.BLAIJET ' n p 'äkirjoi tuksessa "Kunir.kaan r ikos 

Kansaansa vastaan " sanotaan m. m.: 

"uniI'.ga ja hal litus eivät enaä. ol e maassa 
e ivå tkä en vuok i voi ' "y t t ää. val t a ansa maan 
rajojen s isällä. Tämä on he idän asiansa. Loutta 
aivatkö he olleet selvi l l ä n i is tä koh~alokkaista 

eurauksi sta . mi t kä heidän akonsa r;n 1antiin oli 
aih euttava Nor jalle ja sen kan salle ?" 

Då ~LADET jul isee K ~ io aisen rti kkelin. 

Artikkelin alku uoli 23 riviä l uet telee ti lan-

t een tunnuks et. niinkui n n e muissaki n leh di ssä on 

lueteltu. j a 10p upuo1i 9 rivi " tähden jälk een -

hei ttää ~-uningasta ja hallitusta vastaan seuraavan 

syytöksen: 

" unin' a s ja alli tus antoivat rat :aisevien 
oli itt isten oment tien l u isua pois kä s istä. pakeni

vat 0 ien ersonnallist en e tu jensa vuoks i ~lant iin 
ja veivät vielä lisäksi mukanaan maamme poikia nou-
dattaakseen ~~lannin käskyä ja etua. He ovat 
j ottäneet meidä t pulaan. :Jeidän on nyt koetettava 
järJestää olomme ilman heitä. " 

Kaikissa nä issä ki rjoituksissa on s ama s ävy, 

sama t i lanneselostus j a sama ~inkaaseen ja halli-

tukseen kohdistuva arvos telu. Tuvast avatko nämä kir-

j oitukset sanomalehtien omaa kantaa? Dagb ladetin ta-

paus antaa vastauksen. Lehti oli val~istanut saksa-

laisilta saamiaan ohjeita noudattaen artikkelin. ossa 

oli 23 riviä tilanneselostusta. äätoimitt a jalle il-

moitet t iin, että hänet vangitaan, ellei artikkeliin 

tule lisäksi kuninkaaseen ja hallitukseen kohdistu

vaa tuomiota. Tähden alla olevat 9 riviä. jotka 

edellä olen lainannut, Sisältävät sen, mikä sa.ltsalai-
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i lle oli t ärkeintä. 

slon lehdistö on aivan håmmästyt t ävän yksimielinen 

a~ta ja hall i tusta tuomi e cl aan. vieläpä s anojensa 
x) 

valinnassakin! 

- alli ~usneuvosto on kuj t enkin ollut s aksal ais t en vaati-

!Juks iin nähden n el '& eisellä " annalla. - or ;;:eimman oikeuden 

piirissä on ollut vallalla sama ki el t einen kanta. Sanoma-

l ehdistön kuninkaas een k~hdi stuva arvostelu ja sanonta . 

että yt on j ärj estettäv·· a iat ilman kuningasta. S.o • 

kuni nkaan on erottava t a i hänet on erotet t ava , on vi eraan 

pakkovallan sanelemaa yksimielisyytt ä . 

~iistä neuvot t eluista. joita tämän päivän kuluessa on 

olut m.m. eduskuntaryhmi en j ä s enten kanssa, ei , inulla 

vie l ä ole tietoa. Ryhmien vaikutusval t aisimmat johtajat 

ovat kui t enlr1n pois sa. u t ta ehkäpä juuri tämä eikka 

on vaikuttava kannanot toihin. Varsinkin talousel~än joh-

t avissa piireissä on havaintojeni mukaan val lalla käs itys, 

että on pelastettava, mikä on pelastet t avissa, on toisin 

sanoen al i s~~ttava aksan vaatimuksiin . Norjan kauppalai-

vasto j a Norjan ankin kul ta jäi si v ··t tässä ta auksessa 

En lannin haltuun, sanotaan, utta tämä huo autus ei riitä 

vas tapainoksi s ille elolle, että Englanti mahdollisesti 

hä~iää sodan ja Saksa silloin kenties liittää Norj an pyeyväi-

x) T.k. 15 p:nä julkaisevat Morgenposten, Nationen ja 

Ti dens Tegn samansisältöiset pääkirjoitukset kuin 011 

muissa Oslon lehdis8ä 1416. 
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sesti rotektor attina kol~anteen valtakuntaan . Tämä 

elko kaiken s e j ··l keen • . i tä viime viikkoina ja. 

äh inä 0 tapahtunut - ei ole a i van aiheeton ja saat-

taa il hi. olla r atkai seva vaikutus l ähipäivien t a-

ahtumi i n Norjas sa. 

~/~ 
• a . aSiainhoi taja • 

r . Edel lisen t ultua kirjoi tetuksi olen saanut 

ti et oja, j oiden per usteella on t eh t ävä muutamia pieniä 

lisäyksiä. 

1 :ks i. :tieuvo t t el issa saksalai sten kanssa ova:t 

ol leet etupäässä hallitusneuvoston puheenjontaja Ch_i ten 

en ja orkei en oikeuden justitiarius Paal Berg, mutta 

nämä neuvot telut ovat ta ahtuneet suur i a l ta osalta 

ki rjalli esti, illä val tamnnaniromissari Terboven on 

yl eensä luoksepääsemätön herra , ~ oka. ei halua olla 

henkilökohtaise sa ko ketuirsessa norj alaisten yht ä vähän 

kui n muidenkaan kanssa. 

2:ksi. Käsitt eellä protektoraatti on ymmärrettä-

vä suunnilleen s ellaista hallintojärjest elmää , jonka saks~ 

laiset ovat toimeenpann~et Hollannissa. 

/.r: 
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Saksalai s t en sodankäynti tavat ei vät Nor jassa 

t oller.t sen paher.JIIIat kuin muua.llakaan. 1 i i t ä s i ssi-

j oukkoj a vastaan , jotka olivat jääneet saksel ais-

ten el kävuolelle, t urvaud tti i n panttivankien ot t a 

r.l is een ja uh au' s een , ett· · anttivangi t ~mutaan , 

joS sal a- a :.ununte.tape.uksi e. vi elä sattuu. 

a s å on to istu~ena kle ~undi se. il esty-

v" ss:' lehde s s ' ol lut se. a l aisten j ouk ojen koment a 

jan jul i stus, josta ohei stan j ä l jennöksen sel1a i-

s enaan. len nähnyt al kup eräi sen l ehtile ikkel een, 

jost a l ähetystös s ä otett iin oheinen kopi a . 

Tarvi t s ee vain l isa tä, et tä Oslolaiset l eh 

det eivät ole saaneet l upaa jul kaista t ätä 1 1e-

sundi s sa Sunnmörsposteni n al stoilla jul kaist ua 

hi storiallist a tOdist uskappaletta. 

~:.:~: 
Liite • 

...... KELUOH ... E: ... alteluohjem.llej. : 

T."all .... . 
T ..... II ..... j. 1I.1It.1 . mini.teri6I1e. 
EI .. Ik---.atuk .... tledol ...... lln. 
Ei .. lko ................... mutta ulkoaalalnmlnleterl6ft tledol. 

tukalln. 

11&" A 4. 
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Sunnil1Drspoaten, J~le und, anta elig 
BEKJENTGJ' RELSE 27. mai. 

Den 24 . mai 1940 ble det nordenfor Lår gard foretatt 

et lumsk over fall på en tysk t ropp. 

Vet dreiet sig om f riskaretrefninger \ f ranktirörer) bak 

den t yske linje, utfört av s amvittighetslöse mennes~er, f or 

hvem orges beste ikke betyr noe. ~~ mä auta at disse 

f riskarer er blitt hj ul pet av ansvarslöse element er innen 

be f olkning en med opl ysninger og f orpl eining • 

Jeg utst eder "erfor fölgenc e or ure fo r herredene 

Sel - eidal - Vågå - Dovre 

l. ~ ivilb efolkningen m< ikke forlate huser. e mel l om kl . 21 . 00 

og 6. 0 • 
vertredelse medförer öyebliklrelig f eng Hng . 

2 • ..:fra overu:evnte s teder blir der tat't gis l er, Som hef ter med 

liv 0 - e indom for ro 0 or en. 

,3. lle sivilpersoner e ller ved vegene bl i r av mi li~re 

poater og patruljer undersökt om de brerer våpen. 

4. "oruten rene militMre våpen ~I ~~unisjon må også alle 

endre slags våpen og ammunisjon leveres til stedet s politi-

myn i ghet lensman 

Etter 30. mai d . ä . er det absolutt for budt at vrere i be

aid else av noesomhelst våpen eIler ammunisjon. - jen

skap til ikke avleverte våpen mä meldes. 

Den som handler i mot disse bestemmelser eIler hj elper f ri

skarene med opplysninger og for pleiniva. eIler på noesomhelst 

mAte sötter dem. bli~ stillet for en tysk atandrett. som 

har fUllmakt til i skyldstilfelle å idömme dödsstraffer ved 

skytning. 
- 2 -
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steder og går der Born blir f astslått å vrere tilholdssted 

fo r friskarer ( franktirörer 

kraftigste kampmidler. 

viI bli angre pet med de 

Skulle det tross disse forholdsregler kom~e n e til 

f eller av franktiröro pror, t ar jeg videre fölo ende fo r 

ho1dsregler: 

1. Gis1ene blir skutt. 

2. ~Tigivelse av de norske ~igsfanger blir inn

stillet. 

26 • • ai 1940. 

De tyske kommanderende 'f or YÖ~., Romsdal og l ord-Op1and. 

gez. Pellengahr 

Generalleutnant • 
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~?' 

~orttinsa n : o 26, 27 j a 28 a iheista: 

lE • 

"Huhuja", 

"Eiliset neuvottelut Norjan kohtalosta " ja 

.. orjasta". 

/-\ 
/,~ /~. 

v. a . as iainhoitaja. 
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~i1i6e t r diotiedot ven~läist en joukkojen 

liettuaan menost~ olivat uheen i heena päivä11isil ä. 

jotka Ruo'tsin lähet il äs anto i dipl omaa t tikunnalle. 

Tällöin Italian l ähet t iläs ertoi minulle huhui ta , 

joi ta hän jo i ikon a j an 011 kuullut Venäj än suun-

i t elmista , utt joihin hän ei ollut ki i nnit t änyt 

huomiota . 

Neuvostoliitto nä i en huhujen mukaan oli i 

v atinut, et ä iettua, Latvia j a Viro ett i s ivat 

tar~een vaa~iessa miljoona miest~ puolustamaan Venäj ää. 

Tämä vaati us on ehkä ' ohdannut vastu tusta. ' erro-

taan toisaalta , että Venä~ä valmistautuisi ot tamaan 

haltuunsa Pohjois-Norjan. Mi tä nyt on näiden hu-

hujen takana, kysyi M. Lodi-Ft. 

Hän oli omasta puolestaan valmis kehitte-

Saattaa olla, että Saksa 

on tehnyt uuden kaupan Neuvostoliiton kanssa. Sen mie-

JAKELUOHJE: Jak.luohjem.".j. I 

".,a •. 

T ............ . 
T ..... llnen j. 1I ..... i .... mlnl.t .... On •• 
EI ull< ............... tledoitulcalln. 
EI ull<omueduetukaen. mutta uli ....... I ..... I .......... tIadol. 

t ........ 
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lestä ehkä on edulli sta päästää Neuvoetol iit tokin 

Atlanti l le Englannin uhaksi. Saada' seen Venäjältä 

lisää tavar aa se ehkä on antanut Neuvostolle 

va aat kädet t oimi a s ekä ba1tilaisissa maissa 

että POh jois-S andinaviassa. 

Huhuja Neuvostoliiton aikeista Pohjois-Nor

jaa nähden olen aikai semmi nkin viime päivinä kuullut. 

Kysymykseeni, oliko Lodi-F6 kuullut kerto-

~iaan sak~al aisesta l ähteestä. vastasi hän kieltäväsT 

ti. 

Ennen kuriirin l ähtöä ei i nulla ole til ai -

suutta näistä asioi sta enempää kirjoittaa. 

fo/~ ~ 
V.a. asiai nhoi taja • 

• 
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Vai kka minul l a ei olekaan t i l aisuutta tehdä 

t ä del li ~ esti elkoa ennen Kuriirin l ähtöä ei -

Usp "ivän euvotteluista ~aksalais en ja norj al ai s-

ten v 'lillä, tahdon uutamall a sanal l a a i nita saa-

istani tiedo i sta : 

E .. len klo 1 2 ä iv"ll ' oli valtakunnan ko-

i sari . erb ovenin edust a j alla , r a Dehlbrttggellä 

neuvottelu, jossa oli '.1Ukana m.m • :N orj an ammat ti-

3ärJeatön edus t a j ana hr a Eliaa Vol an. 

Vo l an ker to i i nulle s euraavaa : 

Saksalai set oliva t ohteUai ta ja uhuiva t 

aävy i s ati. . eidän vaatimuksensa kuningashuoneen 

eroittamiaesta ei merkitse sitä, että he vaat ilil1.v-at 

~orjaa hylkäämään monarkian. Kysymys uuden kuninkaan 

valitsemisesta voisi Jäädä avoimeksi. Stort1ngetin 

.JAKELUOH.JE : .JllkeluohJ-a"eJa : 

. .... ... -.......... ......... ........................... ........•. T-'",-• 
T_" ...... Ja 11a .... 1 ... mlnlaterl6l1e. 
EI ulkomueduatulc_ tledoltukalln. 
EI ulko ............ _. mutta ulkoulelnm ........... tMdol • 

....... -........................................... ... . 

tuk ..... . 
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vaalit s ai s ivat myös lykkäytyä a ina rauhanteon 

j äI e iseen ai a an . äun Volan oli kysynyt, minkä 

rauhan eon, "{orja, j a Sak::; anko rauhan vaiko 

maailmansodan j älke en ehtavån rauhan , oli Dehl-

br1igge caIlonut: maailmansodan j älkeen t eht ""vän 

r uhan . 

Ammattij ä rjestön 

et ä he eivä t edusta 

edustajat olivat sanoneet, 

elint ä, joka voisi t ehdä 

t ällaises sa asiassa ä ä töksiä. Työväki tulisi 

lojaali esti suhtautmnaan 

halli tus euvosto t ekee. 

ä "tökseen, j onka :tlorjan 

VoI nin oman k "" Si tyksen mukaan olis i Horjan 

nyt s taudut ava tilanteeseen realipoliittisesti 

ja s iis muodoste eva uusi hallitus. Kuningashuone 

on myös syrjäytettävä, sillä kun on kolmen miljoonan 

i hmisen kohtalosta ja kansakunnan tuleva isuudesta 

kysymys, t äytyy kolmen miljoonan painaa enemmän 

kuin yhden miehen ja hänen perheensä. 

Volan oli saksalaisille sanonut, että he i dän 

on ymmärrettävä, e t tä NorJaI ja sen ~T6väe s tö ei 

tahdo käydä syyttämä än ja s oimaamaan kuningasta ja 

~alli tusta, jotka eivät voi puolustautua. Työväen-

edustajat eivät toisaalta antaneet mitään lupauksi~ 

koska he hyvin ymmärsivät, että neuvottelun tarkoi-

tukSena oli tunkea kiila norjalaiseen rintamaan. 

Klo 16 011 hallitusneuvoston jäsenillä neuvotte

lu saksalaisten puheilla olleitten työväenjärjestöjen 

edustajien kanssa ja klo 17 kokoutuivat ammatti-
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järjestön ja työväenpuolueen kes kus johdot neuvotte-

l e:naan t ilante esta ()massa iirissään. Eilen illalla 
en voinut hankkia tietoja näi den neuvottelujen 

l usta, ja kun ä s ken, klo 9, koe t in puhelimessa 

t voi t ella Volania y .m., olivat he jo koko~~sissa. 

Klo 12,15 menen ta aamaan Kor keimman oikeuden 

j u t i tiariusta, joka johtaa käynnissä olevia neuvot-

te luja . 

Määräaika, Johon mennessä norjalaisten on 

nnettava vastauksensa, päättyy maanantaina k lo 19. 

Ne tiedot, jptka n y t voin kuriirin mukana 

lähettää, 

h entuneita. 

ovat siis elsinkiin saapu essaan j o van-
1fcf'<611.. ~~ s-~ ~ {o :) 

Rat kaisu . on (tapah tunut. Ra kaisua val-

ist ellessaan ovat saksalaiset kiristäne et sanomaleh-

distöön Kohdi stamaansa pa kkovaltaa. "Arbe iderbaldet"'in 

artikkelia, j osta olen t ehnyt selkoa r a por t issani 

n:o 24, olivat saksalaiset e~elleet ja otsikko 

"Kuninkaan rikos kansaansa vastaan" oli sa~salaisten 

kirjoittama. 

tilannen. 

Alkuperä inen otsikko oli ollut "Vakava 

Lehti ei olisi saanut ilmestyä ellei se 

olisi julkaissut artikkeliaan saksalaisten vaati-

massa muodossa. nDagbladet" lakkautettiin eilen maä

rääIDä ttömäksi ajaksi. 

Diplomaattien kesken oli eilen vallalla käsitys, 

että norjalaiset eivät voi lOytää ellåista ratkais~ 
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j oka s elvittäis i tilanteen. Useimmat lähettiläät 

of1vat si t~ mieltä, että Norjan olisi . u kauduttava 

pakon ede s sä pelastamaan muodol linen its enäisyyten sä . 

e olisi joka ta auksessa poh ja, j olta orja voisi 

lähteä s iinä a~auksessa, e ttä Saksa saavuttaisi 

suuressa s odassa täydellisen voiton. 

Omana mielipiteenäni, jonka olen erinäisille 

norjalaisillekin lausunut, sanoisin: bL~ Norja ei voi 

enää millään tavalla auttaa liittoutuneita, s .o. liit to-

laisiaan - ] orjan kauppalaivasto ja kultavarat ovat 

jo li ittoutunei tten hallussa ja kun suursodan pää-

töks~stä ei ole tietoa, oliSi Norjan nähdäkseni 

j är jestettävä i ts elleen kansallinen hallitus ja asetet

tava valtionhoitaja toistaiseksi kuninka an t ilalle. 

Saksalaiset ovat sanoneet: "Kun uusi järjestys 

on saatu aikaan, laskeutuu hakaristilippu Stortingetin 

katolta ja vapaan Norjan lippu saa h e t i nousta sen 

tilalle; sinä pä ivänä on Norjassa juhla." 

Hra Volan, joka tämän kertoi, s anoi, että 

hänkin uskoo, että s inä päivänä Zorjan kansan juhlisi, 

mutta vaikeus on siinä, et t ei kukaan tahtoisi ottaa 

vastuuta kuni~~a8huoneen syrjäyttämisestä, ja kuitenk1D 

on kauhulla ajateltava sitä mahdollisuutta, että saka~ 

lainen komento leviäisi kaikille aloille ja panisi 

alulle maan saksalaistuttamisen j a vi eraan ideologian 

levittämisen kanaan keakuuteen. NorJaD kohtalo oliai 

kentie. a1n1a&k.i ratkaiatu. L ~ ~ 
~~Lta~ali . 
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Tri ::>cnar ffenberg , orj an ;' l yk.!{äimp i " ja 

itsenäisimpi ·· mi ehi ä , jonka ' ir 'oi tuksia , koskekoot 

ne I i tä sioi ta tahansa, eivut ",nomalehd et saa 

julkaista , ol i luonani ja : ertoi: 

aksal i e. ovat vi i me ä i vi nä :?:iris än eet 

..li el i v ltaansa . 'y t tämä mieliv lta on kohdis t unut 

yö kin Lontoossa olevan 111 tuksen j "senten omai-

si in • iinpä rva KOht, kun hän tuli maaseu "ul ta 

. otiinsa, tapasi ksala i s ia otHai ta o'tinsa i-

halla . Hänel le se litettiin, että minis teri Koht in 

talo on ot ettu aksalai sten hallintaan. Rva Kohtille 

ei ollut annettu va~autta li ikkua omissa huoneis-

saan ja saksalaiset kyynillisesti pi ti vät häntä 

s ilmällä, kun hän vaihtoi sukkia. Kun hän niiden 

tavaroiden mukaan, jotka hän t ahtoi ottaa mu-

kaansa, otti myös poikansa hihaDnapit, oli tämä 

saksalaisten mielestä sopimatonta. El äkettä ei 

rva KohtilIe sallita maksaa ja rahoja. joita hä-

"'''KEL.UOH'''E: .... k.luohJ ..... II.J. : 

Tavallinen. 
T .... lIInen ja 1I.lkai ",inl,teri6I1 •. 
EI ulko ......... tuk .. n tledoitukalin. 
Ei ulkomaMd ...... kHn. mutta ulkoulel ..... inlstwNIn tIedoi. 

tuk.I .... 

ua.: A', 
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nellä on ~ilillään pank issa, hän e i ole oikeu-

tettu no n. Samanlaisia pakkotoimen-

pite itä on käytetty muitakin Nygaardsvoldin hal

lituksen rseni ä koh aan.eidän k iinteä omai suu-

ens a on ~antu akavarikkoon . - huoneisto t inetöi-

t y j.n.e. j a hei dän omaisiaan kohdellaan 

samaan tapaan kuin rva Kohtia • 

T~i charffenbergiltä sain j ä ljent ämi stä 

varten k "y tett "väkseni 

timuks et , jotka ohei 

a näm " va timukset 

a ks l a i t en esittämät vaa

an ( Li ite 1). Tässä ouodos

e si~et ' iin ens i kerran kaks i 

ä i vaä s i t en, ' er j ntain 

ä i st · v ~timuksi st hall i tusneuvo tos a es-

ku t elta essa ol i ollut mukana myös kor eimman oi

keuden re s i entti Pael Berg j a piispa Berg ray. Vii 

. eks imaini t u, joka On t unnettu saksalaissympatioi~ 

taan, oli ollut j yr kästi hylkäävä llä kanna lla. 

sal Berg oli s itävastoin edustanut l antaa , j onka 

. u' aan voitaisiin ' allitusneuvo ton tilalle nimit-

tää uusi elin iit ä voitaisiin käyttää n imeä 

Riksråd - jol la olisi käsissään hallitusvalta tois

t a iseksi sinä aikana, jolloin kuningas ja hallitus 

eivät voi käyttää valtaansa. Tämä kanta on tri 

Scharffenbergin mukaan yleinen kansallinen k nta 

Norjassa. Korkein oikeus on tällä kannalla ja sa-

moin hallitusneuvoston useimmat j äsenet. 

tenkin horjuu kompromissiin päin. 

sa kui-
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1euvot telut ova t nyt 8 - h enkisen ~tortingetin 

puol u ei ta e uus t avan k o i t ean kä sissä . Ehkä saavu-

t eta an yks i mi e li s yys i!. t ä , ett ä tort ingetin 

on kokoudut t ava a siaa k äsit t elemään. 

x 

~ alattuani justitiarius r aal Bergin lU0ta voin 

lis ' t ä , että h än on uole s t aan ny t luopunut neu-

v o t elujen j ohtami s esta. euvottelut liikkuvat 

nyt, kun s a" s ala ise t j ok a ta~ uksessa va tivat 

KUnin shuoneen ja halli uk en yrjäyttämistä , po-

l iittisella tas ol la, eikä korkeimman oikeuden 

9residentti niihin en"ä voi osallistua . 

x 

Asiakirjaj ä ljennös, jonka oh eistan. on monessa 

uhteessa kiint oisa ja er ittä in salainen. Saksa-

laisilla ei liene t ietoa s iitä , e t t ä a siakirja 

olisi kopiona norjalai issa kä s issä. 

Enempiin huomautuksiin ja selostuksiin e i aika 

tällä h etkellä riitä. 

\. 

/~/~ 
~ a. asiainhoitaja. 

Liitteitä. 
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1. Ab s etsun de r Regierung Nygaardsvold. 

2 . 11 de Köni aha es( Begrfuldung kann aIL'leimge t ellt wer
den) 

,. Ungdltigke i tserklärung aller Storting- andate deren Inheber 
derzeit 1m Auslende sind. 

4. (kann Verh ndlungsobject bleibEln) ','lerden ent egen der vor
atehenden Beschlnssen des Storting von ~ersönlichkeit en 
su 1 )2) und ,) noeh Reehte in Aussprueh oenommen, s o 
verfällt das Vermögen der Bet reffenden de~ norwegiseher 

taa.te. 

5. \la.hl der neuen verf ssungsmäs s i g en Regierung • 

6. Storting- ieuwa.hl wird ver; gt mit 
He i erung, Neuwa.hlen durchzuftihren, 
es gestat ten, s ä t est ens j edoeh , 
s eil lusa. 

der uflage f ftr die 
sobald di e mstände 

onate naeh ~ieden-

7. Bis zur l euwa.hl Ermächtigungsgeae t z f ftr di e Regierung.Dabei 
wird ~ Regierung i n sb esondere ermach tigt, im Interes se 
verwaister. Bezirke anstelle von erlosche en Mandaten neue 
Stortings-~- i t li eder zu beruf en. 

8. Naohdem dies e Ge etz~orlangen mi t den ver fassungsmäs aig 
vorgeaeilr iebenen ._ehrhei t en an enommen worden aind, gibt der 

eiehakommia ar fo l endes b e~annt~ 

er 'tihrer e t 
gung er l a en. 

i t dem heut i gen ~ a.g e fo l gende Verfft-

1. Der aeiehskommissar fUr die Besetzten norwegiachen Gebiete 
wird abberufen. 

2. Zur . ahrnehmung der Interessen des Deutsohen Heiohes, er
nenne ieh einen ausserordentliehen Bevollmäehti gtan des 
F!hrers be1m Staat~ Xöaigeeioh Borwegen. 

,. Bia zur Ernennung der Persönlioh eit wird Ober räsident 
Terboven mit der F!hrung der Geaohäfte des ausserordent
liohen Bevollaäohtlgten des ~~rers beim Sta.ate Königsreich 
Norwegen beauftragt. 

Am Tage na.oh der Storting-Sitzung erfolgt in feierlicher 
li'orm vor dEl storttng- Gebäude die Niederholung der Reiehol:: 
dieD8~flagge und di. Hissung der norwegischen Reiohsflagge 
zum aus.eren Zeioh.n daflr, dass der Storting seine verfaB
sungsmäs8igen Aufgab.n wieder ftbernommen hat. 
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"Ehdotu s Norj an a s ema n j ä rje s t ämisestä ". 

~.~ 
/,........,...-" ' 

asiainhoitaja. 
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RAPORTTI n: 0 ... . f9.L ... .. 

. . l Q .. .. a :). p:nä 

Asia: 

. .... ...... ........... ....... ............... ...... . .. .. . ...... ~ . 

' en j ä lkeen kun allekir j oi t &nut 

äivänä tiedoitti niistä neuvotteluis t a , joita 
I . 

oli ollut käynnissä Oslos ~ olevien saksala ist en 

viranomaist en j a Norjan johtavien piirien ans a 

Lorj an vastaise a a se asta, on n euvotteluja edelleen 

j t et t u i tensiivi s es i. Tulkoon tässä anotuksi, 

että a anant ain. t.k. 17 päivän kuluessa norje.la i-

silla oli . euvot teluj a omissa piireissään. mutta . 
myöskin s a salais t en kans sa 

~ 
inakin pari (lf! ot tee-

seen. Näiden neuvottelujen kuluessa idennetti1n, 

sitä määräaikaa, jOkl~;fmennessä norjalaisten oli 

annettava vastauksensa heille t ehtyihin esityksiin 

ja ehdotuksiin. Norjalaisten vastaus ei siis 

tullut valmiikSi maanantain iltaan menness ä , vaan 

jatkuivat neuvottelut myöhään samana iltana ja 

tiistain vastaisena yönä ja edelleen tiistaina 

aamupä1vlfa. LopputuloksekSi tuli, että herra Del-

.. AKELUOHolE: ..... eluohjMlalleJal 

.ltAt. 

T .... ...... 
T ..... ja lIeIbI .. ... .. mlniatwllllle. 
EI ~_ tledoltultal .... 

EI '*-....... -. ........ ui'" ,',1 "'" ........... tIedoI
tW8Iln. 
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ortl gen , jo a edu t i v ltakurillan ' omi s s r i 7erbovenia , 

j a. norj al is t e välillä saavutettiin yks i mielisyys 
.ex.~ 

e ' otuksesta , j oka ~ ö&4eebeävä valtakunnankansleri 

itler ille Ke kiviikkona klo. 12 ~äivällä . 

' inun on onnis unut s aa.da k"ytettävåkseni 

ka pale it ä ehdotusta , j onka 1 erra Delbrttgge esi t ti 

neuvottelui ssa t. k . 17 ä iväni:l. j jolle lopul linen 

anan uoto perus t uu . 

ämän eh dotuksen uka n ( i i t e) Stor tinget 

kut sutaan ' oolle pä:o:.ttämän s euraavista a ioista : 

' 1. 'eruu et an s e valtuutus , jok::. annet iin 

1ygaardsvol din h llitu selle 

9 'ä ivänå l uhti kuuta 1940. 

t orting e in kokouksessa 

Tämä __ eruutus koskee 

näitä hallitu sen valtuuks i a siit .. päiväst d. l ähtien, 

jolloin h 11itus ja kuningas l ähtivät Norj asta, 

2. ygaardsvoldin ha.lli~u :se 11a ei ol e enää 

5tor t i ngetin luot amu ta eikä s itä voi da enää 

hyväkayä maan he.llituks eksii 

3. Kuninkaalle t ehtäisiin esitys , että hän 

nykyisen poliit t i s en ja sotilaallisen tilanteen huo

mi~ot aen ja tu}vatakseen Norjan kansan itsenäi

• syyden luopuis i omauta ja sukunsa puolesta valtio#-

säänn6n mukai s ista tehtävistään. 

4. Hallinnon saattamiseksi järjestetylle kannalle 

ase t etaan valtioneuvosto ( Riksråd). joka huolehtii 

ha11itukBen tehtävistä ja kuninkaan valtio#Säännön-JUU-

k&1sista velvollisuUksista. Valtioneuvo~tolla olisi 

toiataisekai kuninkaan valtiOlsäännDn muktueten tehtä-
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vie~ uori t ~,iLe velvol l i uutenaan , el-ei 3. koh-

da a ,,1 i i ttuun sa d1et vastausta 2 

vi i kon ~~luessa; 

5. i:orja t ulee edelleenkin olel!laan valtiomuodol-

aan ..cuning :run ta ; 

6. ? del äolev t 

n tietoon . 

eikat autetaan opivall taval l a 

.Li iis " -- e vot el uissa , joita oli tä!!län 

,:uun l v l" ivä isena yön" j a tän;;iän amupäi-

v llä, tu- iv t e elFolevan ehdotuks en ä 'koh t 

uur in iirtein yväks tyi"-si. ol mannessa 0 ' assa 

.:1 i i t tuihin kuni nk n yr j ayttämistä koskeviin v a-

ti. uksiin nåhden sovittiin kui t enkin siitä, ett '· 

tamän kohdan tilalle tulee ainin~a , jonka mukaan 

JrUningas uone säilyttää as emansa. - uninkaan puoleen 

käännytään kuit enki n Stor tingetin ni essä - irjelmäl-

l ä , jossa ehdotetaan, että ~ingas luopuisi omasta 

ja uoneknntansa puolesta oikeuksi taan. Samalla 

·sovi ttiin siitä, että Norjan Stortin etin ni messä 

esitetään valtakunnankans leri Hitler ille vetoomus, 

että hän jalomielisyydessään suostuisi siihen, että 

perintOprinssi Harald (iältään 4-vuotias eikä 2-vuo-

tias, kuten eräässä aikaisemmassa raportissani mai-

nitsin saisi tulla Norjan hallitBijakBi. 

Kuten edellä olen maininnut, esitetään 

tämä ehdotus, jota herra DelbrUgge puolestaan on 

luvannut , suositella hyväksyttäväksi, t.k. 19 p:nä 
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valtakunn ne leri l l e es i t telyssä , j os sa valtakunnan-

l:omissar i , herra merboven, enkll ökohtai s esti t e~e e 

el dotuksesta sel koa . 

i edossani on , et t ·· er äillä t oi s i lla tahoil-

l a. 0 äh~ e' dotu See n suhtauduttu kiel t ei e t ie Kun 

r i nulla l ähi päivinä on tilaisuus t ehdä asiaa koskevi ta 

ei ' oi tar ' e:· i n se l koa Herr a Ul koas i a i nmi nist er ille , 

j oudun tässa vai n ai nitsernaen , e t t ä v t us av lla kan-

nall ol evat piirit vii ttaava t s i ihen ahdo l1 i suuteen . 

ett ·· eks a aiv n l ähi ai i'.:oi na sai s i vas t aansa myöskin 

Venäj än voimat, ~e i kk8 j jeaQR v1 i ttaa eokln, etta o&nä

läj~et j~uke~ evat bänään aab anslt m~1n1n X!rkene8te~ 
En s a t a olla täsoä ht~ydessä huo uttamatta , että 

Norjan s anomalehd i stölle annettiin oh jeet jul kai s ta uu-

t inen s i it ;· . että va l takunnankomi ssari herra Terboven 

oli käynyt Kirkenesissä . mahdol l i s i :~an huomattavalla taval-

Ii' j a että lehdet, j ot ka es i ttivät tämän uutisen ja 

s iihen sisä l tyvän t iedon hakaristilipun nost ami s est a 

Kirkenesissä . vai n yhdellä pal stalla, ovat s aaneet osak-

s een moitteita saksala isilta . 

·uton eräässä aikaisemmas sa r aportissani olen 

huomauttanut. on norj alaisten mielissä nyt käynnissä 

ankara orust uslaki t aistelu. · Lojaalisuus kuningashuonetta 

kohtaan on suorastaan i hailtavaa. irkamiehistö. siltä 

tuntuu. t ahtoisi asettaa passiiviseen vastarintaan s iini 

uSkos .... että länSivallat lopulta voittavat SOdan 

j r:~ 
"'" 
JJ?~.....: ..... Z. 
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j että orj an ymy i lloin a n oi keucenmukai -

en r at_,:c. i un a . :Jui sa -:t-. 't e i kun_'~1ii:81!1e: JPi ireis-
s li teol l isuuspiirit j ::;- öv " enpi iri t on koh-

ei 'ce 1; tu !-a..J.huo" i o ky ikä oliSi -or j an ase-

: 1:. , j o::. e ~i eltä t yi i Y 'teistoi innasta s al a i sten 

uuden j -.l.r j es t- r • .: eI;. .... i an aami eks i, iinä 

t auksess, ett aks a el v i ytyy 10 U lisena voi tta-

• j n l'ähän kysymy' Seen on nne t tu m a ilm n odas t a • 

v s au uos 'tll.'O 11 i ihen ehdotuks een , josta edellä 

o te t~ sel ' oa ja j ok ; UOlnenn e ite t "" än Saksan 

valt .r nSl erille. Suome j an . jolla e i 

ol e . on rkis i ta o ollut v ikea. ymm "".!: 

t "" ä norj lai i. j ot- a oli s ivat v 1. iit 1 eittäyty-

måän bsiivi een va ~arintaan j a oi keus tais t elun 

var an j alliwht n jona t äl lai s el ta tais el ulta 

uu ttuvat sen vlttämät töm""t e elly y et . :?i enl. kansa 

• voi käydä eI oi s e11a mene ty~rsellä oi keusta i t elua 

mahtav~a.in uur valtaa va ~aan , j os i ~ i stysmaailmas-

sa tunnu t e t aan ne y l ei e't oikeusperi atteet, Joita 

t~ll i s essa taist e lus sa uolustetaan. Tällä hetkellä 

kui enkin täytynee t Odeta , että t ämän menestykse llis en 

oikeus tais te l un e el lytys puuttuu, Ei voida puhua. 

mistään im i skunnan omas atunnosta, jonon ieni kansa 

voiSi vedota j a noj autua . Kansojen välisessä kanssa-

käymisessä on 10:ssä vuodessa taannut tu vuosisatoja 

j a ~al&ttu a ikaan, jolloin va i n voima kelpaa ratkai-
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si j kl:: i is ä . joi ~tn r ii ~uu k n ojen 

01e . 0. saolo . 

l~orjal i e-:; , j ot s. va ~l st vat ede11 , hahmo-

eI ua rath isua , t urv utuvat a ja uks een , et tä nei -

d ' oi irout ens D. uolus j(!" i iL s. tuisi uusia voi-

J i la iv ' l ojen ~eirsi . Täl l ainen uu i voi~a oli-

i ~irke e H n unkeutunut Venä jä. .:>uo a l aise on 

v iAee. ettå n : . .1ise Venäjän ecHnt iIllinen 

'aks n v tust jien ril1n&ll~ t is i mi tään takeita 

oikeuden periaatteiden voitos a kansainvä lisedsä elä-

IDd. s ... . 

Li! te. 

/ ' 
~~/~ V. a . s i a i nhoita j a • 
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J ~lj ennös . 

c lo.g 6I.V 17 juni 19 o • 

.J on -e 0 :n s re jerin oefin.:er eg uten-

i or ::or e og a. erfor er ::or i dret fr utföre de funk-

jo er 1;;0 ing en er t dem , i1 r ~ tor-

1;i et re ideI:te c. ett l: e~ 0 en lv or li l;I liKt 

mo;; 1 nde ' 0 foL;:et 0 . nevne e 

~ orti et er er for ått se en fo r å g1 s itt 

a ty1 e il dette kridt O€ i or å t r e f fe na ere ved-

t k 0 i klirådet s full:n ,:t - .T det jelder 1 ndets 

orv 1 nin '. 

er fo r II r tortinget 

1. besluttet at en fullmakt om ble gitt reg jerin en 
N går dsvold på möte 9 a ril t il a gjöre alt som v r 
akrevd for 1 ndet , blir erkUBrt uvirksom f r a den dag 

d re jeri en s mmen ed 'ongen f orlot la det . 

2 • 1~ t;; fest 
:n r ö;) OT 
an 000.. 

je i ngen y a rdsvol d ikke le 'er 
-amsv r med de i j- e len.;er 

3. veu tt be 0 v den nå r ende 
oli ie e og il1trere or å sikre det 

norske fo l ks uav engi g i v 11 f or s eg og sitt 
ue på s ine for fatnin ~sre ttslio e funk5joner; 

4. fo r å e ikre or dnete re jerings for hold i nnsatt et 
Bikaråd som overtar regjer ino ens forret ninger og 
Kongens f or fatn i ngsre t tsli e funksjoner. Ri ksrådet be
holder i nntil viaere ogsa Xongens f or fatningsrettslige 
funksjoner hv1s der ikke f r amkommer et sv~ p. den 
under unkt 3 nevnte anmodning innen to uker etter dette 
möte, 

5. slått fast &t or es konst1tusjonelle statsform sam 
kongel' ike skal b11 stå ende ogaå for fremtidenl 

6. vedtett å overbr1age denne prokl~sjon til 
Xongen på den måte som finnes passende . 
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':-:.1.:" 1 n : 0 3 . 

i.einä ;.:uuta. 194 

Lehtien a. ema 

sao 

:'::u e J: ede1 i s isi;d r ::,.or ei s;;a 0 l:"yn:,~ t 

elvilIe, on ' orjan se 0 ale' 'istön va.; a'..;. s a inof:.s-

aan ,!} i 0 j~ on .i i d " i "oi alc" et ul .:!:O ' olli t -

a j... jop~ i i:i.h.i al oudell is i 

· sal ai en vallanpi .. jien Lanele., i 

1eh ien a1 ~o il la 

r. . ing uo etta j ' ly- aarQ voI in hal1itu t a vas-

ean &iv t eri l e diws" er i l isen r.Juoå.on , Jut a 

e' i i. oli var ... alta tahol s u j enietoj en mu-

k an j otta v e_~än arvo ~ e l ukykyi en 

yl eisö saisi vaiJrut elman, että eri puol :lei den l eh-

det olivat t ulleet s a-nanl a i iin j ohto' ä .. t öi:Siin 

eri teitä , ilman ulkoapäin tulevaa pru,oi t us t a. 

Sensuuri toi ii ankar ammin s lossa kuin 

. aaseudulla, jo "t a parhaana to i steena ovat ohei-

set "Aust-A der 3ladet' in" 21/6- 40 

i orsk Tele rambyrån s en suuriohjeet; Li 

j ul aisemat 

-~ietysti 

eivät olleet t ar koitetut j u laistavi si, vaan ai-

noaataan lehtien toimitusten tiet oon. iedoittaj arnme 
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ei oi nu ::er toa . i nku. r a i u}:sen e t i ai 

varoma ~ to~uude aan. 

Ko mentaariot ovat tarpeettomia . 

x 

cianol:lal eh Ci istö oi i naan orj ainen 8011 s -

"CuDinen val lan~i t " j ien vaati u s iin al kaa j~ or juttaa 

l ehd istön sekä oraali ~ a et " tal oudell i s t a" in 

än"in "Stavanger 

f tenbladetin " a ,,' \ t l e (' i ngeni n" .:i r joi tu:': e 

ko ~ien lc''' istön a s e.laa, joi sa valitetaan !:l i ' en 

vaikea ~ e on ja j otka on . uettava hä änuuvoi na . 

vtsi " ol l a " vi enes cltilling II ommen toi f eu' os t en 

ylI" ini t j a kirjoi tuks ia sek -' niiden yh '~eydess " 

vetoomusta, jon a 

Johto iehet ovat 

sää kannattamaan 

Bergenin talou el lis i:en yhtymien 

j ul ais e~t : enoit t aakseen lei

sikäläisi~ lehti ä . 

Taloucellise elämän l amaant~inen tuu 

suuressa määrässä vähentäneen lehtien tuloja il-

moituksista; hei ontunut taloudell inen asema he i-

~ontaa _yös to i mi t usten vastustuskykyä j a l ehdi st ö 

lui suu vähi t ellen vastoin tahtoaan a la-arvo! een as~ 

maan, jossa sen vaikutusvalta yhteiskuntaelämässä 

on vain varjo entisestään. 
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~ ter ved. 
.;,d er 

, ed dobbe1 skutt 

e r e'~ i -osli 
k jent ed. 

J 
fredag 21 juni 1940 . 

at pC 2den s i de ) 

der _ree eI g 
att il orien

ine 

f i ie 1e ..rrig ", ommuni~:eer f ra 1 nO. 0 _ • kl n d er i 
. ed må i k::e of :;' entlig j öres ... edmi ndre de : 0, ' er 

ra i: , T.E. :::rhe s toff f ra kring'-astare i land som • s:iland 
er i krig med m' he ller i kke offentl i g ' j öre . 

eg j eri 'en :i.jy å r d vold mä. i kke iorsvar es . .lal er cv uer
son er s om t ilhörer ' ongefami l i en, re j erill6en eIler 'eneral -

t ben må he l l er ik~e jengis . ~ o t o raf ier av dem mä 
hel ler ikke 0 f entlig j öres . 

lend 
i kke 

Hva utenriks )ol it iken en år 
utenriks oli ti' Land s om 

angripes . 

m en ta heneyn t i1 s -
' s ' and har avtal er med mä 

~e1dinger s om je1l er ökonOI isk e 0 finan~ i el le for ho1d. 
ns in liv og i no.ls tri mä ikke gi an l edni ti1 uro. 
:i3are den l ' s e l din er s om f r e.mhever a t v n k eligiletene 
overvi nnes eI ler er overvunIet m sendes u t . 

En mä 
. ell om de 

i ke offentli Gjöre noe om skader forho1d~~ 
tys ke t rupper og den nors e oefo1kning . 

Den t ys e overkommando ' bere tni er mti 6l · s odt opp • 
• ~ ,,; i kl:e gj eng1 meldi nger f ra andre avi f'l er s oo g'j:e1der 
irri sskader , skibsfor li s og for "U ol det ', ellom trop ene og 
befo1kningen . ~kibsbeve elser . i gan setting av nye rutt er 
må. i kke omtales av heneyn t il s i k erheten . "\nnonser om 

i b linj er ekal behanules f r a tilfelle t 11 ilfelle. 

En mä i k e br uke or de 
Äonflikt. 

erde Al' i g 0 den g ende 

avas - og Reuter eldinger ' an bare offentl igg jör es 
nd.r de sendes u t av N. T.E. 0 bare i den fOrIn n . T. E. 
ar itt dem. Men di s e mel di ng er m i kke oli 1 tt pä

f 11ende S ort opp . 

stort se t t 'jöres opmer ks am på at pres sen i kke bare 
har ti1 opgave å br1nge n het er. men også å ska e opinlon 
og l ede befolkningen. 

AUST AGDER PRESSELAG 
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:na kuu ta 19 ~ : tty n : o 

Vi i t u : D. U.L. / 19 

"Jl koas i a i nmi n i t er iö -,-LE 

i a por tt i n : o 31. 

Låhe ~ystö lähe~ " ä tämän ohella 

kunni oi t " en :.li nister i öll e luvan vuode r or-

tins n : o 31 ei ' eest : 

i tuksen muodosta. i nen . n 
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o S L 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ ALAINEN • 

RTTI n :o 31. 
o 10 4 : n a heinä zuuta 1940. 

Uuden hall i tuksen muo · os tami nen • 

Viimeisten, 1uot et tavalta taholt a saatujen 

ie ojen mukaan 0 at torting e t in puhemiehistö, eri 

puo1uei en luot t amusmiehet j osa nykyisest .. na.1linto-

neuvostoa a muodosta ssa h lli tust ss. salaia en vaa-

ti usten muk &n. He ovat osoit aneet, luultavasti 

viime viikon 10 u11, oheisen jäljennöksen mukaisen 

me. orandumin Norjan Lähety stö11e ontoossa sa tetta-

vaksi kuninkaan tietoon, mutta se on Tukholmassa 

eikä sitä toimi t et ai i er i11e, ennenkuin uusi 

valtioneuvosto on saatu kokoon. Mainittakoon aluksi, 

ett~ -a11intoneuvos ton jäsenet, herrat Jahn, Seip 

ja Diesen, ovat jyrkästi ja johdonmukaisesti pi tä-

eet ki inni iitä , että Korkein ikeus saisi 

huht i kuun 15 äivän 1inj 11& t äydent· ä nykyistä 

'allin oneuvostoa ~orjan muista os ist a vali tui l l a. 

mie illä eivätkä ole suostuneet edes harkitse-

maan astumistaan - iihen halli ukseen, jo ta myönny-

tyssuunnan iehet ovat neuvotelleet saksalaisten 

kanaaa. iispa Berggrav on ollut heidän k~allaan 
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j . o. i t e ei å.o - Fhe.1tä t i k uk a. -

olli.. "\; 8 emi e s uu e il:.. l i uksen !Iluo ·o t .;i_en 

eikä i n a olla uk n 

u r ot t .... r:Ji e sa. , joka 

::. eur 1: s e 

i nto ~uo t uis i koh eli-

asaa muo 0 '0. e9 i et yyn p yntöön, e t .. hän luo-

ui i j e heensä uol est '. 

"an s ~ kah e viikon ie t i mi s jan, o a v s us t 

e"Vä.i.i.n . lu ;;l. mun 1 päiv 'ksi j Stor tinget 

~ okoontuu 15 F. he i näkuut • 

uo~ost eella. olevan hallituksen kokoonpano 

olisi seuraava.. j väi etään, ett .. ehdotus olis i 

viime 1 uan in~ l ähet et ty Sake n Hi t l erin hy-

väksyttäväksii nelj ä ensimm' i stii listal l a ovat 

al lintoneuvoston ~ykyi iä j äseni ä : 

Pääministeri: Maaher r a. hrie ensen 
Huoltominis teri: r of . Bache-niig 
Dikeusmi~isteri: Haarbock 

aatalousminis teri: llork 

i ~eusminist eriö j aete.en "& i j t aoen 

iihen osaan , j ota ' oliis i nayttelee k i ki ssa di kta

tuurien älai i se. maissa , luodaan uusi Poli1siministe-

riO i sen johtoon tulisi Jonas Lie, ent i nen Saarin 

alueen poliis i prefekti, joka ai kanaan kieltäytyi 

~asta a.stua vislin in 6-päiväiseen h llitukseen . 

nimellä 

teriO i 

oinen ennen olematon . ·i nieteriO luodaan 

Oplysn1ngs in1steriet, s . t .s. 

sen johtoon tulisi Victor 

ropagandaminis-

ogens. poliitti -

nen onnenoDkija, jonka toimin~a ja rikastuminen viime 
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m do.n on r.t nu 

e ä.luuloi hi n et.. ss. vedessä . än 

~i i ~ ~en ~urel nesl etin ul j etus a kokouks es '(J. 

uheen , j o e. I/ ·· ttyi 

.i lerille. 

av r i m i is ri : 

, ommun aliminist eri : 

Urheiluministeri : 

Kal astusmi n iS veri: 

Työmini teri: 

l ist svirteen S ksalle j 

- ir lline v ·l i ~ i es 
Tron ' he i mi tä , 11s an 

jo:ic ei 1; do 
kanssa am ssa 

eri ku.i!teeni Ir~ns , sl s "Bel'gens
f jordin" pä:illl 8 ( la.iva makaa 
an rurissa Oslon vuonon poh ju-
k ssa ) 

Axel Stang , 
( Kraft durc 

vislin in 
reude 1 

puoluetoveri 
) 

Bir er ergesen, työvä enpuolueesta, 
joka kulteDkIn j äänee . ois, kOSLa 
hänet j i.i.nr.1tykseet ·· j mielenliiku-
tuksesta s aamansa ydän auti :icoh-
tauksen t kia oli viety ~linik-

aan . 

Maanomi s a ja Borch. 

Jäl1eenr kennus inisteri: Asianaj a ja J. B. HjOrt ~ entinen 
~ vi l ing i n puoluetoveri a nykyi -
nen vastu taja . Hjor~ on 
myös ruvennut epäröimää.n klil. tsoen 
kokoonpanoa aivan liian eikoksi. 

irkko- ja opetusminist eri: Sa.ksankielen rof. Selmer. 

Sosiaaliministeri 

Kaupp&ministeri 

Ulkoasla.inministerl: 

J. Aa, TrondheimI n työv äenpuolueen 
johlökunnan va.rapuheenjohtaj a . 

J. Johannelien. 

Ellef R1~nea, 
pää.konsul • 

ent. Itävallan 

0lkeus- ja maata.lousmlni s terl, -ehdokkaat 

Ha.arbeok ja 140rk ova.t tiedolt t ajlemme mukaan 

omant unnonv&ivoiaaa myöntäen toimivansa vastoin 

paremp6i& tietoaan katsoe~ uutta hallitusta laitto-

maksi ja va.arallisekSi, mutta lienevät he otta.neet 

vaataan ehdokkuudet niiden uhk~sten t&k1a, joita. 
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ole s äästäneet. saksalai e ~ eivät 

ellai ina on k ;· et ... y kielteisessä apauk-

s essa ~, or j n muut t a . i -a s ksalaiseksi ken r a li-

kuvernementi i 

sot alvelukseen 

j a norj a l a isten pakolli s ta kuljetu sta 

aksassa - uutta vislin i n halli-

tus t j ov em a koht elua kui n tsekkejä koh-

taan aie), jos pa s s iivinen vas t arinta jatkui s i. 

<aaherra Chr istensen in uos uminen johtunee samasta 

yys ·c ä j e losta , e ·ei orj n kansa kestä.i s i 

kovempi a oe tuksi. Li säksi tulee hänen pe lkonsa 

Venäj ää kontaan j a kat soo hän en vuo s i, e t t ä 

on pare pi Iorj alle, että koko aa on Saksan suo-

je u s en l aisene. . 

Sakea l aise c ovat vielä s elvin sanoin uhan eet 

vaati Horj a lta j="ttiläismäist ·· vah i neonkorvausta; 

mut a tämä 1;:ysymy j ää avoimeksi -l eiseen r uhan-

tekoon asti. 

Norjalaisethan jo maksavat ,:orvausta 

t ä in j a maan taloudellinen ryölit ·· inen käy 

sa tahdissa , va ikka aniharvat sen huoma ve ti 

saldo Norjan hyväksi nousee sekin nopeasti 

pä i v i t 

nop ea s

ele arin 

eivätkä 

vasta alvelukse, kuten k ivih iilen t oi itus, v astanne 

odotuksia tai lupauksia. 

Tilanteen valaisemiseksi on kuninkaalle lähe

tetty salateitä yksityiskohtainen selostus n euvot te-

lujen kulusta alusta läht1e~, mutta kukaan e1 

voi hänen vastauataan e~ustaa. 

Miten ulkovallat tulevat suhtautumaan uuteen 
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h 111 tu s een .. on yö hämärän pei ossa. Vastarinnan 

annalla. ol evat norjal a i set ar vel evat, et tä Yhdys-

vallat, ja en mukana us e i mmat Amerikan val t i ot , 

eivät s i tä tunnus t~is i. ja ~oivovat , että vi elä 

v ps. ~ ohj oi~ma t s eur i i vat ni i den y oteett i s t a 

e i :ne r kki ä . 

Ti e[ oitt j a~e ova t katkerast i v l i t t aneet 

.t-oli i tikkoj ens er i urai uut a j a t ita. a t t o uut a 

• r.eu ot el uis a , joi a ne eivä t ~ui nkaan oll eet 

j 1 an v 1 ttej e. . ? r as oli k '·yt t äl:lä t t · jät etty 

Vll t koh t i auus aKsal ais ten sotilus - ja i i i li-

viranomais en väli llä • Edel liset eiv·' t v · . ojen 

• t ieto jen mukaan ~i enne et mi t ärin ivi l liv i r no is -

te j ' (l dessaa.:r.. niist " se lostuk en er 3.ältä 

uuteen halll t uk een as tuvaltu enkilöl tä oli er äs 

k nraal i käyt t änyt uhk avaa kielt ' omi a i viili-

viranomai.is. oh e.n anoen. et te ivät h. sotil at 

halunneet vaikeuksia norj a l a ist en kanssa s i lmäl1ä-

• pi t äen v l mi stuksia. Englant iin suunnattava.&. sotaretkeä 

varten. iviiliviranomaiset eivät myös tunr.u aine 

vetäv~ yhtä köytt~ j a olis i niitäkin t i edoittajien 

ielestä, näennäisesti yhtenäisestä rintamaste huoli-

a tta, j os a in määrin voitu pelata toisiaan vast~an. 

Lähitulevaisuudessa s aanemme ai heen pala t a 

asiaan. 

Kir kenesisaä hoitaa. rajavartiQtoimintaa 

kaksi norjalaista komppaniaa. joita ei ole riisuttu 
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seista ynnli 50 saksa1 i sta j a syynä t~än 

ovat ven ··1äi t en 1e tokoneiden 1inom iset 

rajanylityks e t , jotk~ zniketi ovat ~l1i t uks emme 

ie 0 e. . 



• 

• 

J en no ~e le~~s jon . 10 Lon 

~o 11stca. r ~nde e~lcQ~er av or t i n ' ets 
E.cap he::- :Jero. et.. tAe'\." e legge f öl_ on e . er..s il1 i ng 

r esi e1 t 
r e.: för 

H .~ . en -er onl i • 

tien 9 :l r il 
per , o ~' herr 
:n~ e tt e 

:J e - :Zor or ä. 
h e u .... e oror "de -

eT. or dn i n - s om 
;,~v denne r 11.nn 

.iec.. 6. e ~' s :~ e OL. ltl,.. jons .:\, .... di .e t ers 
15 r i l ~or l ede d ivi le 

t eset e oor ",c..er . De'~ l e p ~ f orhu.nd " j or t 
o .. ®e i f r bindel se ed Der es JJa.~e stet f or å 

denne ordning . De äe t e i~:e l ykkedes, i cnt 
r &e • burde f or e ta. op n evne s en av 

Dct t e skri tt bi ciro· t il · 
0 5 her ~i t o ef ol kni ngen den 
unde de herskende oo s t en di heter. 

or änede fo r h old, 
om hc r rt m l i g 

3t er t hele l un et var b esatt av ro p er 

0 ongen 0 r eg jeringen hadde :.. or lett l n örs-

m l et opp om å endre denne ordning . :Je 
,mr kunne t Presidentskap som 

en ed re re", en t a t et for de f ire store 
e rtier Arbeidernes p li e Lsndsor ·a.nisa.sj on og 
..ml e t i 10 ei den 14 . juni og ha.tt r d 1 g-

istra.s j ons r ådet . ni er t delvis ammen med Ad::: i 

P Lrunnla.g ev 
ovennevnte re~r e s entaLter 

ed de tyske myndi ~eter: 

disse r " dsl agnin er u.el leJll 
bl e det truffe t föluende 

de 
or eni ng 

"Da Kongen O ' h ns r eg j ering 
lorue og derior er f or hindret fra å 

om etter iorfetnin ~~n er pålagt dem , 
Pr e ident ska de som sin likt mot 
op nevne et . i ksr åd. 

befinner s eg u t enfor 
utföre de funks joner 
er Stor tin et s 

l an et og f ol ket å 

tykke t il 
Ri ksr o et s 

t or tin"'et i nnkalles derfor f or å i si t t sam
dette skritt og f or å treffe nrer~ere vedtak 
fUllmakt nOr de t gjelder l andets forvaltning . 

Sor t i n e t s r esi'dents ap for ele er for Stortinget 
for la.g om å f at -". s " dant v.dtU: 

1 . Den fu1 lma.kt som ble git t regjering en Nygaardsvo1d 1 möte 
den 9 . april er uvirksam. 

2. Re j eringen Ny a.ardavo1d kan 1kke lenger 
regJer1ng . 

odkJennes som 

om 
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er utenfor l ende t s grenser. er en u t e 
t ll • utöve s ine f or f a tningaret ' sli e 

unkt 3: ~i l de e punkt meddeler 
~~~~~~~~~~==~d-e~t4 i orståelse v s1tua j onen 

ongen å gi avkall p ' s ine 
11 ; e funk joner for eg og sit 

4 . .i" s r <det over t r i nnti l v1dere r e jerin ens f or
re ni~er 0 ~ongens f or f attnin- sret slig e f unk-

5. 

6. 

joner . Nyvalg i l torti et utsett es til e t ter 
f re s slutni en . i e t de~ pal e es Riksr å de t å 
anordne nyval g s snart fo r hol dene t illater de t , 
men eneet t re måneder etter f re ds s lutning en. 

De 
1 

t 

om f or tiden befinner eg 
innkallt under re zten av 

og is ikke ad ang t il å 

stor i ngsmedleL1mer 
utlandet , blir ikke 

orting ets funks jonstid 
del i mötene. 

I nntil n alg får i kär" det fullmakt ti l i sam2~ar 
med punkt 4 • fatt e lle ve dtak s om er påkrevet 
fo r l andets vel. 

l or es konsti tus jonelle 
kal bli s ående og s å 

statsform s om konger1ke 
i fr emtiden . 

~om de t viI forstås, er det en for utsetni ng 
for denne ordning av Ken en gir avkall ~or eg og 
itt hua på s ine f ori tningsret tslige funksj oner. g 
v h ensyn t il f ol" ets vel f erd 0 lande~ s f rem id 

re t ter vi. så ertelig det enn föl e~ i n orske 
ainn , en inntren ande bönn t il Deres wajes et om å 
etterkomme vår h ensti l11ng h erom • 

1 t illi t til at 
vå r handlem· te . er vi om 
llajest eta beslutning senest 

Deres 
• få 

den 

"aj es t et vil f orat å 
meidelelse om Deres 

12 julie 

Oslo den 27 jun1 1940 . 
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o S L 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ SALAINEN 

n:o 32. 

ssa 8 :n 

Quisling ja 

saksalaiset. 

J ! : (/ 

Lähetystö on saanut käytettäväkseen 

erään saksalaisen Tri Ulrich Hoaok'in 20/5-40 

kirjoittaman memorandumin otsikkeella "Vidkun 

Quisling und die Brneuerung des norwegisohen 

Staatswesens", joka oheistetwan kokonaisuudessaan. 

Tri Hoaok. naimisissa norjattaren kanssa, 

on kauan oleskellut Norjassa; hän analysoi 

kirjoituksessaan syitä, joiden vuoksi saksalai

silla ei ollut Norjassa yhtä suuri ja veretön 

menestys kuin Tanskassa ja tulee tulokseen, että 

Quisling1n pakollinen nimittäminen pääministeriksi 

nos~atti sekä kuninkaan että kansan vastarintaan. 

Tri lioaokin johtopU.tös on, että Quisling ja 

hänen "spiritus reotor" - tri HarriS ull - olisi 

saatava p01s Norjasta kutsumalla heidät F!hrerin 

päämajaan ja sieltä katsomaan valloitettuja Kanaalin , 
satam1a. Mikä heidän kohtalonsa sen jälkeen tulisi 

olemaan, ei taru kerro. 

Quisl1mg1n nimitys pääministeriksi 011 

.päilemät~ä karkea psykolooginen virhe sakaalaist~ 
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puolelta eikä se ollut ainoa - mutta tri 

Noaak antaa hänelle suuremman arvon kaatumisensa 

jälkeen kuin hän ansaitsee. 

Kirjoitus on itsekylläisyydestään huolimatta 

mielenkiintoinen asiakirja, sillä siinä hahmoitel

tiin jo toukokuussa se suunnitelma uuden norjalai-

sen hallituk en luomiseksi Stortingetin myötävaikutuk

sella, josta viimeiset ~aportit ovat tiedoittaneet • 

Sivulla 10 on huomattava, että tri Noack asetti 

toiseksi vaihtoehdoksi, että nykyinen Hallintoneu-

vosto saisi jäädä de faato hallitukseksi vaa-

leihin asti, vaihtoehto, johon saksalaiset eivät 

ole suostuneet, mutta JOka ratkaisu olisi vastai

seksi tyydyttänyt kaikkia puolueita Norjassa. 

On todettu, että Hallintoneuvosto on vai

keissa olosuhteissa tyydyttävästi hoitanut maan 

asioita eikä ole aina myöntynyt vallanpitäjien 

vaatimuksiin • 

Esimerkkinä mainittakoon, että kun saksa-

laiset vaativat julkisen prostitution järjestä-

mistä miehitysjoukkojen tarpeekSi, kieltäytyi Hal

lintoneuvosto myOtävaikuttamasta ja saivat saksa

laiset järjestää as1n omalta kohdaltaan, mikä on 

herättänyt paljon pahaa verta etenkin maaaeutu-

kaupungeiS8a, kuten Trondheimissä . Jossa sanotaan 

olevan n. 40.000 miestä. 

Kuningas Haakonin vastaus Stortingetin esitykBe.n 

luetaan tiDään lOntoon radiossa klo l8,}O, sen jälke.n 

kUn kI1rl1r1 on llhteDTt. -1.~~ 
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VIDKUN QUISLIBG UND DIE ERNEUERUNG DES 

NORWEGISCREN STAATSWESDS 

von Dozent Dr. Ulrich N~ 

Oslo, 20.Kai 1940. 

FIr jeden unvoreingenommenen Beobacht r, der 

während der 1etzten Jahre und dann während der 

entscheidenden Tag vom 9.April an in Oslo waren, 

kann e8 keinen Zweifel dar~ber geben, dass die r ro

klamierung Qu1elings zum Staatsminister die unmi t tel

bare Uraache f!r den plötzlioh anwachsenden kriege-

risohen Widerstand der Nbrweger war. Noch sm Bach

mittag des 9.Äpril aberwog die Bewunderung fftr 

d1e mi11lär1sche Leistung der' Deutschen und d1e 

f1lr das Versagen der 

~r _ame Quis11Dg erregte dann aQer so 

.tarken A •• oheu, daa. !ausende von ~ungen Norwegern 

wäm-enl.Av folgenden ~e 1n cla8 lDnere des Llmde. 

ailra1aten um Sll Mll Trup». dea Dn1ia zu sto •••• 

~t· geg,n 41. Deut.oå.n wolli.n 81e vor al~ 

Ohne Ueae Earole 

..... a.la ut. A, • ai . ..... nu Der e1Jl.n BruoO-

,.n . .lain" Yerfla. ha\A. tie Ula zur Ab.'~. Aer 

Qv.1.~ ~ .~ Y. fIPM 
~~ . • , .. DIl1sa .elbat wurAe 

Av_ dl. Antaell. JIoaoa.... Daoh .in. M1n1.terl_ 

taiali., .uaaohlAlSlblJld '.att.at... ~bt h .. t. Itor-
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tingsabgeordnet. in Oslo, die daf6r Z.ugnis abl.g.n, 

ass d.r Xönig geneigt war. die aeut8ch.n Forderung.n, 

di. Ibm 6m 10.Apri1 von d.m d.utsch.n G.sandten Ub.r

bracht wurd.n. aazun.hm.n. mi t Ausnahm. d.r Forderung 

ein.a Mlnist.rlums Qul.1lng. Denn ln al.s.r Forderung 

Iag t!r 3.d.S norw.glach. Impflnd.n dl. Aufh.bung 

d.r norw.gisch.n Int.grltät, da dl. ganz. .atlon lhn 

wI.derholt. b.l d.r I.tzten W&hI.n mIt 91~. abg.l.hnt 

hat. Währ.n4 dl. mllltirlach. B.a.taung 4.. Land •• 

duroh dl. Deutaohen a18 .In. unv.rmeldlloh. Folg. der 

rlokalohtalo.~ .ngliaohen Politik .rschi.n und ihr. 

B.r.chi1suna w.itg.h.~ an.rkannt .urd.. faaate man 

eine Kaohter&rei~ ~uislina. ala d.n Unt.rgang d.r 

norw.giaoh.n Selb.tlDdigkeit uad national.n lrelD.lt aaf. 

Di. Parol.: ftLIeber 1Z1.. al. Qu1sl1Dgw bedeutet. daram 

ao viel w1r ·Fr.1heIt odar !04w• 

~e BrlelohteruDg b.im Sturs Qu1aIing. nach .1ner 

seohatlgiB_ Sohe1Dresi.l"1IDI wv ungeh.ur und al1g.meiJl. • 

Aber 41... .MlI.a~. hatten s.n..... Ula dm en1g un4 

4i. ~1~. 4i. sioh währeu4 d.. Wint.r. .hr11ab 

UII 4b Fr1e4enavemi tilaa sri.ohen lMutsohl8114 U1Ul ~lan4 

b",-t _tt .. un4 4.na PoUtik a10h ltIga1011oh an 41. 

S~A~dena ~l .... rt hatt-. vDlli. ~ 4aa Lag.r 1Dg-

1..... autrl.un. lt.t:e blut1sen ~ 4ie 1dihraa 41.el' 

ne. Woohe begGllMJl ha ..... n,. Jmrm,1!eu J11ID 4__ DloJrt 

so,..t ... 'bftKdlIIn _den.. __ .... _8liDg 'DDch ~ 

b11H1a ..... m .t.r', ~ u.. Tie1.. .. .. 

4 ...... IÄt. '* ~oitt 14. Witl Zd hWll fIr .e1h · ~ 

pt..åe-' tIIa4 - ' •• d""i~ 
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Das Blut von Tausenden Deutaoher Soldaten kommt 

darum auf das Haupt diesea in Norwegen bestg.hassten 

Mannes ~ Sollt. er nun dennoch naohträglich mit 

deutsoher Hilfe zur Regierung in Norwegen g.langen, ao 

w1lrd. die deutsche Politik einen Maun mit d~ Preiae 

der' Kaoht belohnen, der uns mehr Mensohenleben gekoatet 

hat ala aelbst die politiaohe 

ni aohen Ausa.nminister. Beok. 

Borniertheit dea po1-

Dennooh iat die Sorge 

vor ein.r Rlokkehr Quislings in di. Regierung heut. 

wi ed.r allgemein verbreit.t und ist dIe Haupturaaohe 

ftr dl. aelt 14 Tagen waohaende Versoh1eohterung der 

St1mmuna una gegen«ber. ~e Ungew1a8heit «ber daa 

politi.ohe Sohiokaal dea Landel. dIe hl.rmlt zusammenhlDgt, 

hat eine, aolohe Erbitterung .aohgerufen, d&l. eln neue. 

HerTortreten Quial1nga sofort mlt blutigen AU.8ohre1tungen 

beantwortet •• rden warde. B.i der Gemesa.nhelt und 

Kaltb1«tlgkeit diesel VoIt.. wi11 das sehr viel helasen • 

Der Grund f!r di •• e n.u. Belorgnl. vor ~181ing 1iegt 

ln d.r Blhrlgk.lt selner kleln.n Anhing.rlohaft, d.ren 

P1äne darauf hlnaulilgehen, sioh del Re1ohlkommisara zu 

bed1enen 'QIII d1. llaoht tiber 

und Run4fuDk 111 b.kommen. 

den Propagandaappara'ti, Pres". 

Der Relohlkommiaar 1011 dann 

kraft •• in.. Verorlnunglreohte. einen norwegiaoh.n Juatls-

min1ater auåa.rhal.1a de. l4m1n1.tr .. ~0D8rat.. erneDD.a. 

del' daDD kraft .laer- ta WlrkllOhkel. garnloht beltehenden

:lalQeteu eine benfa.tlud1.ohe "UoDal.Tera~1IDI e1Dbe

nien aoll, 'aren Ba1a.»~ua .. waa-e, 41e VerftanDS 

Ton 1814 aulnhe\.a · UI Qäl81~ 1åid a.1JLe1' kle1Mn "'b_er

Sft»JI" 41. aWga -.. ~ ge~. 
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Der staatsreohtliohe Ratgeber Quislings, Dr.Harris AaI~ 

der seinen Einfluss auch in BerIin wiederbolt geltend 

gemaoht , hat, setzte mir diesen PIan auseinander und ent-

lwi ckel te zugleichTheorien ~ber die Grftnde fftr die Un-

popularitit Quislinga, die er natftrlich nicht bestreiten 

kann, welohe eine eratauDliche Bntrftoktheit di.sea 

seit Jahren nicht mehr in Norwegen lebenden alten Herrn 

verrieten. ~11 meinte, 41e SteIIung Quislings während 

seiner Regierungstage sei nur dadurch ges ohwächt worden, 

dalls bekannt wurde, er habe nlcht d.as Vertrauen der 

deutsohen St'll~. In Wirkliohkeli war der Kausalzusammen-

hang umgekehrt: QuisIing verIor die deutsohe Unterstli! 

ung. weil das intensive .iastrauen aller Bev61kerung8-

gruppen garntoht mehr zu «bersehen war. ~usserdem war 

diese Ablehnung lI.iner Person sohon immer so notorisoh, 

dalls dle deutllohe Gellandllohafi schan seit D.zember 

steta gegen iba berlohiet und vor Iba gewarnt hatte. Ra 

wird hler heute dem deutsohen Gesandten höohstena der 

Vorwurt (von Ibm nah at.hender deutlloher 5eite ) gemaohi. 

da.a .1' dle.e Angeleg.nhe1i nioht elastiaoher behand.l

te und ~ .. XDnl, nlohi aotort 41e KDg11ohke1t zu elnem 

~lternatlY-Vor.ohl.. gab. 

YataiLObl1oh 1at 41e deutaohe .iol1 tik. wenn 818 eine 

innere Umge.t~ uni v.bl1dum, a.a norwegi8ohen 

Staatft .. ~ ltbaaht. eta , ln "der B1obt1ms n.:f eine 

8tl.rl.'l6w "'1' ... l..,.....utormt - g.gaDel' ten nralte

ten UD4 .oäw.r:ri111g.a parl .. ent~l.ohen ~ ... 'we

tel' a~ tle Rel' •• nooh a1l:f 4U il'Gp'_ -.uaUJaa • 

.. ew1 ..... Del' hlatol'laohe 'atbeataal lat Tletm.hr 
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.er. dae8 Quieling seine besten und lebenskräft !gs

ten Ideen einer Gruppe von nationalen und sozialis

t1.ohen ant1marxist1sohen Re10rmern Terdankt. deren 

Mitgl1ed er selber vor 19'3 wer. Ie handelt sich um 

di. B ••• gung I.e ·~.tre1anlalag· deren elgentlicher 

B.grtnl.r FridtJo1 Waneen war und an der.n Spit •• 

h.ut. Victor Mog.na eteht, der hochbegabte Publiz1st, 

Ehr~aet 4.e lIhrers am 20. April 1939. Mitglled 

.er nordieohen G.e.l1echaft, au1 d.rin Tagung ln Lft

beak 19" er mit 4.m Relehsf!hrer SS Himml.r bekannt 

ward.. der 11m "sondera auszeiehnet.; .ogens 1st 

der Hersu8g.b.r der äus.erst deutsoh-fr.und11eh.n 

loohen .. 1 techr11t "Utenr1kekronik· und war 10 &hre 

laQg der we1th1. angesehen. Spr.oh.r ftber AUBBenpO-

11 tik _ norweg18oh.n Bandf'llDk, bla er von ein.r 

marxiBtiaohen Xl1qge 1ortgeeke1t wurde. 

Al. QuiB11ng '.r B ... guar "~4relan4B1aget· an

gehDrte un4 von ihr geetltat warl., g.hDrt •• r z.1t

.e1ae auch 4er Bauernpart.1-R.g1erung ala Kr1egamin1Bter 

sn. Um aeln. eigene Parte1 su haben braoh er 193' 

m1t ler Ba.uernpart81 uni m1 t ·t.~.lan4.1ag.t· und 

tl'at .. ~ naoheinander in 4en lahliamp1 ein. Er 

brauohte clabl1 Pro»8I8!I:4amethobn, ' 41. 1D lorw.,en 

~gen lhr. AU10ht ir1rkln muIU.ta. "1D l .... rauto. 

' •••• Il Juh äie •• ti.r.tahl. e1Dger1ohtet .v. wirkt. 

Vlrk,.dl -.a ""1; Um lloh.r114. .&Dl tiI. Tor 

'a~ stö -tahl. pi~",.ttt. er ....... lu!vtaS. 

Hellar Ii. .az..cthe1iHa "20 il1 t.. ~ . ~ 
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werde. Dae Resultat war O. 

Sohon vorher hatten lhn selne besten Mltarbeiter 

verlas8en, well sloh herauageetellt hatte, dass er eie 

duroh eeine Gerde von unm!ndlgen J!nglingen, die er 

"liirda nanntl, beapltzeln lless und aus anderen ähn-

l1chen Grilndc. Dil ADhänger. die Ibm blieben, eind 

vielfach Leute, dIe In den Augen dee Volkee etwas Xrank-

haftes an sloh haben. Die elnzlgln tftohtlgen und 

lebensnahen, an dIe er sloh jetzt bei einer Regierung8-

bildung wandte, oder dIe er vielmehr ohne ihr Wiasen 

während lhrer Abweaenhelt ernanntl, Jonas Lll, der Polisei 

ohlf und RYoalef, llhnten empOrt ab, weil eie an einer 

Regllrung dIe aioh auf dil Bayonltte einer tremden 

Maoht a~tstl, nicht teilnehmln wollten. 

Slinen frlhlrln jnhängern maohte Quiallng nooh 

19}7 den Vorwurf: "Diese Leute, die nun ausserhalb der 

Be.egung atehen, erbeiten. W88 lhre ldeen angeht, f!r ei

nen Ixtremen ".alllmua", den wir ln unserer Bewegung nioht 

haben wollen, und den wlr ln unaere. Lmde nicht ver

wirklloht heben wollen, weder waa daa Zlel nooh waa 

dll .ethod" betrifft. .lr wollen kelne geiateearml 
, 

IOpl1 ae. Auslma.. haben·. Diee. Leutl aind aber heute 

gerde UI, UI susamml1l ml t ·'Idrelmaelagetl , ja 

suaa.men mit ell.n aktlven PlreOnliohkelten aIler Partel.n 

unl n .... n e1n18 ' sld, au. .inl ilmere BrneueraD8 

d.. po1tU.oI&a f.e'benl in .orw.,n naoh die •• r natlona

lln .0_ eWäI DOftln~ l.t ua nar ln 1 ..... -

gul1eha d4 bluerU01llJi!V

• ...rtabaftl1l. Das Blatt der 

.vb11 t. ltiaUJi.I" .• 1a18- t.s- • , ... 
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role -Loe vom ParlamentarielDUe" • 

W.an ee trots dieeer Eineloht zu keiner 

Hin"endung su Quiel1ng kommen lcann, 80 Uegt di .. 

an der besonderen Eigentlaliehkelt dleeer PereOn-

11ohkeit. Quieling iet keine w!rll:11.hee Flhrernatur 

sondern eher 8oh"ankenl und lohtohtern. ~ hat 

dabe1 aus.erordentlioh sJlDpat:l.aohe Ztge, 18t auf 881-

nem lIlil1tiir18ohen aeble1; eln bedeutent.er ~eoretiker 

und hat 810h ale OrSan1aator del laneenhllfa"erkea ln 

Ru8alanl während der Hungerenot 

ml U'Ilhlente lIatv gese1gt. ~er 

se1ne ... ten trlheren Mitkämpfer 

a18 elne gttlge uni 

e. feh1t lha, "le 

aasen, dle Gabe, ln 

eta per.Onlioh.. Vetrauen8- und ireundaohafiaverhältnis 

su .einen näoh.ten Unterflårern zu kommen. D&su komme 

seln krankhafte. M1 •• traueD uni seine Unfihigt.it. ln 

e1.ner soh1r1er1gen Las. etn.n fe.ten :Se.ohlus8 zu fassen 

und 88in lIDgel &11 Will.nskraft, 11m einen eiDlll&l ge

faesten B •• ohl... nUD auoh durohsuflhren • 

.Mh &11 d_ 111118. ge.88t .eruaa Wir wlrden una 

41. lorweger fIr imaer 

Qui811ng .1n ...... n odN' 

1Jaa 4U "S. Dl' JIeoht 

zu Fein4en lII&Ohen, •• un wir 

fGr 1Jpa .1ntr.ten wIlrden. um 

su .bnen. lOhcm 41e .. 1 t v.r-

or.ltet. .... w1~ 41.. .1ed.r oeaD.lehtisen, 

Hål'lÅ - n"en HhlraioMn aa4C'.n P81oholQiS.1.UeD Feh-

lIIml, 41e una.r. ll1 t Vvb&Um.... nooh moat 

....... 1;_ 1_ fut 'liiCl1oh maoh_ claa. e. zu 

e1M. JaK'W"~ ~t~" 181;:" ... .. ,.... .........-
-'- ... 
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sondera Dr. Harr1a Aall hier 1m Lende bleiben, wird 

ihre bloase Anwesenhe1t einen Krsnkhe1tsherd fftr 

etlindige lIntztlndungen bedeuhn. Unruhe und ArgwohD werden 

bleiben. Da e10h Qnie11ng aber fftr d1e aussenpolit1eohe 

Orientierung Norwegens 1m deuteohen ~inne Bahr e1pge

aet~t hat unr de besonder8 Aall schOn 1m Weltkr1ege ein 

le1densohaft11oher Vert81cl1ger unserer ;)aohe 1m Xr1eg g~ 

gen Englend war, so mils8te 1hre unumgängl1che Entfer

nung eus Borwegen 1n den ehrenvollsten Formen gesohehen • 

Die grö8ste und lebenelängliche Le1denechaft im ge1ati

gen Daa.1n &alle 1st seln Kampf gegen d1e engl1sohe 

S •• tyrann.1. Ihr haben auoh seine sohar~1nn1gen se.

reoht11ohen Sohrlft.n und Abhendlungen gegolten. Setn 

abatr&kter. d.. wirkllohen Leben und dem elgenen 

VolkatQa entfremdet.r Selat hat auf dles .. Geblet 

einar kono~1ven völkerr.ohtliohen B •• e18fGhrung 

Bahr niltsliohee und .ertvollee fIr uns gele1stet. 

In dl ••• 1' R10htlma wc. .1' we11ier .1nzue.t.an. Un4 

a. mla.*- 4.1' ROh.pUDkt .eine. Leb.nB s.ta. AQgen

a.ua. d.. Unter..... der br1tlsohan Se.herr8oh~ au 

sata. Bine .hrenvoll. Blnla4DDg an 1ån und u18ltng 

ln 4a8 iIhr~haup~tier und 4.mnäohat aur Be81ch'tl

guas 4.r eroberten lPne'bäfen ~ •• ine v1ellelOht aDg.
...... n. 1i'ona f1lr 41. .~f.rn~ dl .. er fflr uneen 

~U8. 1n 41... :LMlt.. .0 .efähz'l1ohu und .. r8-5ö-

r8ll4_ • 

hI' 1 ..... u... 4_ DOrwes180A8n Roll ~ 1&INl 

1M lSOR.~ 8t_ •• ~. ta del' lU.obt __ etn • 
• a •••• pol1:t1 11114 ... t ... ftqoli,U.... ~ 

_ aa~ t .. _, "-. 
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r. Zelohen tuls11ngs ~tten wir nur eln amerika

nls1ertes, vom rof1tgelst geleitetes dltläufer

tum gewlnnen können, also gerade nur die Ele-

mente, dle wir weltansohaulloh am tiefsten veraohten. 

Baoh der entgaltlgen und deutllohen .Aussohaltung 

von , uie11ng kann eine aJetematleohe Zueammenarbeit 

mit den wertvolleten Persönliohkelten aller Partelen 

und Klaesen angebahnt werden. Dies muss das erete 

Bemfthen bei unserer Beleinfluesung der norwegischen 

11lensbildung seln. 

Die grosse Zurtlokhaltung, mi t der UDe heute nooh 

gera4e die wertvollen Elemente g.gentlber stehen, hat 

ihren Hauptgrunl dar1n, dae. öas polltlBch-militärisoh. 

Verhältnle Deutsohlanda zu Norwegen nooh ungeklärt 

iSt. Gerd. auf dieBer Unklarhe1t bauen dle Quielingan

hänger ihre Ag1tat1on auf, Die staatereoht11ohen Xonetruk

t10nen von Dr. ~l, dle ioh z.T. eOhOR erwähnte, ge

hen dahln, d.r Quisl1nsparte1 ale d.r e1nzlg.n 1n 

Oslo zurtlokgeb11.benen Parte1 auoh d1e E1gensohaft 

susuepreohen, laSI e1e das e1oz1g. vorhand.nen legal. 

Org&n tlr Iin Volkaw1llen ee1, _.uu duroh d1e Reg1s

tr1eruQg d.r Part.1ln 1m JUlt1sm1n1eter1ua ee1en dle 

artl1en als 8010b. legal. Träg.r dea Volksw1111DS. 

Die tatsaoh., dasl g.ral' d1eee a:t" te 1 te~e Stort1naa-

abg.ordn~t. hat w1rl damlt beant1(ortet, das. a1l aogar 

dle ... ~OI'11i.t ln eta. "unbetl'ogenG- norwlg11Oha 

Tott. D&Gh vlerwöohlger dlttator1aoher ÄuftlirUDgaarb.1t 

uhal te. wtz"e. - Bel 1_ a11hu4ea R.... aa1 t 4_ 
hll1te aau lonregn faat auanablaalo. 41e Qul.Uaalnt• 

alI Leale.T.r.rät.1' unI Separatlat.n 1n len tod wtn.oht, 
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muse dieee Vorspiegelung ale der denkbar grOsste 

Selbstbetrug angesproohen werden. 

In Wirklichke it gibt es einen Bahr einfaohen staats

r eohtl ichen , eg. um die politisohe Unklarheit su besei

tigen und um dami t di e einzige Voraussetzung zu 

s Ohaffen, die fftr eine Bereitwilligkelt zur dauernden 

norwegischen Zusammenarbelt mit uns nötig ist. In Oslo 

und 1m besetzten Geb1et 1st die Hehrhe1 t der i tglie

der des Stortingspr "sldiums anwesend. Diesen steht, 

da der Storting nlcht aufgelOst ist, ohne welter._ 

das Reoht su, den torting elnzurufen. Fast al1. 

Mitglt.der des Storting , vermutlich sogar einige Ver

t retel des nichtsbeBetzten I ordnorwegen , bef1nden sich 
-

aber 1m besetzten Gebiet. Eln BO einberufener Stortlng 

h~tte " das alleinige und verfassungBmässige Recht, der 

b1sherlgen legalen Regierung Bygårdsvold das Vertrauen 

ml t einfaoher Mehrhei t zu entziehen und entweder eine:-, 

neue Regieruns ~ bilden oder vielleioht nooh 

beaser d'n Admin1BtraB3onsrat a1s geBohäfts1'llhrende 

Regier1Ulg bis zur Jleuwahl, die ei gentl10h 1m Okto

ber stattfinden soll, anzuerkennen. StortiDg unI Re-

gierung klDDten 4aDn den XDD1g ( der kein AuflDsungs-

reoht baitlt) auffordern. ml t der ~nigl1chen F&al1l1e 

naoh 0S1.0 zurllokzuke11ren und 1D1 t Deuteohlanl hieden su 

.ohUe •• en. itol'lte der Dn1g slq 1relg_rn, 80 _tb4e 

, •• 8tGr~!ns .uGh dkaedi.. 4aa Keoht.um Jrl.aen8ohlu8_ 

IU. 

Die IHt. 114 1»1. IV li...ul Sa Oktober ver-
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etreichen wtrde genftgte, um dln Erneuerungs- und Ver8 

jftngungeprozeee in allen Parteien im Seichen der 

Umorientierung in deutecher Richtung zur Reife kommen 

zu lassen. 'enn wi r einen solchen Entwioklungsproze88 

wftnsohen, aus dem ein klnftigls von liass befreites 

Bdndnisverhältnis · hervorgehen wftrdl, so brauchte von 

deutecher ~eite eigentlich nur eine psychologieche 

Voraueeetzung geschaffen zu werden; ~gwohn und liass 

gegen uns und die darauf fussende Verhetzung duroh 

ge~ •• ~echauvlnls.tlsoh. unverantwortliche Elnzelginger 

m!setln ait Iin.. Soh1agl daduroh Intkr~ftlt .erdln, 

dase ln linem nah bevorstehlnden groesln hlstoriechen 

.ugenb1lok dir Jlhrer dlm norwegieohen Volkl 41, 

tnnlrl und terrltorla11 lntegrltät orwegens ale 

Unterpfan4 dir kommlnden deutsoh-norwegischln Zuaam

menarbllt anbiltet. 

Det Zei tpunkt da:tllr wär. geglben durch dm 

offeneloht1loh .. r4enen ZDa~.nbruoh der e~118~en 

S'lhlrraohati naoh ~nnahml dir Kanalhäfln und BI

gl~ der Ylraahärttln B4oo~erans anc_ 4er Sld- und 

We.U:l.atl "!'slqa. Dil ten! torlale Intle;rl ta" 

s 0)11 0... clabe1 4lut.oAe F101i1iIU'd''IP~ .. nn eie n_ ala no1iw.~ Iraohtet .lr4en eo11 ta. nioht 

au, 41. U, ~.ohl BauPUorSI gllt 

... • •• qdoa .... G~. allO 4~ Heo-_ 

Ja1. "'n,J;."Z: ala !el1 

• 
Ijoh.hil"lblet u4 Zu

kUaN_ ... .0I'We8..... un4 'I.lta" Jl.lo11 ..... I'. 
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an deren Hebuns innerhalb der deutsohen kftnftigen 

Intereeeenssphäre auch wir das grtisete wirtsohaftliche 

lnteresee haben sollten. Der Fischreichtum war eohon 

i n der le1t, ale die deuteche Hanaa den Absatsmarkt 1n 

Bergen datlr schuf der Grund fftr 41e norweg1sohe 

Bes1edlung d1eeee nördlicheten Gebiete der germanisohen 

Raeae. Die norweg1eohe Geech1chtsforeohung hat 

neuerdinge gegen~ber e1ne frfthere ant1hanseat1eohen 

Betraohtungawe1ee festgestellt, dase ee geradezu der 

Hanaa zu verdanken 1et, due d1eee Geb1ete bee1e

delt wer4en konnten, we11 duroh die Hanaa d1e nor

weg1eohen i iecher eret e1nen Abnehmer gewanne~. 

Sonet wäre das Lan4 4amale an dae konkurr1erende 

lowgoro4 un4 4am1 t an Jloeka1l gefallen... :lur duroh 

41e Xap1talkraft dee gewalt1gen deuteohen Abeat8m8rkte. 

kODnte anoh heute e1ne 1nteaa1vere Bewirtsohaftung 

lor4-:lonregena, wo nooh RaUlI un4 .lrbe1t :t!r eine 1411-

110n .on,ger (s. B. auoh f'tl:r nonreiJ aoh, RtlokWanCarer 

aua AIIer1l1a. ) Torhand,n 1at, aohon 1n 'tr näoheten 

ZultUJlfl 1n 41e • ••• lele1 tet nnen. Di. wirt-

aohaft11oh, total. umatelluns :lorw.gene au~ Deuteoh-

laDl wlfde 4amlt su elnem L.ben81nt'r.a., 4.e 

nonr.gleohtn Volkatume. 

~ber &Uoh .. 11 :lorlnonr'g.n h.ute nooh 

Blokhalt.paatt 4.r b1~.rlgen Kegleran, un4 d •• X&

u., 1st .u. 41. B •• nnDS Iorbonreg81l8 eine ... -
. . 

•• tUoh, Vorauaet..., fI1' U, 11lJl,rt nb'aJll 4er 
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Deutsohland wdrde damit elnfaoh zum tatsäohllohen 

Besoh~tzer Gesamtnorwegene werden und 

das8 jene wertvollen Zukunftsgebiete 

anderen (östli ohen Maoht ftberlassen 

wftrde wegfallen. 
/ 

die 

etwa. 

orge, 

einer 

werden kOnnten, 

Deutsohland bietet aber mit elner solohen 

terrltorla.len Integrltät fftr Norwegen unter 

deutsohem SChuts, ja sohon mlt der Erklärung dass 

elne solohe Integrltät gemelnt 1st und nicht dle 

Absloht elner Prelsgabe Nordnorwegene beeteht, elnen 

rels, tar den elne norwegleche Gegenlelstung erwartet 

.erden kann. Auoh ln der endg1lltlgen Zur~ckziehung 

ulellngs llegt eln welterer Preis, den Deutschland -

ebenfal1. 1m eigenen Interesse - anbleten sollte. 

Dle norweglsohen Gegenleistungen llegen .ben ln der 

angedeuteten Polltlk der 1m besetzten Geblet vorhande-

nen 

SOhOD ln der 

le11e Bntwioklung 

dlese para

er Auseenpolltlk gegen~ber 

gegen~ber 

una angebahnt und vorbereltet Der Weg dasu 

11egt, wle angedeutet, ln .der Fahlungaahme dee Reloha-

kamm1ear. mlt . den geelgneten norwegleohen PereOnlloh

kelt.n 1n ottenen Aua.praohen wle daa norwegleohe 

Art 1.t. lel' ni* tie Unlton sondem nur elie PeraDn-

110hkelt taponlert. Al. 41. erat.n geelgneten Ter-

mltt1.1' .ut norweg1.oher Selte .1nd naturgemla. 

dl. '.11.n Bhr.ns&.t. ... lIhr.l" va. 20.Aprl1 19'9 

prUe.t1nlezot. 41e beU. aohon •• U d_ ".ltkrl .... 

c1aI't ..... !.e1t ... liBIU_ ftr 41. deut.oll-Ilonrqi.ohe 
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Zusammenarbeit gewirkt hab en und dooh zugleich eohte 

Norweger sind: Fritjof Heyerdahl (Siemens Norsk A/S) 

und Vi otor ogena. Der Dritte dieser Ehrengäate, 

Konsul Ringnea, ist bereits vom Admlnistrationarat 

zum Verblndungsmann zu den deutsohen Beh6rden ernannt 

worden. 

Von deutsoher 8eite wdrden dem Reichskommisar 

ebenfalls mehrere 

Verfttgung stehen. 

da~. prädestlnierte elfer zur 

Naoh einem Wort Bismaroks n~tzen 

dle beaten Rataohläge nlehta, wenn die nloht auf dle 

riohtlge else durchgefUhrt werden. Dle rlchtige 

Welse 1st aber Saoh. jenes Fingerspit.engeffthls, 

wie es sich eben nun einmal nur duroh eine jahre

lange Kenntnla der Kenaoh.n un4 Verhältnisae un4 

duroh daa daraus resultieren4. Verständnle fUr Aus

druoksformen un4 Gefflhlswe1se erglbt. Van kann den 

ständlgen und tägllohen Rat soloher Pers6nlichkelten 

nioht duroh irgen4 etwas and.re. am wenlgsten duroh 

sohneidige Redenearten) .rsetzen. Wenn man dleses 

psyohologlsoh. Grun4gea.ts mlsaaohtet, ist man ~ 

41. t!r DeuWlhlan4 aaohtel1igen Folgen verantwort

lioh. 
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o S L 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

RAPORTTI n :o 33· 
Oslo ssa 10 p :nä heinä 

AS IA : Uuden halli tults en 

muodostaminen • 

kuuta 19 40. 

SALAINEN • 

Kuluvan kuun 4 päiväksi päivätyn raportin 

n:o 31 mukana l ähetti lähetystö Mi nisteriölle 

otsikoidun memorandumin lopullisen tekStin, jonka 

Stortingetin puhemiehistö -!!!- saksalais ten l uvalla 

lähettää kuninkaalle ja ohella seuraa 22/6-40 

laadittu ehdotus, jonka lähe ttäm~en saksalaiset 

kie18ivät, koska heidän pakoitustoimenpiteenaä kävi-

vät siitä liian selvästi ilmi ja siinä tehtiin 

tarkkaan selkoa neuvottelujen kulusta • 

Lopu1li~en memorandumi, päivätty 27/6 Jul

kaistiin Oslon lehdi88ä vasta l~/7, sen jälkeen 

kun kuninkaan kielteinen vastaus t uli t äällä tunne-

tukai, mutta silloinkin l yhennettynä. - Koko Joh

danto, Johon sisältyi selvä kritiikki saksalaisten 

asettamaa ui8lingin hallitusta vastaan, 011 jätetty 

poie. 

KUninkaan vast&ulaJen tek8tiä, jonka kymme

net tuhannet olivat kUulleet LontoOD radiosta, e1 
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s aatu jul kaista 

extenso u ot s in 

tiedossa, jos 

ka ikki en t ie doks i; s e 011 in 

lehdi s tössä j a lie ' i ni steriön 

l ähetystö saisi nor jankielisen 

sanamuodon l ähetetään s e myöh emmin. 

Stortingetin olis i p itänyt kokoontua 

15/7, mutta hallituslis t an laatimiseBsa on n äht ä

västi ollut niin monta vaikeutta, e t ä kokous 

On lykåtty 22-31/ 7 vä lille. - Saklalaiset vallan-

pitäj ä t ~untuvat olevan ymmällä, Sillä eräät 

Norjassa kauan asuneet saksalai set käyvä t Oslon 

tunnetuimpien johtomies t en luona tie ustelemassa 

norjalaisten mielia loja. Eräs heistä on pariin ker

taan käynyt erään arvovaltaisen, saksalaist en kii

vaimman vastustajan luona eSittämässä minis t eri

ehdokaslistoja ja kysymässä neuvoja ehdokkaiden 

sop ivaisuudesta, mutta kielteisellä tuloksella • 
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Presidentskapets f orslag til skr ivelse 

behandle t i Adm. råd 22/ 6 1940 . 

Etterat Oslo og de omlig ende distrikter den 9 april 
og de fOlgende dager var blitt besatt av de tyske 
tropper, og hr. Vidkun Quisling under r egjeringens fra~ 
hadde ansett s eg berettiget t11 å danne regjering, framstil
let det seg f or nordmenn av alle yrker og samfUnda
kl asaer i det besatte område som nOdvendig under okkU
pasjonen å få etablert en ordning Som sikret befolk
ni ngen mot un6dige lidelser og samt1d1g opprettholdt 
Kongen og hans rld Som landeta eneste regjering. Av 
denn.e grun4 ble Adm1niatrasjonsrådet med de t yske 
mynd1ghetere bi ll1gelse oppnevnt l5.aFr1l f or å lede den 
civlle for?ålt~ 1 de besatte omra4er. Det ble 
på forhåa4 gjort foraOk på å komme 1 forblndelse med 
Derea Majeetet for å få gOdkjent denne ordn1ng. Da dette 
ikke 17ktea, fant ROyeaterett å burde foreta oppnevnel
S~1n av rådet. 

Dette skr1tt Skapte 
befolkn1ngen den trygghet 
omatendlgheter. 

ordnede forhold, og har gitt 
som er mulig under de herskende 

Etterat hele landet er beaatt 
Kong en og regjer1ngen har f orlatt 
sp6ramål OIlI å endre denne ordning. 

av tyake tropper og 
landet, er det reist 

Admlnlatraajonarådet ble l3.~un1 underr ettet OIlI den 
nyordnlq aom fra tyak alde var påtenkt. Det forutsattea 
her at Stortlnget atraks akulle 1nnkalles og treffe 
bealutning 1 heuhold t1l en dagsorden hvor punkt 1 
gja14t avaett.ls. a? regjertngen Bygaardevold. punkt 2 ava.t
telae a? Kongehuaet (begrunnelse skulle ~mere drOftea), 
puDkt , erk~lns om ugyldlghet for alle stortlngemanda~er 
hv1a lnn.havere er 1 utlan4et. p~~ 4 bestemmelae OIlI 
formuekonf1akaaJan tor dem som gjor gjel4en4. rett1gheter 
1 .tr14 me! punki 1, 2 og 3. ~unkt 5 va1&' av ny for
fatningamesa1s regjertDs, punkt b beetemmels.r om utsettelse 
a? nyva1&' t1l Stort1nget. -dag 1kke ut o?er 3 mäneder 
etteI' fredaslutnlngen. punki 7 fullmaktalov for regjer1ngen. 
derun4er tullmakt for r.g jer1nge. tl1 1 oppneTne nye stortlnga
repreaentanter late4entor bortfalt. mandater. Btterat 41es. 
bealutninger var fattet SkUlle den tyak. Re1ohakoma1s.ar 
kunDgjOr. beatemmela.r fra der JIhr.r om at rlk8k0mud8saren 
for d. beaatte områ4.r t1lbakekall... og at det 1 steden 
oppneTne. en 8IIl'118 be:to.llmelrt1get ( •• ndemann) tll å vareta 
r,v.klan4a 1nterees.r 1 etatea konger1ket Bors •• 

Det bl. av 4en tyake r.pre •• ntant n.Tnt at post 1 og 2 
1 dag.or4.nen var ultimat1?e, dOl .ål.4.. at der kuun. 
forh&n41e. 011 f omae _* forlang1ie. d en or4n1Dg mått. 
..... ko.et 1 atBAI 1... 17 ~1ID1 klokka 20. 
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De medlemmer av Storingeta preaidentskap Som har kunnet 
omme ti1 s t ede, har derfor sammen med representant er 

for de 4 store po1itiske partier og Arbeidernee fag1ige 
l andsorganisaejon vmxt samlet i elo slden 14 jun1 
o~ hatt råds1agninger, de1v1s saamen med Administrasjons
r adet og representanter for ~in sllvet. Ogaå Höesteretts 
juatitlarlua og Oslo biakop har vmxt t i 1kaIt til en 
del aöter. 

Lördag 15 junl ble man enig om å oppnevne Juatitf
arlua Berg, blskop Berg~av og sogenakriver Harbek til 
å före forhandlinger på grllDlllE18 av en ordning Bom 
ikke ville atride mot vår forfatning. nisse fremsatte 
lördag aften forslag til en ordnlng, hvoretter Höeeterett 
skUlle op nevne et Rlksrå4 eam skUlle overta Regjerlng
ens fttnksjoner forsåvldt angår forvaltningen ionen 
landet. Stortinget skulle derltter innkallee f or å gOd
kjenne oppnevnelsen av Rlksrådet og meddele dette den 
ntidvendige fullmakt. 1 henhold til f orhandlernea man
dat avviate de kravene om at Stortinget stulle avae te 
Kongehuaet og RegJerlngen. 

Det noreke forslag b1e fra tysk side ikke gOdtatt, 
08 det var klart at vider e forhandlinger på grunnlag 
av forhandlernes mandat ikke kunne före til noe resultat. 
De vldere forhand1inger ble deretter overtatt av de til
stedevmrende medlemmer av Stortingete presldentskap, for
sterket med repreeentanter for Hölre og Bondepartlet. 
Efter nyl rådelagnlnger ble söndag aften 16 jun1 fram
eatt et ny tt forslag hvoretter Stortinget skulle oppneval 
It Rlkerl4 aom m141ert1411 akulIe overta de funksJoner 
sam forfatningen har pålagt Xongemakten. Spöremålet om d 
den endelige orunlng av landete styre akulIe utatå tll 
fredsslutntngen. 

ta !Ta tY.k slde ble ogaå dette forslas erk~t uanta-
gelll. Den 17 jun1 fremkca et tysk utkaat, eom inne
ho14t de samml beatemmelser om oppre t te1sen av et rlke
r äd Bom det norekl foralag. Dessuten ble det krevet 
at Storti~lt skulle vedta en erk~1DC am at regjer1ngen 
Nygaar4svo11 lkke langer har 8tortingets t1l11t og 
darfar lkke lengar kaa godtas som regjer1D1, og en4e-
11g krlvll. at 8tort1nget ekUlle ve4ta en anmo4n1~ 
tl1 Xongln om å g1 ar.tall for eeg og alt1; hus på aine 
forfatn1ngsrlttsllge tttnksjoner. Dersom svar på 4enne 
enmoc1nlq lklte fi-emk.. lzmen 2 uklr, skulle Riksrå41t 
beho141 IOngl~lna fUnka,oDer. 

Da m144ele18en om Frankrlk1s kap1tulaa'on var 1nnlOpet, 
ble det fra norsk s141 antYdet en utvl1 at fred8-
forhandllDglr 001110. .orgl 01 lraklaDl ble 1onledet, 
og at Xongemaktena st1111ns skalle b11 avgjort vl4 
fredsslutn1qen. Kln hllllr 1klte J41ttl förtl t11 nOl. 

B1;tlr ytt.r11,.rl forhandlinger mandag aftln 11.jUDi 
og utonr natte, og lli'1 forhaDAl1qlr neatl daC, fant 
stol'lzag.1ia PreaUent8kQ. ( Magna NUssen, KoSIiI. Blr1 Vala 
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og Thorvik) su plert med Lykke som representant 
for hOyre, å matte gå me4 på at Presidentskapet 
skulle rette en henstilling til Kongen om å gi 
avkall på s ine forfatningsrettslige funksjoner for 
seg og sitt hus. 

i 
Den 

stan4, 
overenskomst 
har fAlgen4e 

som på 
ordly4: 

denne måte er kommet 

1. Den fullmakt som ble gitt regjeringen Nygaards
vold i möte 9 april er ugyldig. 

2. Regjeringen Nygaardsvold kan i kke lenger godkjennes 
som regjering. 

3. Da Xongen er 
av stand til å 
funkaJoner. 

utenfor landets grenser er han ute 
utöve sine forfatningsrettslige 

4. Riksrådet 
forretninger 
aJoner. 

overtar inntil videre regjeringens 
og Kongena forfatningsrettalige funk-

Nyvalg 
slutningen. 
nyvall så 
3 måneder 

til Storti~et u~aet tes til .tter freds
idet det palegges Riksrådet å anordne 

snart forholdene tillater det. men senest 
et t er fredsslutnlngen. 

5. De stortingamellemmer 
seg i utlandet bllr ikke 
Stortlngeta funksjonst14 og 
ta del 1 motene. 

som for tiden befinner 
lnnkalt un4er resten av 
gla ikke adgang til å 

6. Inntll nyvalg får Rilalrå det fullmakt tll i sam
svar me4 pllllkt. 4 å fatte alle vedtak som er påkre
vet for lendete vel • 

7. Norges konstltu.jonelle a~at.form som Kongerike 
skal bll atåen4e i fremt14 ... 

Som det vll forståe. er det des 6verre tys
kerne. ufravlkelige forut.etninl for denne overenskomst 
at Xongen etterkommer henetillingen om å gi avkall 
for sel og aitt hus på stne forfatni~.rettslige 
1'Imksjoner. 

Vi har un4er forhandl1ngene gjort det ytterste 
for å beho14e vårt folkevalgte Kongehus. Alle som har 
deltatt i vire rå4alagninger. derun4er alle represen-
tant8r for de 4 store partier, har enstemmig slut-
tet opp om denue 11JL~e, bl'e forc11 vi var oppfyl t 
aV takknemlighet overfor lODgen og hana hua 01 
ford! vi mente 'euae 11JL~e be.t vl11e sitre ilr 
forfatll1Jas 01 ilAAlet. treIlU'. .v vi - ta 4et ikke 
17kte. 0.. fl 'ette kr&V g~eDnoafört - alllkevel 
h&r :rmmet 1 mått. ". .e' Jl 'emle or4n1. sc:a 
overfor er nent. eI' 4ett. .k~eU forU vi ual 
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det nOdvendlg for å unngå uoverskuellge fOlger av 
den art at vi mente det var uforsvarllg å bringe 
dem over land og folk, og sam ville bli avgjO
rende for landets fremtid. 

Vi vet med visshet hvilke fOlelser denne vå~ 
henvendelse_ viI vekke 1 norske sinn. Ken av hensyn 
til f olkete velferd og landets fremtid har vi 
måttet bOie oss for de uungå elige konsekvenser av de 
begivenheter som har funnet sted. 

1 tlllit tiI 
vår handI.-åte ber 
Kajesteta besIutning 

at Derea Majestet 
vi am å få med4eIt 
innen juIi. 

viI f orstå 
Deres 


