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p,ä" konsulinvi ra sto 
.. OSlO .... SSA OLEVA~. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .l .... 
:.. / J' 0 :J J . j, y 1. 

huhtikuuta 1 9 41; Oslo ssa 16 p : nä 
~y ,{ -If l 

Asia: Jorja ..... t änään •. 
1. orjan nykyisen tilanteen t austa. I 

Huhtikuun 9 päivä 1940 yllätti J orj an kansan t äydellises

t i val mi staut umat t omana puol ustill!laan itsenä isyyttään. 1890-luvulla 

tt oli yksimieli sesti harr astettu maan puolustusta. ämä t apahtui 

er i t oten t arkoituksella otollisen hetken tultua ajaa läpi unioo

nin purkruni sen. Unioonin purkaudut tua astuivat kuitenkin vanhat 

siSäpoliittiset vastakohdat et ualalle ja saavutetun itsenäisyyden 

varmentaminen unohtui. ltiin ilmeisesti valmilt jättämään Eng

l annin huoleksi hoitaa _orjan puolust ' sen tar een vaatiessa. Pu 

• 

lueriidat yltyivät, pasifi smi ja ko~unismi voi t t ivat 

kaikissa kansanluokissa ja usein säästettiin varoja puolustu6m.~nc)-

arviota leikkaamalla. orvarilliset puolueet , joilla oli 

Stortingenissä ,eivät voineet sopia kokoomushallituksesta 

semmisto sai tilaisuuden muodostaa vähemmistöhallituksia • 

• Jygaardsvold 1935 muodosti nykyään 1o~tooseen paenneen halli 

joka vielä innokkaammin kuin edelliset l aiminlöi puolustuslaitos

ta. Puolustusministeri onsen kantOI napinreijässään katkaistun ki 

väärin kuvaa tunnuksena siitä, että hän oli luotettava pasifisti 

ja hän julisti julkisesti puolueensa olevan yksimielisen siitä, 

että Norjan armeijaa oli heikennettävä niin, ettei sitä 

käyttää työväenluokkaa vastaan. Tämä tarkoitus voitettiinkin 

dellisesti. Väitetään, että Norjassa sodan alkaessa 1939 ei 

.u.KELUOHoIE : 

_ ................................. 1.~.~JJJn..~ ................... _ .... ... . 

-""" 

oIU"uohJ-al~1 

T ........ 
T---. ja ....., '" .......... mlnleterlO'lL 

EI "'IT •• * ...... tIedoItI*8I .... 
..... III d'ulllJ ...... mutta u'k "FlIII ....... tIecIoi-........ 
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lut ainoat akaan rykmentin t ai pat aljoonan koment a jaa , ioka o

l isi ollut t ilai suudess~ näkemään joukko- osast onsa kokonaisuu

dessaan . 
a l l i tus , joka kui t enkin i l meisesti ol i vakuutet t u 

sodan publ!eami sesta syksyllä 1939 ja kylläki n oli h::..rlrldnut 

suur i a elintarvevarastoja maahan , r yht yi ~ inoastaan mitättömi in 

so t ilaallisiin val mistuksE n je, varakeinoihi n , vai kke l änsi val

l at t alvella 1939 40 useaan otteeseen uhkasivat :':or jan puo

lueettomuutta erittäi n t ar koituksessa l opettaa mal min l ai vaaroi-

sen Nar~iki sta . 

Vai kka ol i ilmei stä , et tä rlltmark-asia oli saattanut 

'~orjan erittäin tukal aan ~semaan , hal l itus ei reagoinut muut a 

kui n muodollisi l l a protesteilla. Ei voine olla epäi l l yst ä sii

t ä , että -orjan hal l itus täydellisesti luott i Engl annin apuun 

ja mielel l äan ol isi nähnyt, että En lant i olisi val l annut t ar 

eell i set t ukikohdat vastoin 'Torj an balli tuksen muodollisia 

protest ej a. 
194u 

uhtiku~ 8 p:nä illalla osoittaut ui kuitenkin, että 

saksal aisilla ol i muut~an tunnin etumat ka . , al l i t us ei mo

bilisoi nut eikä miinoitt anut, mutta t i l asi ylimäärä isen jUDJn 

huhtikuun 9 p:ksi klo 7. Junassa ma t kustl halli tus ja , eri

koisesti kutsuttuina , Engl annin, Ranskan, olan ja Tanskan l ä

het tiläät silloin kLm vielä ot aks ttiin , että Tanskaki n ol i si 

"liittolainen". Juna pysähtpi klo 7. 20 i lleströlTli ss" syyst'· , 

että silta oli r äjähdytetty. Si ellä al koi sitten hallituksen 

t raalillinen matka pohjoiseen. orj oli menettänyt 

tensä ja sen kansa , joka oli ollut epätietoinen 

kavuudesta, oli kuin vasaralla päähän lyöty. 
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RAPORTT I n: 0 

10 

. 2 .. 

piikonsulo nvi r asto 
SSA OLEVA ,t.t.iM~. Salainen . 

sla ssa 16 p : nä hunt i .kuuta 19. 41-
/1.. / fO :/1\.1. . 1> 0 '/ 

.J. 'f /y , y { 

Asia: Toria tänään. 

1 Nas jonal .... amling. 

un hallitus huhti~~un 9 p:nä 194 oi stui s lost a , yr' t-

vi sling , jonle uo lue sil loi n oli l u lt ~ D 1~~in vaati ti 

ton panna ystyyn väl i ai kai sen h~ll ituksen pel ast aakseen mitä 

pel astettavissa oli , kuten i t se on selittäny t . It se asiassa 

saksala is ten es ittämä teesj oli , et :a he ol ivat tulleet or

ean ystävinä. aut t aakseen ,!orjaa yllä itämä..:in puolueettomuut t aan . 

~ar eellisen kannatuksen puutt eessa t äyt yi ~vislingin 15 p:nä 

h tikuut a t oistaiseksi poistua näyt tämöltä ja sa n' hivänä 

nousi ksan l i pu suu käräjät alon salkoon. er oveni n a n~r-

js.lai st n 

:nä 194 

olii tikkojen neuvott elujen kat ket t ua sy:rskuun 25 

julistettiin ~.i.noak si leil iseksi puolueeksi. ! imsan 

suuri enemmis t ö , 

paheksui Qvislingin 

voimansa lii kkeelle 

joka vast usti kansall i ssosiali smia ja jyrkästi 

yr i t ystä muodostaa hallituksen , n kaikki 

losjonal Saml ingi n t oimi nnan tyre dyttämise 

= . 8:n jäsenet joutui va t yle i sön paheks umi sen k, '- tEeksi ja sen 

merkkiä kant avia j i:r '- "':o" ?e.hoinpideltii i n use issa tilaisuuksis

sa, mm koului ssa. Hirdin j ~senet ryhtyivät vastatoi menpiteisiin; 

heitä pahoin ide~lee t saivat kärsiä tuntuvia repressalioita a 

kahalat 10 puivat nopeasti. 

r .8. on erittäin t armokkaasti työs ennellyt toimintansa 

JAKELUOHJE : 

avallinen . 

US.: A 10 

J.akel .. ohjem.neja: 

T ... m ...... 
Tavallinen j. nalkai mlnl.terilllleo 
EI .. Ikomaa .... t .. kaen tledoituk.lin. 
EI .. Ikomaud .. atukaen. mutta ulkoaal.lnmlnlaterllln tledol-

t .. kalln. • 

· . 
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lie:, ·"Iisen !luolest tl j :i ji:i.sem:uiränsä kartuttamiseksL onta 

huoml:ltt~vga heI' ilöä on astunut sen riveihin. .J. :n jäsen

luku ei ole tun:J.ettu, urutta on IH!eltu uolueessa nykyään 

olevan n. 4U. Vvc jåse~tä. Sivullinen saa sen käsityksen , 

~t,tä uolueen merkitys on ver t tain ripeästi 1isäyt~isS? 

Vi rkapai 1( ... t täytetään .. ; • . - !!l.iehillä . Yhtpi sku~nan organisoiminen 

johtajaperiaatteen 90veltamise~si keskushallinnon , ~ln a1l i sh~1-

linnon , koulun , urhe ilun , taiteen . ~ anm_tt · järjestelyn piirissä 

jatkuu i nnokkaasti , vli i k..lmkin opposi tion vastustus on hllOmat ta-

tt va . - eskushsllinnon alalla , hallitusdepartementeissa , ei henkilÖ

kunnan vaihhminen N.". -miehi in ole edistyn~rt yhtä nopeasti 

muuall a . Uus ia pät eviä kandidaatte ja on vaikea löytää , eikä 

tahdota vaarantaa hallinto-organisatio~ toi~intaa nykyis~nä krii 

tillisenä aikana . 

tt 

1.i eltämätöntä. on , että .:1 . 8 . 

r isossa sellaisissakin niireissä 

jyrkimpiä. puolueen vastustaj i a . 

on voi ttanut jalansijaa nuo

joissa vanhempi polvi o~ itä 

uolueen suhtees t a saksal isi in on kulke ut paljon buhuja . 

Op · sition tsholta on alituisef~i tehty suuri nlmero .eichsko-

'llissarin ja ~vi slin in välillä m ka olevista jYl'1<-ist·· vastakoh(

dista. Tuntuu kui t enkin siltä, että vislingin asema tällä het 

kellä on vaksantunut ja puolue t oivoo varmaan , että se päivä 

on nopeasti koittava, jolloin hän astuu iorjan hallituksen jo 

t a · ~si. 

-uluvan huhtikuun 8 päivänä piti visling suuren puheen, 

jossa hän ~ lausui:"Voin t äydessä yhtei symmärryksessä Reichs

komi s arin kanssa todeta, ettei Jorjaa vasta sol~tt8vassa rau

hansopimuksessa julisteta protekioraatiksi tai Suursaksan osaksi." 
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i vielä tiedetä m ~ä näilläsenoilla ta,rh!Oi tetaan mut~a 

esi tetty a rtelu ) että ·. or jan suhde a..k$a"&n ailrenaan 

taisi' Tanslitm I mallin mukaan. 
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. OSLO ..... SSA OLEVA ~. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 3 ....... . 

slo ssa 16 p:nä huhti .. kuuta lIdl . ~/ro JJ. j .. y/. 

~ "/y .. 'i' Asia: Norja t änään . 

III •. ppasitia .. "'gr.iassa , . 

Epäilemättä [or jan kansan val t ava enemmistö asettui kiel

te i selle kann9.l1e sekä saksal ai s ia vallanpitäj i ä että .. ' . : ää 

vastaan Ja var ma on, että vastusta jai n luku yhäkin on san

gen suuri. Opposi t ion joht ami nen ja koossapitäminen ei kui

tenkaan ole wi käan helppo t eht ävä • sen kun tul ee t apahtua 

sal aa ja huomioonottaen Nor jan kan san individuaali sia ja ku

rinpLtoa vierovia t aipumuks ia. Eri tot en yritet ään y lläpi tää 

uskoa Engl annin lopulliseen voi ttoon Engl annin radion, salais

ten lehtien ja monenlaisten usein mi elikuvituksell i sten huhujen 

kautta . Todennäköisesti on olem~ssa lukuisia aktivistejakin , 

j.otka posi ti i visesti • y lläpi t ämällä radioyhteyksiä, tiedoi tusten 

välittämisellä j a sabot agella koettavat työskennellä Engl annin 

hyväksi. oni heistä istuu jo telkien t akana ja muutamat on 

tuomittu kuolemanrangaistukseen. 

Suuri yleisö uskoo viel~ sokeasti Engl annin t äydelliseen 

voittoon ja Norjan vapauttamiseen. Mitä sellaisessa t apauksessa 

tapahtuisi ei toistaiseksi kiinnosta mieliä. Ilmeisesti kuvitel-

laan • että .orja järjestetään samalle 

ja että saadaan jatkaa. missä 9 p:nä 

tolalle kuin aikai aemmin 

huhtikuuta 1940 lopetet-

tiin. 

"AKELUOH"E: .. ak.luohJ ..... U.J. : 

... -....... .Tavallinen T .... lllnen. 
T .... lllnan J. 11 ..... 1 . mini.terl611 •• 
EI .. Ikomueduatuk .... tledolNkalln. 
EI IIIkomuedllat .. k ..... mlltta .. Ikoaalalnmlnl.tarllln tledol. 

tllkalln. 

II. II at. 
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ikesta huolimatt on t dettava li sääntyvä lä-

hentely saksalaisten sotilaiden ja ale pien kansan

kerrosten , eri t t äin naisten välillä. 

itävastoin juopa opposit io 

o pysynyt syvänä. 
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ääkonsulinvirast o • 
.... W .. S SA OLEVA hA~ . Sala i nen . 

RAPORTTI n : 0 ... 4 .... 

\"slo .ssa 16 p : nä 

A s i a: ~jo.r..ia . t.ä.nää.n • 

huht ikuuta 19 . 41. ~ /toJJ. ;i 
J. 'f/V - '1 I 

, Y / 

1 . ~or j.a ja . .!lill.ut .roh ioismaat . 

an tieteellisen asemansa johdosta. Tanska ei 
(' 

ole merkit yk-

selli nen . Si i t ä. ei puhut a r.lel kein ensinkH n. Si t "vast oin 

on oll ut suuren huomion kohteena sekä N . ~ : n että opposition 

puolelta . ekä et tä oppos i tio syyttävät uotsia siitä , 

tei se ant anut sotila' ll i st a apua _orja l le , et t ä Ruotsi ssa on 

pahansuovasti ilkut t u ~; orj aa viittaamalla vuoteen 1905 , nor jal ai 

sia asyylia hakevi a joukko- osasto ja on kohd eltu t yl ysti ja 

uomea on autettu eneJll.lllän kui n l,Torjaa ja saksal a isten sot a-

toimi a on tuettu jne. J . on erittäi n t yytymätön Ruotsin 

nomalehdis t ön kirjoituks i in, jotka muka eivät ole t ar koi t etut 

parant amaan vel jeskan sai n suhtei t a . äinvast oin :ul kaistaan kir-

joit uksia , joita l"or jan kan san vihollise t Lont oos ~a ja os toni s-

sa käyt tävät apukeinoina .S:n mustaami seen . 

Opposi tio t aas syyttää Ruot sia matelemi sest a Saksan 

sä joka olisi osoi ttautunut mm radiolähetyksissä ja halussa 

estää nor jal a i sia saamasta turvapa i kkaa Ruotsi ssa. 

Suomi oli sot ansa aikana norja l aisten suuren ja 

t öIDän i hailun koht eena , joka vi eläkin jat kuu ja josta erinäis-
ten sotakirjojen , esim Siilasvuor~n ja l1:örnen suur i 

on vakuuttavana todisteena. Viime aikoina on kuitenkin 

menekki 

t ämä 

JAKELUOHJ E: 

... ... . Tavallinen 

ua., A 4 . 

Jatc.lllohJ ...... II.j. , 

Tav.lllnen • 
T. v.llln.n j. lIalkol minlateri!!U • . 
EI IIlkomaaeduatllkoen tledoitllkolln. 
EI IIlkomaaeduefllkoen. mutta ulkoaalalnmlnlat.rI!!n tledol. 

lIikaiIn. 
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2 

ih ilu niukan hi entynyt op~.si tion piirissä . 

h.ysymys : "onko 3uomessa saksalaista sotaväkeä?" on 

lukemattomia kertoja esitetty minulle täållä oloni a1 ana : 

.wräs hyvin huomattava vasemmistopoliitikko , jolla oli lähei -

siä suhteita 

käynyt luonani 

e.ksaan . Hän tä 

lähetystöömme , on kaksi kertaa erikoisesti 

tiedustelemassa Suomen asennetta Venäjä~n ja 

kiinnostaa kysymys 'stäpäin ~uomi tarpeen 

pyytää sotilaallista apua , vnko Suomella tar

aksan kanssa venäjää vastaan tähdätty liitto 

onko uomi l askenut saksalaista sotaväkeä 

sattuessa aikoo 

koi tus solmia 

tai sopi mus 

maahan jne. 

uomi -ystävä 

ta. 

Juuri tWl"in kirjoi t ettuani tuli eräs tun ettu 

esi ttämä·· n kysymyksi ä suunni lleen samoi sta 

p xi si ID on ltuuluu eri karvaisi a a ineksi a , joi t a kaikkia 

yhdi stää viha n&tsismia ja saksal ai sia vastaan . i:uut amien 

silmissä jo normaalistenkin suhteiden ylläpitäminen "'aksaan 

on e ~mi ellyttäväa a to isill e sen lisäksi suhteemme Venä

jään eivät ole t yydyttävi ä. euroissa , jotka voisi edellyt

tää olevan katsant okannaltaan t äysin porvarillisia, 

usein arvostelu ja , jot ~ osoi ttavat kämmästyttävää myötämieli

syytt ä Venä jää kohtaan . 
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..... 0 .5 L 0 . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTT I n : 0 . . 5. 

Oslo ssa 29 p:nä touko .. kuutal941. J 

A. i ., ./111.1: illll Jillll t t~tillll ........ . .. . "ifl ~'II 
näytteli jäin ... lakko ........... . 

Kuluvan toukokuun 22 päivänä puhkesi Norjassa kaikki en 

teatterien näytteli jäin lakko. Sanotun lakon syy näyttää o

levan seuraava. 

Sen johdosta että useimmat . orjan näyttelijöistä, il

meisesti poliittisista syistä, eivät ole halunneet esiintyi 

Norjan yleisradiossa, sai Norjan Nationaltheatretin johtaja 

Norman hiljattain täkäläiseltä asianomaiselta saksalaiselta 

ranomaiselta ilmoituksen, että eräiden sanotun teatterin 

telijäin tuli esiintyä Norjan radiossa. Näiden näyttelijäin 

joukossa olivat m.m. Suomessakin esiintyneet Lasse Segelcke 

ja rouvansa Tore Segelcke. Kaikki näyttelijät lienevät kiel

täytyneen, ilmoittaen erilaisia henkilökohtaisia syitä. 

Kaikki puheenalaiset miespuoliset näyttelijät kutsut

tiin tämän johdosta Saksan Sicherheitspolizein kuulusteltavik

si ja kaksitoista näyttelijää ja heidän järjestöönsä kuulu

vaa henkilöä lienee pidätetty. 

Näitten toimenpiteiden johdosta ryhtyivät kaikki Nor

jan teatterien henkilökunnat lakkoon. 

Nationaltheatret Oslossa, jossa selkkaus sai alkunsa, 

on ~yksityisen yhtiön ylläpitämä teatteri, joka nauttii kan

natusta Taltiolta ja kunnalta. Sen johtokunnassa on m ••• 

JAKELUOHJE: 

~ ....... .. -.. ........... . 

".' At. 

Jak.luohj ...... U.j. : 

T.v.n ...... . 
T.valllnen Ja lIal kai .. mlnlalerlOU • • 
EI ulkomaaeduatukaen Iledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoulalnmlnlatartan lledoi

lukalln. 
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/f/ t ''I I 
A s i a : V.aikuta) mj 8 ..... Norjasta • . 

Opposition toiminta Tallassa oleTaa järjestelmää Tastaan 

jatkuu eri muodoissa. Toisinaan se pysyy tavallaan passiiTisen 

4t vastarinnan puitteissa, mutta erittäin länsi Norjassa harjoite-
o 

taen myöskin sabotagia, leikataan puhelin- ja sähkövoimajohtoja 

ja lippuliinoja ,Täitetään saksalaisia sotilashautojakin häTäis

tyn, j.n.e. Tiedustelutoiminta ja lUTattoman yhteyden ylläpitä

minen Tihollismaihin ~ meritse, maitse ja radiolla tapahtuu 

myöskin, jo~aitsi miespuolinen nuoriso yrittää päästä Tihollis

maihin sekä meritse että Ruotsin kautta. Sen ohessa yritetään 

saada sekaannusta aikaan leTittämällä mielikuTituksellisia huhuja, 

jotka otaksutaan oleTan omiaan rohkaisemaan uskoa Tastaisuudessa 

4t tapahtuTaan Ta~uttamiseen. HuomattaTa passiiTisen vastarinnan 

toimenpide on teaatterilakko, josta Tiitataan raporttiih nro 5. 

Asiassa ei ole tapahtunut mitään uutta. 

Mainittu toiminta on kuitenkin aiheuttanut Tastatoimenpi

teitä ,jotka OYat käYneet yhä ankarimmiksi ja ilmeisesti la

mauttaneet opposition toimintaa. Missä esim. lip~iiDoja on 

leikattu tai babtoja häTäisty, paikallinen Täestö on TelToitettu 

TUoroonsa TBrtiopalyelukseen ja sen ohessa on huomattaTia hen

kilöitä otettu panttiTangeikai, Ykai sellainen on Suomen kunDia-
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konsuli Bjelland StaTangerista ,joka omistaa suuren kalasäilyke

liikkeen. Lukuisia epäiltyjä henkilöitä pidetään sen ohessa 

turTasäilössä. Tiedustelutoimintaa harjoittaneita henkilöitä 
~ 

sekä maasta IUTattomasti poispyrkiTiä on tuomittu kuolemaan. 

Allekirjoittanut, joka ei ole ollut tilaisuudessa henki

lökohtaisesti tutustumaan muilla paikkakunnilla Norjassa Tallit

seTiin mielialoihin , on saanut Taikutelman että Taikkakin 

opposition käsittää TaltaTan osan Norjan kansaa, osa, erittäin 

alempia kansenkerrokaia, ei omaksu niinkään jyrkkää asennetta 

Tallanpitäjiin , jotka kieltämättömästi OTat ryhtyneet Toima

peräiseen toimintaan mm palkkatason ja erittäin kalastajain 

palkkojen korottamiseksi • 
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Asia: . orjalaisia vastavaikutuksia. 

Saksan - Venäjän sodan pllhkeaminen ja Suomenkin joutumi

nen sotaan Sovjetin kanssa on Torjassa aiheuttanut reaktioi

ta, jotka perustuv torjan kansan eri ainesten kannanottoon 

käynnissä olevaan sotaan Saksan ja Suurbritannian välillä. 

Se verrattain pieni osa r orjan kansaa, joka on 

tunut Nasjonal Samlingin tunnusten yäpäri, on empimättä a 

tunut bolshevismiä vastustavien riviin ja ryhtynyt 

sen kukistamiseksi. Oslon kaupunginhallitus, jonka t akana 

N.S., järjesti kuluvan hej~äkuun 4 p:nä Oslossa suuren pro

pagandakokouksen, jossa puhuivat -.S:n förer -uisling, Oslon 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jensen ja allekirjoittanut 

(vrt. pääkonsulinviraston tiedoitusta Ulkoasiainministeriölle 

kirjeessä 5/7-41 n:o 706/150). Sen jälkeen ryhd~· ttiin samal

la taholla organisoimaan norjalaista legioonaa, joka lähete

tään Suomeen taistelemaan Norjan puolesta bolshevismia vas

taan. Legioonan organisoiminen on käynnissä, ja pääkonsulij

virasto tulee myöhemmin, saatuaan tarpeelliset tiedot, tie

doittamaan siitä erillisestia 

Norjan kansan suuri enemmistö, jonka sokea viha 

ja saksalaisia ~staaR yhtyy utopisiin haaTeiluihia ja 

kovaan uskoon Suurbritannian lopulliseen voittooR on 
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mek si 0 sak si hu:::o::l::;i:.::s:.:::s~a.=:an~....Io.':;:.:=~::.....:.k~o_h~t !ilosta, koska sen kukistu-

minen ilmeisesti on omiaan heikentämään uurbritannian mahdolli

suuksia. Tietenkin orjan aikaisempi yksimielinen kannanotto Suo

men puolesta talvisodan aikana ja "uuden tilanteen vaatimukset" 

asettavat opposition välikäteen, semminkin kuin Suomi ei ole 

sodassa Suurbritannian kanssa. Oppositio suoraan sanoen pelkää 

että Suomen mukanaolo sodassa bolsevismia vas an heikentäisi 

sen rivejä. yöskin Lontoon Norge-senderen, joka radioitse hank-

kii oppositiolle sen henkisen lempiravinnon, on ollut 

sä sel it täessään Suurbritannian uutta sotaliittoa. Hiljattain pu

hui siinä kuningas Haakon yrittäen rohkai sta kuulijoitaan. 

löin hän nimeaoaaen varoitti hengenheimolaisiaan vetämästä 

johtopäätöksiä siitä, että Suomikin on joutunut sotaan Sovjetin 

kanssa. Hän ei siinä yhteydessä arvostellut Suomen asennetta. 

Sodan ensimmäisinä päivinä tunnettu norjalainen Öksnevad ni.L"J.n.a.GIIII 

puhui norjaksi Lontoosta. Hänkin varoitti norjalaisia samasta, 

mutta ei esiintynyt yhtä "hienotunteisesti II kuin kuningas. 

Oppositiossa on tällä " haavaa Suomeen nähden huomattavissa 

kannanottoja, joista jyrkin väittää että Suomi olisi jollakin 

tavalla pettänyt Norjan. Eräs yläluokkaan kuuluva -norjalainen 

nainen lausui hiljattain eräälle samanlaiselle naiselle: "Minä 

valitan että Suomi on iskenyt Norjaa selkään". Hän varmaan 

ole ainoa, joka näin ajattelee. Päinvastoin. 

tta toisaalta on oppositiossa myöskin edustettuna maltill 

sempia ryhmiä, jotka täysin ~rtävät, että Suomen omaksuma 

kant. on ainoa mahdollinen sen kannalta katsottuna, ja moni -tuttaTani departementissa on Tilpittömästi minulle lausunut 

Tomuksen, että Suomi selviytyisi taistelustaan bols-evismia 

taen. Taistelu joka myöskin on Norjan intressissä. 

TUlokseRa opposition kannanotosta on kuitenkin todettaTa, 

ettei tuskin kukaan siihen lukeutuTa katso ToiTansa olla teke

lliaiaal norjalaisen 1egionan kanssa tai muuta ole nws ta-
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valla tai toisella toimimaan Suomen hyväksi. uutamat harvat 

upseerit aikovat kylläkin pyrkiä Suomen 

taan yksi norjalaiBen lääkäri, vanhan 

1m J~ylanderin poika, on ilmoittautunut 

Pääkonsuli: 

armeijaan, mutta 

aktivistin Kapteeni 

lähtemään 0uomeen. 
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... Q ... $ ... ~ .9. .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ : Salainen. 

RAPORTTI n:o .. 8........ l- )t/ ta..! 'y/ 

Oslo . ssa 31 p : nä h.einä kuuta l~ lJ~ ' YI 

As i a : . Den Norske Legion . ...... 

' orjassa on N.S., kuten mainitsin raportissani :0 7, 

suurell a innolla ryhtynyt perustamaan norjalaista legioonaa, . 
jonka on t aisteltava Suomessa bolsevismia vastaan. Sanottu jär-

jestö on oleva epäpoliittinen , mutta se 

yrityksen takana , antaa sille opposition 

sä. egi oonaan tulee kuulumaan ainoastaan 

se organisoidaan l. orjan arme ijan ent isiä 

seikka että N.S. on 

silmissä tietyn värin

orjan kansalaisia ja 

peri aatteita silmällä-

pitäen. ustannusten peittämiseksi on toimeenpantu keräyksiä, ja 

mikäli niiden tuotto ei r ii t ä , suor it et aan kulut lJorjan valtion 

var oista. On todennäköistä että myöskin ne varat, noin 400 000 

kr., jotka talvella t akavarikoitiin talvisotamme aikana täällä 

perustetusta 

varten. 

rivilligbyråsta, tu]aan käyt tämään t ätä tarkoitusta 

, inulle on ilmoitettu että yksi pataljoona , noin 8 0 

miestä, jo on organisoitu ja harjoitUksen alaisena, mutta toi

votaan pian voita an lisätä legioonan mieslukua. Siitä koska 

simmäinen pataljoona, jonka miehistöstä osa alkua:? lienee 

perin kouluuttamatonta, on valmis lähtemään rintamlle, ei 

tietoa. 

ole 

Suomea on erittäin alkuaikana ahkerasti mainittu legioo- . 

nan hyväksi toimeenpannun voimaperäisen propagandan yhteydessä, 

JAKELUOHJE: 

................... taullin_ ......................... .. . 

ua., a .. 

J.k.luohJ ..... llej. : 

T ..... II ..... j. 11 ..... 1 . mlnlat .... 611 •• 
EI ulkomaaeduatulc.ae lIedoltukalln. 
EI ulkomauduatukaen. mutta ulkoulmnmlnlatwl6n tledol. 

tukaIln. 
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mutta legioonan pelustamisella on ensi kädessä tärkeät sisä

poliitt i set tarkoituksensa. N.S. toivoo että Den Norske Le " 

gion itse asiassa on oleva vastaisen Norjan kansallisen ar

meijan alku. N.S:n johtaja, majuri ~uisling lausui raportis

sani n:o 7 maini tussa kansankokoukses&a 4/7 1941: 

n Vi har fått anledning til å oprette en norsk 

legion, og det er en stor ting f or oss, det er et 

på vei mot vAr fulle frihet og selvstendighet. Derfor 

vi at alle nordmenn skal ~re med på dette J samles og 

stå at det er "moralsk plikt dette - en plikt for enhver , 
borge r nu som för å verne om sitt fedreland • 

et er veien som skal före oss f rem til Norges fri 

he t og sikkerhet, selvstendi ghe t og storhet. n 

Pääkonsuli: ~~ 
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SUOMEN PÄÄKONSULINVIRASTO 

' :0 853/194 

Uslossa, 6 p:nä elokuut a 1941. 

• r ä'" konsulinvi rasto kunnioittaen oheistaa 

pääkonsuli li.Hellströmin allekirjoitt~~n ra ortin nro 9 

aViimeise t toimenpiteet järj estyksen ja turvalli-

suuden yll äpitä iseksi orjassa. I 

Pääkonsuli : 

• 
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ä"konsulinvirasto , \ 
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.. SSA OLEVA tlJ.i'fM'll.ii,iS'YO'_. _ _____ . __ ·_·.:.....S'alJll ll n . 

RAPORTTI n: 0 . 

slCS sa 6 p :nä 

I , 1) r 1. ( 1 v'..j . ~J y;" 
el o k uuta 1 .411% 'Yli ~.\r~ l' ~: :tt. 

...l..!4..-~~~~~~~~~~~'-.!iU.'. l\~O 1) Ii I-=-'f::~ Asia: __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L ~ 

.. ~ -_ ... ....". 

Tähän mennessä on saksal ai nen valtiovalta yrittänyt 
pitkämielisyydellä pitää . orj an oppositiota isoi ssa , toivoen 
että maltill isemmat ainekset voisivat vai ment avasti vai kuttaa 
kuisiin hui mapäi hin . ämä ~enettelytapa ei ole johtanut toivot 
tulokseen. Fäinvastoin ,näyttää siltä että oppositio jonka kyky 
arvostel la voi suhteita ja eri valtar yhmien mahdollisuuksia en 
eri t täin ra joitettu, on tulki nnut t ämän menet telytavan heikkouden 
merki ksi. 

ontoon !~ erge- senderen on j l:1 tkuvasti yritt änyt voi
iens~ t aKaa lisätä kiihoitustaan Ja oh~ei den ant amista aatevel

jilleen --orjåssa .r'eulan-r isto poli tii ' a yksityisi ä saksalais ia 
vast aan on ja tk~ut , ol l en oppositiolle ( jot a N.S. kutsuu 
l äisiksi) kunnia-asia , jos t a he miel ellä"n kerskuvat. en ohessa 
jatkuu kaikkinainen ilkit öi den t eko j yritykset vaikutt aa sak
sal aiseen sotaväkeen mm lentolehdillä , joissa kuvaillaan venäläis
ten bolshevikien jaloa t aistelua nglann i n rinnall a itsenäisyy
den ja maailman vapauden puolesta . 

'-yt näyttää jo jonkun ai kaa od(!)tettu m utos t apah
tuvan . einäkuun 31 pnä julkaistiin asetus siviilipoikkeustilas
ta. eichskommissar voi selittää koko maan t ai sen osan t äl
laiseen tilaan ,joka l ähinnä on verr ttavissa piiritystilaan. Täl
laist~ määräystä ei vielä ole annettu. Puheenaolevan poikkeus
tilan julistamisen seurauksena on: 

että korkeammat I.S. 
peellisiin' toimenpiteisiin yleisen 
ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi. 
voimassa olevan lain säännöksistäj 

päälliköt voivat ryht yä t ar
järjestyksen j a turvallisuuden 
He voivat täl löin poiketa 

JAKEI..UOHJE : 

.. Tavallinen 

UK .: A'. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja IIllksi mlnirierilllle. 
EI ulkomaaecluatuklcn liedoltukolln. 
EI ulkomaaeduatuklen, mutta ulkoaol.lnmlnlatel'illn tledol. 

lukoiln. 
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että ma initulla alueella toimii kenttäoikeus (standsrätt); 
ett ä kenttäoi keus käsi ttelee kaikki asiat, jotka koskeva t 

tekoja,jotka häiritsevät t ai uhkaavat yleistä järjestystä,tur
vallisuutta , taloudellista elämää t ai työrauhaa . -{äihin asioi
hin kuuluvat myö skin rikkomukset eichskommi ssarin Ja mai nit
tujen poliisi viranoma isten ant amia mä "räyksiä vast aan; 

ett ä kenttäoikeus voi tuomita kuolemaan , elinaikaiseen 
tai vähintäin kymmenen vuoden kuritushuoneeseen, t ai vapaut
taa syytteestä. e voi sen ohessa julistaa omaisuuden ko
konaan t ai osittai n menetet yksi valtiolle; sekä 

että rangaistus pannaan täytäntöön itse pai kalla ampu
malla . 

• TIlämainitun toimenpiteen liSäksi, joka on val mist avaa 

• 

l aatua, on korkei n saksalainen poliisiviranomainen sen ohessa 
määrännyt , että ka i kki länsi- ja etelärajan erikoisalueella 
olevat yksityisten radiovastaanottimet on otettava t al t een 
toistaiseksi. Tämä toimenpide ai heutuu ilmeisesti halusta es
tää Lontoon ,Torge,- senderin kuuntelemista • 
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P ONSULINVIRdSTO. 

. .. SS A OLEVA lliiBJiKU2l.. 

RAPORTTI n: 0 ... 1 ...... . 

slQ .. saa 11 p:nä syys .kuuta 19. 

A 5 i a : ~~ol:!:;u~e::l.OD~å,:I.II· äi\,oll ... l .. io.lllkk~ö--,!I.:a.:ul:l.lill.ls",l ... iYln..:;g .. iIl __ pa::.;uh=e 

'" 5/9 1941, 

uluvan syyskuun 5 päivänä piti puolueenjohtaja uisling 

suuren puheen, josse. hän erittäin kos~etteli opposition vihamie

listä asennetta NS:ään, Jorjan Lontoon senderin toimintaa ja Ruot 

sin sanomalehdistön valheellista tiedoi tusta l orjan oloista ja 

erittäin NS:n toiminnasta ja sen johtajista. 

J ielenkiintoista ulkopuoliselle on erittäin herra ; uislin

gin esitys pohjoismaista ja nii den asenteesta nykyisi in maailman 

t apahtumiin. rlän lausui m.m. : 

" Mutta ihailtavalla panoksellaan voi _uomi nyt lopullises 

ti turvat8 omat r ajansa J~ ohjolan ra jat itää vastaan. oko Kar

jala liitetään 3uolleen. Täten lyhenee Pohjolan maa.raja entisestä 

kolmannekseen • .!!'enno-Skandinavia muodostuu täten lähinnä valta 

si saareksi - kolme kertaa niin suureksi kuin Ranska - jonka vain 

maasillat yhdistävät a.nnermaahan. Ja tällä· suhteellisesti rajoi

tetulla ja itsessään eristetyllä pohjoisella kulttuurialueella, 

joka on osa suuresta eurooppalaisesta alueesta, on uudestaanjär

jestely jo turvattu ja sitä lujitetaan päivästä päivään. l12Ii&,. 
koko Pohjolan avain. on jo lähes vuoden ollut lujasti käsissämme. 

Saksalaiset miehittivät Tanskan 9/4 1940, Tanskan kansallitJ-t,u~.l.

listinen liike kasvaa alati ja voi milloin tahansa vaikuttaa 
'" kaisevasti Tanskan poliittiseen kehitykseen. Suomi on Saksan lii 

JAKELUOHJE: Jak .. uohJ ..... II.j •• 

ua •• A'. 

T ...... II_ j. lI.abl mlnlaterl6l1e. 
EI ... "--.nok .... tledoitukalln. 
EI ullto~. mutta u"' ......... 1nIetwI6n tledol
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tolainen sodassa ja tämä kehitys tuo välttämättömästi mukanaan 

v~hit ellen sisäisen uudi s tuksen. ~itäkin enemmän kun aktiiviset 

kansal liset voimat l uonnollisesti saavat vahvaa tuulta pu~jeisiinsa 

vapaussodan voitokkaasta kulusta ja Karjalan jälleenhankkimisesta. 

Täten täyt t yvät ~uomen kansal liset toiveet, ja edelleen asetetsan 

suuret vaatimukset kansalliseen kokoavaan voimaan ja uudes taanjärje 

telyyn nähden, jonka itsestään täytyy pakoittaa esiin täydellisen 

kansallis-sosialistisen uudestaan järjestelyn. ~uomen kansalliset uu

destaanjärjestelyvoimat ovat jo edustettuina maan hallituksessa." 

n Siten on uud~ ajan nouseva ~lto lopullisesti tulvinut Pohj 

180 kolmen maan, i orjan, Tanskan ja uomen yli ja huuhtoo kaikilta 

puolin otsia, sitäkin suuremmalla vaikåtuksella kun nyt 

merta ja sen itäistä rantaa hallitsee uusi jär jestys.Voiko 

lä, etteikö ajanaalto, joka jo on vallannut 11 milj. Poh jolan 17 

milj. ihmisesta, eräänä päivänä vastustamattomasti peitä Ruotsin 6 

milj. ihmistä. ikä juuri tämän torjumattoman perspektiivin edessä 

Ruotsin systeemi- ja juutalaislehdistö ole niin vihainen ja vailla 

balanssia r orjaan nähden? Se merkitsee, että ~ on tul eva. Päivästä 

päivään nousee tulva ulkoa- ja sisältäpäin. Se kaivaa ja kuluttaa 

vanhoja laitoksia, vanhoja käsitystapoja ja ennakkoluuloja. Pala pa

lalt~ irtautuu ja putoaa alas. Ja eräänä päivänä putoavat p~dot ja 
UUSlen! 

myös "Vanha Ruotsi n löytää ihmeekseen paikkansa Euroopan kansojen 

keskellä, demokraattien ja juutalaisten kauhuksi, mutta Ruotsin kan

san ja itse Ruotsin sekä mui den pohjoismaiien onneksi." 

n äivä, jolloin se tapahtuu, on onnen päivä Pohjolalle. Sillä 

silloin kun Pohjolan maat vapautuvat kansainVälisestä juutalaisval

lasta ja Englannin ja Venäjän painon alta ja kun ne löytävät jälleen 

.... itsensä, oman pohjoismaisen olemuksensa, silloin ovat 
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suurimmat asukasl ukuun ?ähden, kuitenkin Saksan jälkeen kultturelli

sesti ja taloudellisesti suurin valta varsinaisessa Eur oopassa. Omat 

luonnolliset edellytyksemme avaavat meille Uuden ~ roopan rajojen 

pui ttei ssa mahdoll isuuksia maailmanmittapuihin. Jos me vain koeta~e 

vahvasti ja en epäile, ettemmekö tekisi sitä. ::y_skään en epäile et

teikö Englannin ja l~erikan lopullinen kukistuminen anna Pohjolalle 

t akaisin vanhoja norjalaisia alueita, ~ valbardia, Grönlandia, I slan

tia , äärsaaria , j altlandia ja Orkneysaaria, siten että koko meidän 

luonnollinen elintilamme ja myös perus tus me idän valtamme luonnolli

selle leviämiselle maailaassa ja merellä turvataan." 

S:n suhteista oppositioon herra ~uisling lausui m.m.: 

"weidän tul e taistella sotamme loppuun. ' ut ta sota jonka tar

koi tus on kukistaa v stustaja. errori on murret tava terrorilla sekä 

disipliinillä ja organisatiolla, jonka takana on valta ---" 

Ruotsiin ja erittäin sen sanomalehdistään nähden herra uisling 

niinikään käJtti erittäin ankaraa kieltä. 

rääkonsuli~: ____ ---------
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pääkonsulin virasto • 
OSlO. .. SSA OLEVA 'U~~ Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. lJ.. .... 
d .Ossa 18 p:nä syys .. kuuta 19 .4:..\0 '-__ 

Asia: SiYA±Ji poikkeustila or jassa. . • 

VI 

Sen jphdosta että kommunistiset ja marxisti

set piirit olivat harjoittaneet rikollista toimintaa, mm 

aikaansaamiseksi orjassa, julisti Reichskommissar 10 pnä kuluvaa 

syyskuuta Oslon kaupungin ympäristöineen sellaiseen siviilipoikkeus 

tilaan ,joka on selostettu pääkonsulinviraston raportissa nro 9. 

enttäoikeus ryhtyi toimintaan ja jo samana päivänä langetettiin 

ensimmäiset tuomiot. orjan ammatillisen keskusliiton sihteeristön 

jäsen, asianajaja Viggo Hensten ja ammattiyhdistyksen puheenjohtaja 

olf '.iikström tuomittiin kuolemanr!3ngaistukseen ja ammuttiin 

la. Neljä muuta samoihin piire ihin kuuluvaa henkilöä tuomittiin 

pitkäaikaisiin kuritusrangaistuksiin . Seuraavina päivinä l angetetti 

vielä useita tuomioita ,mutta kuolemaan tuomitut armahdettiin. 

Ulkopuolinen ei oikeastaan voinut huomata 

tään muuta eroitusta kaupungin jokapäiväisessä elämässä kuin 

norjalaisille oli kielletty liikkumasta ulkona klo 20 ja klo 5 

välillä yöllä. 

Siviilipoikkeustila peruutettiin kuluvan syys

kuun l? pnä oltuaan voimassa 6 vuorokautta. Syyskuun 18 pnä 

sen siiaan lisättiin Reiohskommissarin asetuksella tuomioistuimen 

S/S Polizeigerioht ordin pätevyys siten, että sen toimipiiriin 
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siirrettiin kaikki syytteet rikoksista , jotka kohdistuvat 

Reichskommissarin ~setuksia vastaan . Sanotun tuomioistui 

men päätökset ovat l opullisia, mutta Reichskommissar on 

pidättänyt itselleen ermahdusvallan. Toisella aset ksella 

on rteichskomIDissar määrännyt että ka i kki yritykset häi

riti työrauhaa l orjassa rangaistaan kuritushuoneella taikka 

kuolemanrangai stuksella , jonka ohessa syytetyn omaisuus 

voidaan julistaa menetetyksi kokonaisuudessaan tai osittain. 

Yllämainittujen toimenpiteiden lisäksi on Oslossa 

ja useassa muussa paikassa mäarätty, et tä radiovastaanot

timet on toistaiseksi luovutettava viranomaisten haltuun . 

ästä toime piteestä ovat ainakin lähetetyt k0~sulit ja 

varakonsulit vapautettu, mutta heidän kansliahenkilökuntaansa 

nähden asia ei vielä ole ratka istu. 

• 

2 -

siirrettiin kaikki syytteet rikoksista , jotka kohdistuvat 

Reichskommissarin ~setuksia vastaan . Sanotun tuomioistui 

men päätökset ovat l opullisia, mutta Reichskommissar on 

pidättänyt itselleen ermahdusvallan. Toisella aset ksella 

on rteichskomIDissar määrännyt että ka i kki yritykset häi

riti työrauhaa l orjassa rangaistaan kuritushuoneella taikka 

kuolemanrangai stuksella , jonka ohessa syytetyn omaisuus 

voidaan julistaa menetetyksi kokonaisuudessaan tai osittain. 

Yllämainittujen toimenpiteiden lisäksi on Oslossa 

ja useassa muussa paikassa mäarätty, et tä radiovastaanot

timet on toistaiseksi luovutettava viranomaisten haltuun . 

ästä toime piteestä ovat ainakin lähetetyt k0~sulit ja 

varakonsulit vapautettu, mutta heidän kansliahenkilökuntaansa 

nähden asia ei vielä ole ratka istu. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ...... s.J ... .............. . 

C 2. ~ OSASTO: .. ...................... ... _ .................... . 

• ASIA: .... ................................ ! ................................ . 
rZ2~ .... ~ ... ~"'~~~Ar~"f.·· , ·lt .. 

......... ................................................. rt:~~~.~.· ... ~.~ ....... _ .......................... . 
,[ J /1 /9 ~/ ................................... ................. ...................................... ~ ........... _ ........................................ ........... L .. --...................... . 

• 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ...... s.J ... .............. . 

C 2. ~ OSASTO: .. ...................... ... _ .................... . 

• ASIA: .... ................................ ! ................................ . 
rZ2~ .... ~ ... ~"'~~~Ar~"f.·· , ·lt .. 

......... ................................................. rt:~~~.~.· ... ~.~ ....... _ .......................... . 
,[ J /1 /9 ~/ ................................... ................. ...................................... ~ ........... _ ........................................ ........... L .. --...................... . 

• 



• 

• 

' .• I 

........... S. ... L .. JL .......... SSA OLEVA PÄÄKON8ULINVIRASTO. 1/ J>/ tJ 'II 
1052/243. KIRJELMÄ nlO . . ....... .......... . 

. . 0..$.19. ................. 55A g1: . P:NÄ . ~YY.$. ..... KUUTA 19 ... H .• 
VIITTAUS • ....... ......... .......... .................................... _ ..................... _ ......... N 

.......... P:NÄ .......... KUUTA 19.... P:TTY ..... . ",0 ........ . 

VIITTAUS : ............ o. U. M . ..... . . 19 .... "" 

ULKO "I.n~ ' JJE1I : \I~ .LLE 

ASIA: ... rtaporti t n: 0 12 ja 13~ .......... ......... ...... .. 

Pääkon suli~virasto lähettää kunn i oi t taen oheisena 

Lin i st eriölle raporttinsa n: 0 12 ai heesta ' 01" an Finl ands

komiten varat" ja n :o 13 aiheest a "uomi N.S:n propaganda s-

sa • 

häkonsu li : ~e:_,e-~ . 

."." 

• 

• 

' .• I 

........... S. ... L .. JL .......... SSA OLEVA PÄÄKON8ULINVIRASTO. 1/ J>/ tJ 'II 
1052/243. KIRJELMÄ nlO . . ....... .......... . 

. . 0..$.19. ................. 55A g1: . P:NÄ . ~YY.$. ..... KUUTA 19 ... H .• 
VIITTAUS • ....... ......... .......... .................................... _ ..................... _ ......... N 

.......... P:NÄ .......... KUUTA 19.... P:TTY ..... . ",0 ........ . 

VIITTAUS : ............ o. U. M . ..... . . 19 .... "" 

ULKO "I.n~ ' JJE1I : \I~ .LLE 

ASIA: ... rtaporti t n: 0 12 ja 13~ .......... ......... ...... .. 

Pääkon suli~virasto lähettää kunn i oi t taen oheisena 

Lin i st eriölle raporttinsa n: 0 12 ai heesta ' 01" an Finl ands

komiten varat" ja n :o 13 aiheest a "uomi N.S:n propaganda s-

sa • 

häkonsu li : ~e:_,e-~ . 

."." 



....... ...... .. OSlO ....... . 

RAPORTTI n: 0 ........ l.? .. 

pääkonsulinvirasto • 
... SSA OLEVA rlWifififIIö. . 

Oslo ... ssa 23 p: nä syys ... k.uuta 19t1. .. II In 

Asia: inlandskomitån varat. 
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Salainen. 

'" J.:;/ , Y I · 

Suomen ja Sovjetin välisen talvisodan aikana muodostetti 

. orjassa kuten tunnettu Finlandskomiten ja sen 

.. Kontoret ,joiden tarkoitus oli kerätä varoja ja järjestää vapaa

ehtoisten lähettäminen Suomeen. orjan kaupall is-,teoll isuus- ja 

• 

l aivanvarustajapiirit asettivat huomattavia varoja sen 

si. Join 600 vapaaehtoista toimitettiin Suomeen. Sodan päätytträ 

se katsoi tehtävänsä päättyneeksi j~ osa säästyneistä varoista 

palautettiin lahjoittaj ille. Osa varattiin sitoumusten täyttämistä 

varteh. 

Talvella 1941 takava~~itiin ]i'rivillig-Ifontoretin asiaki rjat 

ja rahavarat saksalaisen poliisin toimesta. Rahavarat ovat yhä 

vieläkin takavarikoituina • 

sa Frivilligkontoretin varoista .uorite~.ille 001 

lähetystön välityksellä. 1äiden varojen määrä 

tystön kaupallisen osaston tilinpäätöksestä ,jonka merikapteeni 

Söderholm, joka viimeksi toimi sanotun osaston johtajana, t 

sa 1941 osaston lakattua toimimasta, vei mukanaan Suomeen. 

västi Finlands-Komiten ei ole ulkopuolisille 

ta raha-asioistaan. 

Hiljattain kä,dessäni Deutsche Sicherheitspolizei~ ja 

S.D:n täkäläisessä virastossa muissa asioissa t apasin kapteeni 
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tri Knellerin,joka ilmoitt i haluavansa keskustella Finlands

omiten asioista. Kuluvan kuun 22 pnä t apasin hänet uudel

leen virkahuoneessaan. Tällöin hän ilmoitti minulle että 

Fi nlands- omi tella oli talletuksia eri pankeissa kr 300.9?9:-. 

ämä varat ilmoitti hän keräävänsä yhdelle tilill e, minkä jäl

keen oli tarkoitus ni istä siirtää kr. 250 . 00 :- Den norske 

Legionen käyte ttäväksi. 

Tämän ilmoituksen johdosta huomautin tri Knelleri lle : 

ettei minulla ollut Ha l l itukseni ohjeita asiassa , joten en 

voinut hänelle ilmoittaa Hallitukseni kant aa asiassa; 

ettei Fi nland skomi ten tietääkseni ollut Suomen Oslon l ä

hetystölle eikä ainakaan pääkonsulinvirastolie antanut mitään 

selostusta raha-asioistaan yleensä tai niist ä varoista, jotka 

Oslon lähetystö ol i sille suorittanut ja jotka mielestäni oli

vat pidettävät suomalaisena omaisuutena ; sekä 

että näin ollen mielestäni Supmen Hallitukselle olisi 

varattava tilaisuus l ausua mielipiteensä varojen käytöstä,semnin

kin kun tarkoitus,jota varten ne oli kerätty ja l ahjoitettu 

ei enä!i ollut toteuttavissa . 

• Täilän vastasi tri Knelle r että Den norske Legion myös 

oli suomalainen intressi, sen tarkoitus kun oli taistella bol

sjevismia vastaan Suomessa. 

Tämän johdosta huomautin ett en omasta puolestani voinut 

pitää Den norske Legionaa sellaisena tarkoituksena,jota varten 

varat aikoinaan oli kerätty, etenkin koskei ulkomaalaisia vapaa

ehtoisia enää tarvita Suomen armeijaan eikä sen vuoksi myös

kään enää oteta vastaan. Sen ohessa toistin esitykseni että 

Suomen allitukselle varattaisiin tilaisuus l ausua mielipiteensä 

asiasta. Tähän ei tri Knaller vastannut sen enempää. 
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Tämän asian taustana ovat nykypäivän vastakohdat Norjassa 

ja i .S:n ja legionan rahapul ,jonka t yydyttämiseksi yritet ään 

kaikkea mahdol l ista. 
-
/~ 
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Oslo ssa 24 p: nä syys kuut a 19 

Asia: Suomi 1 . :n pronagan assa. 

l orjan .S. noudat taa nykyajan to imintamuotoja myös siinä , että 

4t se edukseen harjoi t taa mitä voi~qperä isintä propagandaa. Tässä toi 

nas a sillä on käyt et t ävänään omat l ehtensä mut ta myös koko orj an sa

nomale dist ö vissin raj oi tuksin. i-_J. S:läiset norjal aiset sanomaleh

det ovat sivuttain samaa siilsältöä ja useimmiten sanast a sanoan yhden

mukaistetut. 'aikk i kannanotot saadaan valmiina. 

wutta sanomal ~hdet ovat vain välikappaleita. rlat t een eteenpäin 

a jamiseksi •• tarvitsee tepsiviä päämääriä. 

I. S. käyt tää ahkerasti hyväkseen , .m. orjan menneisyyden tra

ditioita . Se on t ällä haavaa t ääl lä Oslossa järjestänyt t ätä t ar koitta 

van verrattain rajoitetun näyt telyn : I ordmannafolket" . en kuvasta 

viikinkiajalta saa kä sityksen, että ainoastaan norjalaiset silloin 

liikkuivat ni in Luroopassa kuin asiassa ja Amerikassa. ~uolakin ~~~~~ 

lahtea myöden oli sen mukaan heidän int r essi piirinsä sisäpuolella • 

. tta ~ . 8 :n propaganda ta rvitsee myöskin päämääriä, jotka eri

toten voivat lumota ainakin osan : orjan vastahakoi sta enemmistöä, joka 

vihaa ~ . 8 : ää enemmän kuin saksalaisia. 

,~ukanaolo bolsjevismin kukistamisessa on tietenkin parhain mah

doll i nen ja itsessään jalo tarkoitus. Den norske Legion on t ämän pää

määrän ja toi von samalla aikaansaada ainakin kansallisen armeijan 

ensi alun synteesi. _~utta vapaaehtoisten saanti opposi t· on riveis tä ei 
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ole mikään helrpo teht ävi maassa , jossa suuren enemmistön Saksan

vihe on si ksi voim kas. Sen vuoksi on selitetty, että legi oona on 

tarkoitettu auttamaan Juomea ·alossa kamppailussaan bolsjevismia va 

t~an . Tä dsä tarkoituksessa on järjestetty lukuisia t i laisuuksia, 

alkaen 4/7 yliopiston edus t aJ la . Viipurin valloi t tamisen juhla oli 

tähän mennessä vi i me inen • . {;· i ..: sä tilai suuksi ssa on yritetty diskon

t uta rippeet aikaiseJ.masta 'ksimi elisestä Suomi-innostuksesta, josta 

ei enää pal joakaan ole jälell ä. 

Yleensä suomalaisia yksityishenkilöitä ei ole ott anut osp-a t ä

hän propagandaan . Yksi poikkeus on t i edossani. Omi stan si lle muuta

man sanan syystä, ett ä se on omiaan vahvi stamaan ~ . :n t arkoituksel

lisesti orjan kansalle esimerkkinä esi t t ämää teesiä, että uomi jo 

ol isi melke in kokonaan tule~ai sillaan kansallis-demofraatiiseksi. 

' uutamia vi i kkoja s i t ten ilmestyi tänne eräs suomal ainen, Erik 

ock, ·onka väi tetään olevan tai olleen jonkun suo alaisen propagan

daelimen palveluksessa. ·· net esitettiin useassa propagandatilaisuu

dessa Suomen edusta jana ja pr opaganda r iens i ·ulist amaan, et tä hän 

oli tunnettu "ungdomsleder" Suålme.sta. Kun Ji ocl!, jola ei koskaan lie

ne hyväksytty kutsunnassa, sen ohessa esiintyi puoleksi univormun 

kaltaisessa pukimessa ja kantoi Suomen armeijan upseerien kent t äpu

vun mallista vyötä, sai täkäläinen yleisö tietenkin käsityksen, että 

heillä oli edessään joku Suomen "hirdin" johtaja. Hirdi käyt tää ni

mi ttäin myöskin sen muotoista vyötä. Kisitykseen Suomen kansal lis

demokraattil8alesta on majuri ~uislingin viime puhe niinikään 

tavasti vaikutt anut. 

Itse asiassa N.S. tietenkin on "seg selv nokk" j a pyrkii omien 

tarkoitusp~riensä toteuttamiseen. Majuri ~uislingin yllämainittu 

puhe on tässä suhteessa valaiseva. Sen lisäksi voitaisiin m.lli. 

nä vii tataa "Ragnttrok" nimiseen kirjoitukseen saman nimisen ain.a..n.QII.lOo 

lehden kesäk/heinäk. numerossa 1941. 
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Si inä lausutaan m.m.: 

!lOg hvem t enker idag på , ~urmansk-kysten, som b tyr nordmanns

kysten! Hvem kj enner ti I at heIt tiI slutten av forrige århundre 

r eiste nord enn hvert år til ~rmansk for å hente tributt og skatt 

(som de riktinok ikke fikk - så sent). Vårt herredömme strakte sig 

helt til ' antaIaks. Kola-halvöya er en norsk interesse mer enn det 

er noen finsk - og den bÖr sikres oss idag. et bIir rum nok til 

finnerne 1 ng r syd! " 

åäkonsuli: ~~,:~ • 
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pääkonsulinvirasto . 
. SS A OLEVA ~gS' ... 

RAPORTTI n : 0 

.sLO. .. 
l1 

slo ssa 20 p : nä 

' 1 

loka ku uta 19 41. /!Z(~ 1 ('J.-f . 

Asia : ~a~s~jo~n~al~~S~a~ml~i~n~gl~'n~~h~a~l~l~i~t~uk~se~n ~;fro-y( 
ensimmäisen toimiyuoden päättyminen. 

Salainen. 

i 
Syyskuun 25 pnä 1940 pääsi 'asjonal Samling johtavaan ase

maan , orjaa hallinnosse. Sen puolelta oli kuluneen vuoden aikana 

useasti annettu ymmärtää, että se toivoi että puoluejohtaja ~uis

ling lähimmässä tulevaisuudessa saisi korkeimman vallan Norjassa 

käsiinsä. Syyskuun 25 päivää 1941 ja sen ratkaisuja oli 

miele~k:innolla odotettu puolueessa . Mitään ratkaisevaa muutosta ei 

kuitenkaan tapahtunut. Viimeisten aikojen tapahtumat orjassa 

osoittaneet ettei vielä nauttinut _tar]eellista kannatusta 

korkein hallitusvalta olisi voitu uskoa sen käsiin. 

Saksalainen ylin johto t orjassa tahtoi kuitenkin osoittaa 

hallitukselle tunnustustaan sen tarmokkaasta toiminnasta kuluneen 

.. vuoden aikana, jonka tulokset näyttivät antavan takeita 

nykyistä järjestelmää sen kohdalta voidaan pitää lopullisena.Rei 

kommissar nimitti v.a. valtioneuvokset vakinaisiksi departementti

päälliköiksi ministerin arvonimellä . Samassa yhteydessä sosiaali de

partementin päälliköksi professori eidellin jälkeen, joka oli pyy--tänyt vapautusta,nimitettiin Oslon sähkölaitoksen johtaja J.~Lip-

pestad, joka kauan on kuulunut puolueeseen ollen nykyään sen jär--jestelypäällikkönä. Ministerin arvonimen sai myöskin . S:n pääsih-

teeri, valtioneuvoston sihteeri Rolf Jörgen Fugles(~g,joka vuoden 

kuluessa useaan otteeseen tilapäisesti on toiminut v.a.valtioneu-
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voksena . imityst i l i suudessa pitämässään puheessa Reichs

kommissar kiitti departementtien päälliköitä arvokkaasta 

ja uutterasta työstään ja lausui toivomuksen että halli

tuksen toisen toimi vuoden aikana aikaansaataisiin ratkaisu 

sekä S:n vallankumouksellisessa kamppailussa päämääriensä 

voittamiseksi kuin myöskin germaanisten kansojen käymässä 
ssa 

olevassa suuressa taistelussa plemaolostaan. 

Sanomalehdistössä on julkai stu selostuksia ,joissa 

hallituksen jäsenet selostavat departementtiensä aikaansaan

noksia kuluneen vuoden aikana. Uudistuksista mainittakoon: 

johta japeriaatteen käyttöön otto kunnallishallituksessa samal

la kuin työtä tekevän kansan eri amnattikunnille annetaan 

tilaisuus myötävaikuttaa kunnallisten asioiden hoidossa. Työn

välitys on järjestetty uudestaan huomioonottaen kriisin ai

kana esiintynyttä työvoiman puutetta maatalouden ja metsäB

hoidon aloI lla. . ass tarkoituksessa m.m. työriVälitystoimistoil-
9n 

le annettu valta määrätä että jokainen työhön kykynevä· hen-

kilö on velvollinen työskentelemään hänelle määrätyssä amma-

~ tissa korkeintaan kolmen kuukauden aikana. Sen ohessa on jär

jeste1ty työpalkkoja ja nykyään valmistellaan lakia työstä. 

Teaatterien johtoa varten on perustettu teaatteridi

rektoraatti ja samoin filmi teollisuuden toiminnan ääriviivat 

määrää sille uskotuissa puitteissa filmidirektoraatti. 

Juryjärjestelmä on germaaniselle oikeustajunnalle vie

raana poistettu Norjan rik~~prosessioikeudesta. Sen ohessa on 

perustettu folkedomstolen ,jonka tulee tuomita kansakunnan si----- --- -
säiset viholliset. 

Näiden aikaanaaannoksien lisäksi 

kaikki uudet korkeilllllall oikeuden jäsenet ovat pueluelliehiä, 

auoin n,tteain kaikki maaher~t ja lukuiaat auut korkeamut 

ja al ... t viranhaltijat. 
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Sen ohessa on ammattikunnat ja lukuisat muut järjes

töt varoineen otettu N.S:n johtoon. Norjan urheiluliitot ovat 

uudistuksen alaisiaa uusien periaatteiden mukaisesti. 
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onsulikunnan s tee t 

korkeimpiin norial aisiin viranomaisiin. ~3 

un minä elokuun 1 pnä 1940 ryhdyin hoitamaan Oslon pää-

~ konsuli nvirastoa, oli slon konsul i kunnan suhteet saksalaisiin ja 

norjalaisiin viranomaisiin epämääräisestä valt io-oikeudellisesta 

• 

tilanteesta riippuen varsin epämääräiset. ~åmä tilanne 

kin jälkeen kuin NS:n hallitus 25 pnä syyskuuta 1940 ryhtyi 

toimintaan ,kuitenkin sillä muutoksella että joulukuun jälkeen 

saapuneiden konsulien oli tehtävä käynti Reichskommi sarin luona . 

Vi imeksi mainittuna päivänä voimaan astuneen järjestyksen 

mukaan oli niinikään sisäasiaindepartementtiin perustettu ulko

asiainosasto,jossa päällikkönä oli expeditionschef Johannessen , 

lopetetun ulkoasiaindepartementin virkamiehiä ja entinen proto

kollapäällikkö. ' onsulien suhteet ulkoasiainosastoon ovat olleet 

melkein kokonaan muodolliset ,sillä itse asiassa konsulit ovat 

ylläpitäneet välittömiä suhtei ta kaikkiin Norjassa oleviin sak

salaisiin ja norjalaisiin virastoihin ja erittäin Kauppadeparte

menttiin ja Forsyningsdepartementtiin. 

Vasta viimekuluneen syyskuun 29 pnä oli konsuleilla ti

laisuus esittäytyä sisäasiaindepartementin päällikölle ,ministeri 

Hagelinille. ~~ittelyn toimitti expeditionschef Johannessen ja se 

tapahtui ministeri Bagelinin 

r8stotalossa. Herra Bagelin 
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työhuoneessa .S:n Oslon piirin 

on sanotun piirin johtaja ja jo 
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sen perusteella erittäin 

Ragelin kutsui sittemmin 

2 -

vaikutusvaltainen henkilö. inisteri 

kuluvan kuun 22 pnä järjestämilleen 

päivällisille myöskin konsulikunnan . Sanotuilla päivällisillä 

olivat läsnä myöskin uisling sekä ministerit I rgens 

ja Rustad rouvineen, sekä sisä

asiaindepartementin kansliapäällikkö,innenriksråd (vastaa valtio

sihteerin arvoa) Dahl ym. Åinoastaan yksi alempi saksalainen --virkamies oli läsnä. Herrat Ragelin, ThrCijilSen ja Dahl esiintyi-

vät yirkapuvussa,joka hiljat tain on vahvistettu NS:n 

den käytettäväksi. Se on väriltäån joko harmaanvihreä tai 

sininen ja varustettu arvomerkeillä ,jotka jossain määrin muistut

tavat saksalaisia N.S.D. :n arvomerkkejä. 

Tässä yhteydessä mainittakoon että, sen jälkeen kuin V~

näjän, Yhdysvaltain, uban ja Sveitsin lähetetyt konsulit viras--toineen vuoden kuluessa ovat poistuneet, Suomen, Tanskan,Ruotsin, 
/' - -

Italian ja Espanjan konsuliedustajat muodostavat Oslon konsuli-

kunnan. Yksi heistä ,nimi t t äin Italian, on Oslon entisen diplo

maattikunnan jäsen (ent. l ähetystösihteeri). 

~ Yllämainittu muuttunut kannanotto konsulikuntaan johtunee 

siitä seikasta, että departementtipäälliköt syyskuun 25 pnä 1941 

lopullisesti nimitettiin virkoihinsa,mikä seikka puolueessa on 

tulkittu merkiksi siitä että hallituksen olemassaolo nykyisessä 

muodossaan on vakiintunut. Tämä seikka merkitsee S:n silmissä 

myöskin askelta kohti NS:n politiikan 10 ohdetta,korkeimman 

vallan saanti omiin käsiin. Puolueessa toivotaan hartaasti, 

että uudestaanjärjestely Norjassa voitaisiin nopeasti kehittää 

niin pitkälle ,että Norja m.m voisi ajatella ainakin rajoit 

ulkomai sta edustusta. 

• 

sen perusteella erittäin 

Ragelin kutsui sittemmin 

2 -

vaikutusvaltainen henkilö. inisteri 

kuluvan kuun 22 pnä järjestämilleen 

päivällisille myöskin konsulikunnan . Sanotuilla päivällisillä 

olivat läsnä myöskin uisling sekä ministerit I rgens 

ja Rustad rouvineen, sekä sisä

asiaindepartementin kansliapäällikkö,innenriksråd (vastaa valtio

sihteerin arvoa) Dahl ym. Åinoastaan yksi alempi saksalainen --virkamies oli läsnä. Herrat Ragelin, ThrCijilSen ja Dahl esiintyi-

vät yirkapuvussa,joka hiljat tain on vahvistettu NS:n 

den käytettäväksi. Se on väriltäån joko harmaanvihreä tai 

sininen ja varustettu arvomerkeillä ,jotka jossain määrin muistut

tavat saksalaisia N.S.D. :n arvomerkkejä. 

Tässä yhteydessä mainittakoon että, sen jälkeen kuin V~

näjän, Yhdysvaltain, uban ja Sveitsin lähetetyt konsulit viras--toineen vuoden kuluessa ovat poistuneet, Suomen, Tanskan,Ruotsin, 
/' - -

Italian ja Espanjan konsuliedustajat muodostavat Oslon konsuli-

kunnan. Yksi heistä ,nimi t t äin Italian, on Oslon entisen diplo

maattikunnan jäsen (ent. l ähetystösihteeri). 

~ Yllämainittu muuttunut kannanotto konsulikuntaan johtunee 

siitä seikasta, että departementtipäälliköt syyskuun 25 pnä 1941 

lopullisesti nimitettiin virkoihinsa,mikä seikka puolueessa on 

tulkittu merkiksi siitä että hallituksen olemassaolo nykyisessä 

muodossaan on vakiintunut. Tämä seikka merkitsee S:n silmissä 

myöskin askelta kohti NS:n politiikan 10 ohdetta,korkeimman 

vallan saanti omiin käsiin. Puolueessa toivotaan hartaasti, 

että uudestaanjärjestely Norjassa voitaisiin nopeasti kehittää 

niin pitkälle ,että Norja m.m voisi ajatella ainakin rajoit 

ulkomai sta edustusta. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

. ) ~ RyHMÄ . .............. : ........................................ ... . 

OSASTO: .......... {J~~ ........................................ . 

• ASIA: r, · ···· .. ' 
, 

~~. ~ ...... ~.~ .. ~ .Mq" )(:) {, 

O'~.~;: 
......... . ... ........ .. ... .. .. .................. ... ... .. .. ......................................... .... .. - .............. , ................. ~ ............................. ...... . - .... .......... . 

................................................... .................................................................... .................................... ~) .L j .. , .~ . ('. 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

. ) ~ RyHMÄ . .............. : ........................................ ... . 

OSASTO: .......... {J~~ ........................................ . 

• ASIA: r, · ···· .. ' 
, 

~~. ~ ...... ~.~ .. ~ .Mq" )(:) {, 

O'~.~;: 
......... . ... ........ .. ... .. .. .................. ... ... .. .. ......................................... .... .. - .............. , ................. ~ ............................. ...... . - .... .......... . 

................................................... .................................................................... .................................... ~) .L j .. , .~ . ('. 



• 

1\.1 I «'1. 
.. Q '10 ... SSA OLEVA PÄÄKONSULINVIRASTO.I1../,I.YI 

KIRJELMÄ " :0 .. l2JO}29 

.0.s1.0 .SSA .5 .. P:NÄ marras KUUTA 19 4 L 51 
VIITTAUS • .......... N 

.. P:NÅ ... KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : . D. U. M . . 19 

'-11 

I 

Ulkoasiain inisteri ö . LLE 

ASIA: rtaportti nro 16 . ............. .......... . 

""A .. 

~ääkonsulinvirasto kunni oi t aen oheistaa päikonsuli 

H. lellströmi n alleki rj oittaman raportin nro 16 

"~ orjalaisi a expansiopyrk i:nvksiä~1 

~ -
Päjkonsuli: ~ 

• 

1\.1 I «'1. 
.. Q '10 ... SSA OLEVA PÄÄKONSULINVIRASTO.I1../,I.YI 

KIRJELMÄ " :0 .. l2JO}29 

.0.s1.0 .SSA .5 .. P:NÄ marras KUUTA 19 4 L 51 
VIITTAUS • .......... N 

.. P:NÅ ... KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : . D. U. M . . 19 

'-11 

I 

Ulkoasiain inisteri ö . LLE 

ASIA: rtaportti nro 16 . ............. .......... . 

""A .. 

~ääkonsulinvirasto kunni oi t aen oheistaa päikonsuli 

H. lellströmi n alleki rj oittaman raportin nro 16 

"~ orjalaisi a expansiopyrk i:nvksiä~1 

~ -
Päjkonsuli: ~ 



i'1 ~ 'L 

OSLO 

RAPORTTI n: 0 16 

Oslo ssa 5 p:nä 

pääkonsulinvirastö 
SSA OLEVA ~+WU )2.) II . '11 

mar~ta 19.41. 

A s i a' or ia,lai sla exnansio

pyrkimyksiä. 

_. ~ I 

"II 
Jf<j 

A .. Lainen. 

V. k. lokakuun 16 pnä pit i prof essori Roel sanoma

l ehtiselostusten mukaan önsbergin ~S-talossa esitelmän,joka kos-
ki orjan i ntressejä ohjo isessa-Jäämeressä. H~rra Hoel huomaut-

~ ti että suurin osa maapalloa -nyttemmin on kansoitettu ja ai

noastaan Pohjois- ja Etelänapojen ympärillä olevilla alueilla on 

~ 

.. 
vielä mahdoll isuuksia. itä tulee napa-alueiden taloudelliseen 

exploataatioon on orja kulkenut etunenässä ja orj A.n asemaan 

nähden muodostaa 

tilan, joka on 

ne taloudelliset 

ohjois-Jäämeri kal avesineen norjalaisten elin-

t arpeen "orjalle,jottå 

mahdollisuudet , jotka 

sen kansS--Voi saavuttaa 

sille kuuluvat. Herra Roel 

l uet t eli norjalaisten elinkeinot ja mainitsi nimenomaan hylkeen

ja valaanpyynnin, metsästyksen ja kalastuksen . Hiljattain ovat 

norjalaiset sen ohessa ryhtyneet harjoittamaan kivihiilen lou

nintaa uippuvuorilla (Svalbard),jossa orja voi tyydyttää koko 

hiili tarpeensa. erra oel mainitsi myöskin matkailua napa-alueil
la. 

Lopuksi herra Hoel totesi: "~-or jalle on ajan mittaan 

ilmestynyt monta pulmaa, jotka erittäin Venäjä idässä ja Tanska 

lännessä ovat sille aiheuttaneet. Venäjä -on sää änyt rajoja, jotka 

ovat olleet erittäin epäedullisia Norjan metsästys- ja kalastus~ 

intresseille. Tanska taas on saanut suvereniteetin Grönlantiin 1 
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(Tarkoitetaan Haagin pysyväisen tuomioistuimen ratkaisua)". 

On kuitenkin toivomme ja uskomme",lopetti professori Hoel, 

flettä ~Tor~.m intressit Pohjois-J";"meren alueella tulevat 

vaarinotet iksi rauhankonferenssissa . n tärkeätä et t ä 110r jan 

vaatimukset silloin ovat määritellyt ja hyvin perustellut, 

seikka , joka lienee selviö . or jan nykyiselle hallitukselle". 

l.Jerra rIo eI on esittänyt toivomuksensa "rauhankonferens

sin" tuloksiin nähden r orjan osalta epämääräisessä muodossa, 

mut a tuskin lienee epäilystä olemas ~ ettei hän myöskin 

ajatellut iorjan ja Venäjän rdlistä,1826 tapahtunutta rajan-

käyntiä , jonka yhteydessä n.k. Frellesdistrikt jaettiin enäjän 

ja i~or jan välillä. 

~aikkakin herra Hoelin esitykselle ei sellaisenaan 

ole annettava ylen.rnä""r in suurta :nerkitystä,on silti muistet

t ava että se on osa tiettyä propagandaa • • S:n pyrkimys on 

propagandatarkoituksessa kohentaa orjan menneisyyden merkitys

tä (vrt. raporttia n: o 13/1941) sekä viittaamalla siihen loihtia 

esiin suureUmoisen Suur- rorj an tulevaisuuden kuvan ,joka vas-

taisi :n ulkopoliittista lempiajatusta " orja 

avain" ja sen ohessa muodostaisi suurpiirteisen ulkopolii tti 

.. ohjelman , joka olisi omi aan lisäämääD puolueen arvoval t aa . 

1920-luvun alkuvuosina ryhdyttiin ~orjassa perinpohjin 

tutkimaan t inmarkenin poliittista historiaa. Vuonna 1923 il

mestyi Aorjan ulkoasiaindepartementin alotteesta julkaistu 

kielma lTFinmarkens oli tiska Historia;' aktmressig fremstillet av 

Oscar bert Johnsen (Videnskapsselskapets skrifter) . uitään ma. 

teriaalia,joka olisi osoittanut jot~in perinnäisiä oikeuksia 

.orjan nykyisestä itärajast eteenpäin,ei voitu esittää: 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista syventyä herra 

. . 
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Johnsenin tutkielman, joka si sältää Suomenkin kannalta 

paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä, tuloksiin . Mainitta-

koon kuitenkin ,että herra Johnsen puheen ollen orjan 

ja Venäjän välisen yllÄmainitun 1826 t apahtuneen rajankäyn

nin tuloksesta (sivu 257) lausuu Kuolaan nähden seuraavaa: 

'1 retensjonene paa Kolahal voen ansaa man forreldede og bare 

egnede til 

amalla 

at irri tere den russiske björn." -sivulla todet aan että Stortinget kuninkaalle 

l ähettämässäan adressissa 27/7 1827 , ksimielisesti kiitti 

mainitussa rajankäynnissä saavutetusta tuloksesta • 
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Asia: eskustelu Sisässiaindenartementin 

päällikön ,ministeri Hagelinin kanssa. 
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uluvan marra skuun 11 pnä,Italian kuninkaan syntymäpäi

vänä , oli Italian t äkäläinen edustaja ,lähetystösihteeri ~oscat~ 

järjestänyt juhlapäivälliset, joissa oli l äsnä kenraalieversti 

Falkenhorstin sija inen, ma juri ~uisling, departtementtipäälliköt, 

ministerit Hagelin, Lunde j a Hustad sekä 

likunta y.m. 
sIan lähetetty konsu-

Sain til~isuuden keskustella ministeri Ragelinin kanssa , 

joka on arvovalt aisin departementtipäälliköistä ja jolla lienee 

jo aik isemmilta ajoilta l äheisiä suht eita m. m her ra Rosenber

gUn. 

Lausuin, päästäkseni alkuun ministeri Ragelinille että 

~ mielestä i olis i toivottavaa että Saksa voitettuaan ! euvostove

näjän, riisuu sen aseista ja jakaa sen erinäisiin hallintoaluai-

sHn. 

Tähän herra Hagelin vastasi, että hän jo aikoja sitten 

on keskustellut tästä herra Rosenbergin kanssa ja oli 

jo silloin puhunut tähän suuntaan. Muuten Hagelin oli sitä 

mieltä että juuri Rosenberg tulisi johtavaan asemaan Venäjän 

vastaisessa Saksan järjestämäSSä hallinnossa. Tässä yhteydessä her

ra Ragelin mainitsi, että &orjan Legiona lähitulevaisuudessa 

retään nykyisestä koulutuspaikastaan Saksassa ~orjaan 

JAKELUOHJE: Jak.llIOhjemall.Ja: 
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nusta vart en, minkä jälkeen se lähet et ään Suomeen, jossa mie

lestäiin tarvitaan huomattavia joukkoj a ;':urmanskin valloitt amis

ta varten , ko ska ~urmanskiin hänen tietämänsä mukaan on saa

punut m. m muutamia divisioneja kanadal aisia . 

l~skustelun tä ssä vaiheessa kysyi n herra nagelinilta 

mikä merkitys miele stään oli annettava pr ofessori Adolf 

~~orjan J"ä:neri -intressejä koskevalle 16/10 1941 pidetylle esi

telmälle (vrt. raporttiani no 16) • 

erra ' agelin lausui et tä hänki~ oli huomioinut 

sanotun herra Hoelin esitelmän ja keskustellut siitä majuri 

~uisling in kanssa , jolle hän oli esittänyt , että tällaiset kan

ole ' . 8:n hyväksymät (autori-nanotot , jotka 

sert) , eivät 

sen 

ole 

käsityks i ä. Asian 

lisäksi eivät 

suotavia,koska ne 

jatkettu pohtiminen 

voivat 

onkin 

aiheutt aa väärin-

nyt lopetettu . 

Yritin viittauksella siihen s eikkaan , että ~ orjan 

tortinget 1827 oli ollut t yyt yväi nen 1826 vuoden 

nin (vrt raporttiani no 16) tuloksiin, saada herra 

rajankäyn

Hagelinil t a 

kannanoton pääasiassa, mutta hän ei tahtonut syventyä siihen 

eikä myöskään lausunut mi tään 8tortingetin mainitun kannanoton 

johdosta. 
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