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Alla här närvarande torde erinra sig, att förra vintern och början
av våren förekoramo 1 den tyska pressen artiklar riktade mot Sverige i en
sådan omfattning, att man ej kunde undgå att däri se 6n systematiskt ord
nad presskampanj mot Sverige. Vi minnas säkerligen också alla, att detta
tillstånd upphörde så bestämt och pBtsligt, att det tydligen var diri
gerat från högsta ort. I själva verket förhöll det sig så, att man från
Auswärtiges Amt meddelade', att man hade för avsikt att avblåsa kampanjen
mot Sverige under föimitsättning, att den svenska pressen på motsvarande

sätt ändrade hållning. Detta tillstånd av fred på pressfronten fortsat
te sedan under hela sommaren, men under de sista veckorna har det visats

nya signaler från tysk sida. De démarcher, som framställts, ha anfört,
att man mot slutet av sommaren ej kunnat undgå att märka, att en alltmera

tyskfientlig ton ånyo anslagits av den svenska pressen överlag. Man kun
de ej finna sig i detta från tysk sida, och det kunde ej garanteras, att

den vänliga hållning, som den tyska pressen förut iakttagit, under dyli
ka f45rhållanden i fortsättningen kunde iakttagas. Till belysning av den
na utveckling vill jag anföra några utdrag ur de rapporter, som kommit

från vår beskickning i Berlin och vari de tyska démarcherna omtalas.
Den 1). september skrev beskickningen hit, att pressminister Sohmidt

på uppdrag av utrikesminister Ribbentrop haft ett samtal med den svens-
_  ka beskickningen. Minister Schmidt hade då framhållit, att Ribbentrop

var mer än chockerad över den hållning, som svenska pressorgan på sista
tiden intagit mot Tyskland. På tysk sida hade man det intrycket, att
dessa tidningar ansåge, att Tyskland var så upptaget av kampen i öster,
att man i svensk press Icunde tillåta sig vad som he}sfc. Det vore själV'*
klart, sade Schmidt, att den återhållsamhet, som flera månader tillbaka

förmärkts i den tyska pressen' gentemot Sverige, borde motsvaras av en
liknande hållning i den svenska pressen. Han måste beklaga, om en
svensk presskampanj mot Tyskland för aljtid komrae att kvarlämna spår.
Han yttrade till slut, att Ribbentrop uppdragit åt honom att förklara,
att om den svenska pressen gentemot Tyskland fortfor att intaga en sådan
hållning, så kunde detta komma att utgöra en svår och allvarlig fara för
ds politiska relationerna mellan de båda länderna. Tyska beskickningen
1 Stockholm har också framfört sådana synpunkter. Något senare förekom
ett liknande samtal mellan en av de högre tjänstemännen 1 Auswärtiges
Amt och vår beskickning, varvid det framhölls, att man i Sverige måste
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förstå,, att Tysl^and Intrasserada sig fdr döttå Syorigo ej var
en randstat utan ̂låg''tri6m'döt''tffl^a hypi?dn!fh^pi|ogr^^ område»

Sn annan omständighet som vore viktig-ur tysk synpunkt var att

det fanns en allvarlig möjlighet att de anglosadiäska.maktema kunna

görä ett försÖk*åtfupprätta e»"ahära front i Norge. Att döma av den
svenska pressens tyskfientliga hållning kunde man fråga sig, om ej Sve*

rige därvid avsäge att ställa sig på de allieradSs sida» Stora svenska

tidningar vågade till och med inte längre införa tyskvänliga artiklar.

Man kunde ej finna sig 1 en sådan stegrad tyskfientlig opinion, och det

rörde sig härvidlag icke enbart om presspoljltik, utan.detta måste sägas

vara ett kapital atprpolitik. Det vore möjligt, att/^svenska Journa»
listerna ej förstått, att den. åsikt,som ;j|S^rts angående press- ^
uttalandena, flj var Sdhmidts egen utan i .s j.älti» .yisikat tyaka utrikesied-
ningens. I rsN^^^an av den 26 september refererades samtal med samma
tema. Det fö^ihöll'sig" så, apförde aian, att Ri^tSntrpl och ..Hitler dagli-

• des ständigt. .Aptihgen.kund.e' eller ville .Int.d..^^^^ r.egsiilngen hind* ■

ra pressen att föra fram sådana uttalanden.

Det är ett faktum att vår enligt denna uppfattning i stort sett

antityska pr^ss skapar en stämning i Tyskland, som vi ej kunna vara like
giltiga för,...Man får i.nte glöiona, att den nuvarande regimen i Tyskland
är särskilt kuslig för hån och krftik och .att. m^n ,.bildar sig an upp-
fftétniRg oiu fÖreteelséit^ på sådan basis,, han miåste .försöka se saken

''ur "tysk aynpunfet och söka förstå., att om den ant.ltyskf kamR.janJen fort
sätter som hittills, kan dan medföra större f.ärof .än Jag
vill i detta Bei?m'iianhang nänina, att vi dan 21 saptember gjorda en fram»

..8tä.llning om ty,ak lejd för ett svenskt fa,rtyg till. Ifprdamerlka, Det varf
här fråga om ett .undantagsfall, .varvid .f,artyg^t.^..|l^,l^^ hdrnt.? hem vissa
för vår del aärskilt lagrade varor, framat^lAingdP^ och det
meddeladjes u^^ tyska 8tåt^yn3ktt|^ S
den svenska jpressens hållning. Särskilt Skuile vissa uttalanden, som '
gjorts av .några svenska Icorrespondenter i Dondon., ha föranlett irrita»

. ■' tion. ha, åtskilliga, minis»
tern, ödh det här ^'utöver vad som framgår av det här sagda framhål*

.l/^^en tendens till kritisk Tysklai^da inrs angsläsenheter,
z£ den ali^d^® och''mot Tyskland alltmer ovänliga tpn oolj hållning hos
en stor del av pressen, som i främsta runmiet yttrat sig i. redaktionella

''•'' uVtalanden, 'uppställningen av de utländska telegraasnen, understrykandet
' av vissa nyheter, uttalanden i kåserier och kultursida och litterära

"  'artiklar samt i politiska teckningar och kerikatyrer.
Anmärkningarna ha i ett par fall preciserats.., .Så har leträffan-

inblandning^
gjorts'anmärlöjiögar på att iiian. i den. svsReifife^pgii«Ba.-.St&..BAr s^ngpr ta

'  'iat om"fårå'h av d'et stora aräalet utiäriSa^^iPt^^^e I.Tyskland. Man
;  ... " Vv'.- ' 'i' •• 'i".*, y' ?. S
har då från sVensk sida svarat, att att aådäht förhållande, att sex
miljoner utländska arbetare av olika nationaliteter finnas 1 Tyskland,



■  3.

onekligen vore av stort intresse inte 'oara för Tyskland» utan för hela

Buropa och därför siste intressara äv.en svensk .press» Prån tysk sida :

replikeradas, att det främst var det sätt, på vilket saken framställts,

som blivit föremål för skarpa observationer. Dan svenska pressen hade

talat härom som en redan timad olycka,' Man gör från tyskt håll gällan»

^de,' att denna sak komme att redas upp och pt.t dat ej Vore skäl att orda

därom innen man sett hur det går. Det måste ansss otillständigt att

"dti^ändsk press ttossförinnan tar da.tta. förhåjllan<|e, BOBV.,:Skäl för att rik»
tå kritik mot-den tyska regeringen. Det är, jagiVill betona detta. Just

niot själva det sätt, på vilket sakan framställts, sop» man opponerat

sig;^ .
'  jag kan faktiskt inte neka till att det finns ett visst berätti-

^ gande 1 dessa tyska påståenden. , I varje .fisflVåi^XSÄ apm^^
.gäller det ansikte som pressan dagligen visar upp när det gäller Tysk-

^ ! land. Vad skulle man i iivarige säga, om t.ex. större tyska tidningar

praktiskt tage^t dagligen hade kåserier, som på ett insinuant sätt kland
rade Svariges konung och svenska förhåliandan, särskilt svensk politik

, K' "ddh svenskt sätt'att tänka. Man kan förstå, irritation
^  ofta hela-uppställningen av dBgänS;. stoff och hela in-

'Hktrilngeh'göras ägnad att. väcka en viss upp^ttär^sanilist.
-v ■ ■ Jag tyoksr ej det är så orimligt om man I Jpyskland därvid i läng-

den kan få en "känsla av ax,t här är ott mot d0m ||.entllgt Inställt land.
Jag behöver ej tillägga, at.t jag i.iJy_8»ij5gdg^

om man kunde dämpa ner, tonen. Alla här närvaraiida känna min inetäll-
'  ning härvidlag!" Vi stå alltså inför hote^t iv eh förnyad tysk press-

,  ' kamparij. Mei^atandet härom hör finnas på |e sy^ns^a äidninssradaktio-
nerria, och det'borde vara självklart, att den svenska pressen inte kan

•hsiisks. en sådan utveckling. Jag vill lör egen del i detta sammanhang
tillägga, a-ct jag förvånar mig över, att man praktiskt taget aldrig i

■  den allmänna delen av den svenska pressen ser ott avståndstagande från
|f„ 'dé ytterlighetsriktningar, som ha kampanj laot 'i^skiand ooh kritik av

■  "tyska föräiLllandén till sitt ledmotiv En, typi8^,e;fPonént för dessa
tidningar är "Trots alltV' Nazlstpresaen •åtäl^^i gåpg. p störs-
"ta''dsl6n av pressen på sin plats i det svenska san^äil®^» givet-

i*!^ ' ■Vis måste sägas vara utmärkt jbra, ooh det finns heller ingen oltunnig-
het öm hur'man på"svenskt håll"betraktar de kpamiUnistlska tidningarna.
Men aldrig någonsin har man kunnat so ett klart avståndstagande just

,  ■ frånd-n tr-djb'idltrLrGyn. Eeror detta på att man i grwd ^och botten gil
lar dan hållning som Inta.ges eller att det ej" skulle vara opportunt

^  att taga ståndpunkt härvidlag? Det är Ju-alldeles klart att dessa tid-
""nlngsorgan aJ Icunna betraktas som reprose^1;ä^^V!|Jf,^^^^ opi-

"" "nioneri.' '''-ét:t'lÄsr1; Istäilnin frän d^sn.övrlgä" sida skul-
le'eliminerä dessa tidningar ur dlskussionsnöeh'därigenom skapa ett

iv. bättra underlag för vårt handlande, Dst är, onödigt att auå tidningar,
' som" répresehéej?å'^en mycket liten del av ogihiö^ött| '8ä ofta skola få fi

gurera i eilv.eTiiga .dämaroher mallen regérin^^ diskuteras
söts dm dé'#^gä!&de''j(ien'svanské, ■opinionaha"^l.,!|^^^|^^^^ hjälpa till
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• litat mer att. få till stånd att klart avståndstagande beträffande des»

'" •* sa-örgan från stSrré' delen"?v pressens sidä. - iles^^ aftulie då ej be
höva ifrågåkomma så ofta som nu sker. ■

Därmed skall jag överge detta äsjie boh övergå till andra frågor,
■Tag vill då börja med frågan om överflygningarna och vad som

- gjorts mot dem. På sista tiden har det visat sig en nedgång i antalet
utländska överflygningar, i varje fall från tysk sida. De förekomma
dock fortfarande alltför ofta. Dnder september ha 27 tyska överflyg
ningar konstaterats} det var 1 samtliga fall fråga om enstaka plan och
om snuddningar av vårt luftterritorium. Några få undantag av allvarli-

■ gare art ha ägt rum i Norrland. i'rån engelsk sid^ ha på sista tiden
■ "'förekomniif tre 'övsrflyghingar', Eela förbänd hå di fiugit in över lan

det, varför det 'i detta fall rört sig om ett större antal inflygande
plan. Sn gång skedde en överflygning över Nordsverige, varvid uppgif
terna om planens nationalitet dock voro mycket ovissa, Sngelska plan
ha emellertid med säkerhet iakttagits över Skåne den l8 - 1^ och 2l|. - 2^

' ■ -septerater. Dessa olika slag av överflygningar ha återuppväckt diskus-
sionen om hur överflygningar böra bemötas. Sn viss'förvirring råder
härvidlag i en del av pressen, och "cl.a. har den tanken uttalats, att
man från militärt håll reagerat olika mot tyska och engelska plan, vil-

■ ket givetvis är orimligt. På flera håll har man frågat, hur det för
närvarande förl^ller sig med instruktionerna till luftvärnet, över-

'  flygningar av militära plcn kunna vara av mycket olika karaktär. Den
vanligaste typen - och det g"äller oftast de tyska planen - innebär att
något plan har orienterat fel eller konunit in över gi?änsen av vårdslös
het, därför att det är bekvämt att ta genvägar. När flygplan av dessa
orsaker komriia in över vårt område, avvisas de med varningsskott, och de
fall jag känner av överflygningar, som ej stått i omedelbart sarmcanhang
med krigsoperationer, ha varit av relativt lindrig art. I dessa fall
är det ju eri fråga enbart mellan oss som neutralt land och det land,
söm är anåvärlgt"för flygmaskinen. Dan andra krigförande parten har då
ej något Intresse att bevaka hos oss. Det beror sålunda på den neutra
la partans.göttfinnande hur man anser det lämpligt att förfara. Vi ha
därvid ansett det klokt att ej gå för hårt fram utan att, så länge det

. .visar sig ha •verkan, nöja oss med mildare medel. Vi ha haft principen
att ej skjuta hed något plan utan varningsskott oohi ämna tillämpa denna
princip så länge det går. Vi ha hittills ej funnit enleöhing till änd-

V. ' •• . *• ' - 'i'. > • •• • • . ■ . ; • •• • .;» •
■ ,.,_,„ring. .

Dan andra formen av överflygning är när hala förband taga vägen
över Sverige för att därifrån företaga krigshandling mot fienden. Det
ta slag av Överflygningar är självklart mycket .allvarligare och kan med
föra komplikationer för vår del. Under Narvlkaoparatipnerna i Norge,
då krigsskådeplatsen befann sig strax utanför vår gräns och den ena pfr-
tens flygplan tÖgö.vägen in över avenskt områda fÖr ,att angripa motpar
ten, måste man betrakta detta söm ett utnyttjande,ay.,^sye,n8.kV luftterri-
torivim söm'ipäs för krigsföretag. Det kunde vi inte, söm neutral stat
finna oss i, ty; vi ville inte på den vägen-bli direkt ■•indragna i kriget.



I detta fall tillämpad© vi sträncast möjliga åtgärder, alltså verk-
ningsöld omederoart, med den kända effekten att över 30 tyska plan tle-
vo nedskjutna på svenskt område. Något liknande har sedan ej mera fö-

,  rekommit förrän; brittiska överflygningarna mod formationer företagits
över Svdaverige i samband mad raiden mot bl,a. Danzig. Dessa överflyg-

,,^,,^nip?,r,ha,J.,..,ai^>äi)lig1?.,.f,ö^ under mycket,^dållgä.,^^^
- ii. 'iandan, och det-sätt varpå man kretsade över SydsyoräLgo visade, att

1 .. .imåniiute visatsj- var man befann sig, utan försökte-att..orientera sig.
"  . Men detta har Wast varit tillbud, överflygninsah hä emellortid ock-

såiförakommit i samband med mlriutläggning i Öresund och vid dan syd
svenska kusten. Det har dlrvid varit fråga om enrren krigsoperation,
vari hela formationer deltagit. ';Iärvidlag måste Bian givetvis reagera
påistt skarpare sätt. Jag vill tillägga att .som svar på da protestor
vi^avgivit i den mån övarflygningar skatt har.den brittiska regering-

^. ;;.,en tillkännagivit, att dessa, neutralitetskränkningar skett av misstag
• ti, och att orderna missuppfattats. Men har. all anledninc ®tt sätta till-

»i!'■ tro till britternas löften att söka förhindra ä'''t<8®ken ej mer skall
■  upprepas. Detta hindrar dock inte att något sådant ånyo kan förekom

ma. Därav har följt, att man har ansett sig tvungen att vidtaga kraf-
^  ; tigare åtgärden» skäl, som jäg ej känner till, uppkomrr.it

den föreställningen att vi visat olika slags stränghet gentemot Tysk
land och England. . Nattetid skjuta vi skarpt, och om dagen avlossa
vi varningsskott, säger man, och när då tyska plan flyga över ter-

■  'riborium'öm":dage'n o'ch éncersTfa7pråii~som regel Äi» na^fén, har man dra-
.git. denna slu^^^ts... Dgt förhåller sig e^aellertid så, att när vi veta
att plan göra överflygningar och dessa ej kunna siktas på grund av dim-

;r ': .ma, låg molnighet etc., så skall man inskrida med.epärreld. Det är ju
r.■ Jdessutom^ intei så mycket ann^t att göra,.när yl kvinna bli säk

ra, på planens nationalitet, rör närvarande är under öyervä.gande att
ändra bestämmelserna om teskjutnin.g av inflygande flygplan, vilket tor
de komma att innebära att de skärpas något.» Det är dock ej klart hur
dessa bestämmelser konana att se ut, ooh jag kaiT därför ej säga mer än
detta på den punkten just nu.

Medan jag är inne på principfrågor, vill jag begagna tillfället
3.! att säga: «ågra4.Ph.4iOiii vår export och ithånsi-^^Rfug ay. varor. Xven i

ide.tta sammanhåhgt verkar det som om man , inte-bad^.; hlä.pl' för sig vilka
>' principer som-tillämpas. Beträffande-export-av varor, som icke hän

föra sig till krigsmateriel, finnes inga bestänaaelser i'neutraliteta-
reglerna inöm.folkrätten, som gg-» någon inskränkning eller föreskriva

^  något slags reglering härvidlag. Varje'neutral sta); har frihet att
.handla hur den vill, när det gäller t.ex. trävaror,, järnmalm eller re-

.c . ; »parerade'.bilar,.- ' Vad beträffar-export av krlS8n«i.t.eriel stadgas uttryck-
ligen i Haagkonventionen, att.hinder ej-möte*" ^^^^ -Psutrala stater att
.e^prteraikrigpaterie.l till krigförande, förutsa^ da krigförande

'  ..parterna beh^^^^^ ,Vi ha i ör vår dei' uppstälht. "den regeln, att
icke exportera.krigsmateriel till-krigförande.. Stt undantagsfall .gjor-

v des dock- i fråga om Xinland;' Denna: regel, baiT 'följts trots att vi mot-
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tagit krigsmateriel från T-vsklenc! och Italien. Det är alltså en stånd

punkt, som intagits från svensk sida, och inte någon uttrycklig förplik

telse, som härrör från testänji.elserna i gällande folkrätt, jed transi-

teringen förhåller det sig på sar..i,;a sätt. För varor, som ej utgöra
krigsmateriel, finnas ej några regler. Beträffande krigsmateriel stad

gas i Haagkonventionen att en neutral stat ej är förhindrad att tillåta

transltering, dock med undantag fö:, s.k. convoi, d.v.s. hela truppför

hand med fullständig materiel. Vi ha i Sverige ej intagit samma håll

ning hela tiden ehuru l-clcllgtvis konsekvent lika riktad mot alla krig

förande med undantag för Finland. Under den tid striderna i ilorge vara

de, medgavs sj translterlng av krl,:,tmateriel ooh följaktligen inte hel-

ler av tysk materiel genom Sverige till iTorge. Sfter stridernas upphö- ^
rands I Norge har translterlng av krigsmateriel med^,ivits. Den principi

ella ståndpunkten är att alla krigförande tillåtas transitera krigsma

teriel genom Sverige, uetta skulle kunna uttryckas så, ate vi i prin

cip äro beredda att taga ehiot krigsiiiaterlel för agon-befordran på våra

järnvägar, men vi tillåta ej att de krigförande själva begagna våra.

transportmedel för ett föra sin materiel genom vårt land. 'iyska artil

leritåg tillåtas således ej att kopplas in på de svenska järnvägarna
för att föras till Norge och naturligtvis få inte heller automobilka

ravaner fara genom Sverige med tysk materiel. Man vi ta på våra järn

vägar emot-khigamsteriel för befordran till'Norge eller Finland.
Vad beträffar sjötransporterna kunna vi sägas vara mycket libera

la mot de krigförande. När Haagkonvantionen kom till, framställdes soii;

bekant från engelsk sida krav på vittgående rättigheter för de neutrala

att medgiva transporter för krigförandes räkning. Även våra svenska -sD

neutralitetsregler äro mycket liberala. För krigsfartyg är passage

tillåten genom neutralt vatten. Vad som kan tillåtas krigsfartyg kan

givetvis i högre grad tillåtas handelsfartyg. Det skulle därför onekl^^^Q
gen verka som en mindre vänlig åtgärd, om från svensk sida an sådan

ståndpunkt intoges, att krigförande länders handelsfartyg icke tillätes

passage genom svenskt farvatten, även om da iiiedföra trupper eller krigs

materiel.- När dö rjrska ubåtarna började sina. angrepp måste vi i eget

intresse- se till att krigshandlingar oj ägde rum på svenskt vatten och

alltså fingo vi ta på oss eskortering för utländska fartyg lika väl som

för våra agna.

Jag nämnde cle ryska utäterna. Vad som i detta sammanhang före

kommit på sista tiden, är lyckligtvis inte mycket för vår dal. Alltse

dan sänkningen av den svenska ångaren C.P, Llljovaloh den l8 augusti

har det Inta företa.glts något nytt angrepp av ubåtar på svenskt vatton.

Det är emellertid känt, att frärmhsnda ubåtar, hålla till i ostkustens

farvatten. Vid flera tillfällen under augusti och september ha ubåtar

föratagit operationer utanför Västervik, varvid flotta och flyg ingri

pit och sjunkbomber fällts, men någon fullt säker iakttagelse har ej

gjorts sedan augusti i dessa farvatten. I slutet ev augusti voro en

del ubåtar verksa.imia inom ett omr.,\da i Ålands hav. Då blev en finsk

konvoj angripen och torpederad på internationellt vatten. Den JOaugus-



ti upprepades angreppst på ungelär seimna plats. Finska ooli tyska far

tyg sägas ha sänkt en eller två ukåtar. En Xlnsk konvoj anfölls mel

lan Iland ock svenska kusten den i; september. Kattan till den 12 sep
tember torpedaradöB en llnsk båt vid Plnngrundet 1 Bottenhavet. Det
håde lyckats en Uvåt att taga sig genom södra Xvarken, där en svensk
finsk mina ring företagits. Det fraidcom erudllertld, att ds finska mi

norna då ej voro utlagda. De lades ut efter den 12 september. Vid
samma tidpunkt torpederades två andra finska handelsfartyg 1 Ålands
hav, norr om Björneborg. Ytterligare sänktes ett tyskt fartyg den 28

september ooh änhu ett finskt fartyg har uppgivlts sänkt 1 Björneborgs
trakten. Frän svensk sida har dessutom vid flera tillfällen varsebli

vits ubåtar utanför Härnösand ock "rnsköldsvlk, dock alltid utanför

territorialgränsen. Detta föranledde att man däruppe drog In sjöfar
ten Innanför territorialgränsen. Atgäi^der för eskort 1 dessa farvatten

.  äro vidtagna,msn någon sådan har ännu ej satts 1 verket, Sn jagar-
flottllj har därjämte förlagts där uppe iör ubåtsjakt. Det är emeller
tid anmärkningsvärt att Ingen atcack på sista tiden gjorts på svenskt
område. Detta kan möjligen ge anledning till en liten förhoppning, att
de order, som lyska re£erin^,en ken ha givit, även åtlytts, ooh ute

blivna attacker även på andra håll skulle kunna peka i samma riktning.

De protester, som avgivits i Kujbysjev, ha ännu inte nöjaktigt besva

rats. Man vidhåller från rysk sida, att då angrepp ej planerats, kun
na några ssdana ej haller ha ägt rum, och man gör -gällande, atf det

måste vara fråga om andra ubåtar, som i provokationssyfte utgivit sig

för att vara ryska, en förklaring som ej är tillfredsställande. Man

h^ i ett så.dant läge ej mycket annat att göra än att följa den fort

satta utvecklingen och se om det kan konstateras, att ubåtarnas verk

samhet definitivt upphört.

Flyktingfrågan har på sista tiden tagits upp till behandling här

ooh där i pressen. Dagsposten har gjort ett stort nummer av det stora

antalet norska flyktingar, som komma in över gränsen, Man har från det

hållet påstått, att det är koma.uniator oo.; andra farliga element, som

komii-.a in i Dverlge ooh a tt det innebär en fara för landet. Det är sä-

.kerligen mycket överdrivet. Det är klart att det är ganska många nors
ka flyktingar, som ta sig hit, men det är ej något hårresande stort

antal. Bland det stora antalet flyktingar kunna jiöjllgan kommunister

förekomma, i^et kan visserligen vara många, öm vilka man ej vet, vil

ken kategori de tillhöra. Det har också sagts att en hel del K,S.-

folk tagit sig in och xöroglvit sl^ vara norska flyktingar men haft

andra intressen. Dessutom har en del krimilnella element, närmast vane-

fbrbrytare, kommit in, imen de bli särskilt ojmhändertagna och bevakade,

I det stora hela har det på detta område inte skett någon ändring från

tidigare. De flesta, d.v.s. 70 - 80 ̂  av de norska flyktingarna äro i
arbete. Ett arbetsläger är förlagt till Kjesäter 1 Södermanland, öv

riga flyktingar ha blivit förda till olika ställen, Sn viss undersök

ning av flyktingarna har skett vid gränsan, men det har säkert inte

kunnat undvikas att även en del icke önskvärda element kommit med.
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Det kan också nämnas, att kostnaderna i-ör de norska flyktinsarna be

stridas av.norska regeringen ocli ev norska legationen i Sverige. De

-sanitära förhållandena uppmärksaKmas, särskilt sedan det på sista ti

den har konstaterats fläoktyius i dordnorge. Slutligen vill jag även

näirna, att man från myndigheternas sida övervakar dessa liksom andra

' flyktingar så ■gott 'äet låter sig göra med.beaktande'av en strävan att
giva dem största möjliga frihet. Åtskilliga andra flyktingar ha även
i stor utsträckning kommit in i landet under de sista månaderna i nå-

^  . got större antal än tidigare, särskilt danska arbetare och ryska och
.  polska förrymda■krigsfångar. Ryssarna äro sammanförda i en . örlägg-

ning på särskild plats.
3tt annat ämne, som torde ha intresse, är vår humanitära hjälp,

J.första hand går hjälpen till de nordiska länderna. Beträffande Pin-
-land är ingenting nytt att säga. Norge skall längre fram behandlas,

•■ - . : :Ken Greklandshjälpen skall här något utförligare beröras. Som bekant
har liian på initiativ dels från svensk sida och o.elc från annat håll

1  -efter många förhandlingar fram och tillbaka lyckats få till stånd en
regelbunden transport av spannmål och mjöl från Canada till Grekland

■  på svenska fartyg. Donna transport är nu i gång och åtta fartyg äro
"•»'i'trafik. De första avgingo-från Göteborg i-mitten av juli och an-

^»'ihvhkoimr.o-till Firaus-från Canada dan 29 augusti. Två fartyg ha dessutom
-■'kommit till Öfäkland den ly september. ■ lie äterståetide fartygen äro på
väg till Grekland. Det är meningen att de omedelbart efter lossningen
skola gå- tillbäka för att på.så sätt fortsätta trafiken. Man. hoppas
genom en månatlig tillförsel av minst 15.000 ton spannmål kunna säker
ställa dé ri.-jst nödvändiga behoven. Mottagandet och fördelningen av
spannmålen sker under ladning av en kommission av internationella.Röda
Korset, som består av åtta svenskar oc sju achv/eiziska delegater. En

svensk är ordförande. Svanska staten har 1. detta sammanhang inga andrä||^Q
kostnader än bestridandet av utgifterna för de svenska delagaternaa up-

•  pehåll i-^Grekland,. De c har if.addelats att man i Grekland väntar sig än-
■  nu större svårigheter under don koriimanda vintern. -Ännu större livsme

dels sändningar'än 15.0IK) ton torde bli erforderliga. Vi skola därvid
försöka göra vad på oss ankoirmor. Kom/iissionen har kunnat övertaga
brödförsörjningon ooh håller nu på att utarbeta en generalplan. Man

"•'- -'har infört ett-brödransonaringssystem, medgivande en tilldelning av I90
"gram por person och dag. Dock torde tillägg för vissa arbetare och
sjuka medgivas; hesaa ransonoringsuppgiftor böre åtminstone tills vi-

"  •• •' dåre ej -puleliooras. '
.{; -■.)r ' Slutligén-"kdmmor jag till Norgehjälpen. ■ .Vi ha här i Sverige--an-

'.strängt-osa att finna en lämpli;;; form för denna, Att hjälpa genom
"att skicka matvaror i vanlig ordning är av många.skäl ej lämpligt ooh
■ kan ej gärna förekomma i n.lgon väsentlig utsträckning, Detaårjima gäller

•' •'- öm de flestadandra nödvändiga varor. "Andra föhmer äro emellertid dis-
"ku-terade. Man-har .också-unders-ökt möjligheten att få. -hit norska barn
på sammas-sätt som-finska, lidigare-har fråh norsk sida svarats, att
de norska familjerna aj finna någon anl-ednin;, att sända sina barn till



Svorige och att det inte ansetts vara -v nöden. En delegation fran

Sverigos Röda.Kors, som rest till Norge, har fått det Intryokot att en

sådan hjälp 1 själva vérket i varje fall för närvarande voro övorflö-

dlg. Man hads förabragt seimiia arg\ni;antoring från norsk sida, att det

oj fanns anledning att skicka över norska barn till Svorige och att de

norska rwdrarns oj ville detta, ren man tackade ijrincip och sade, att

om läget skulle lli ett annat, så ville man få -återkomma längre fram.

Detta kunde dook ej förväntes lli.fallet inom den närmaste tiden. And

ra raöjlighetor övervägas emellertid också. Tanken på någonting liknan

de Greklandshjälpon för Norges del är uppe för närvarande, vilket med

delas koniidontiellt. Därvid skall givetvis Sverige medverka i don

mån döt kan kozmv.a,på tal. 'De rödakorsdelegater, som voro i Uorge, lik

som även andra so» studerat saken, ha fått den uppfattningen, att för

sörjningsläget för närvarande icke är allvarligt, men man fruktar, att

det snabbt kan bli det. De voro samstänmilga i slij uppfattning, att lä-

got ej var allvarligt, men man var däremot orolig för att organisatio

nen skulle visa sig vara bristfällig under vinterns lopp, varvid för

sörjningsläget hastigt kunde komi.-ia att ställas inför en, allvarlig kris.

Slutligen vill jag säga några ord om Göteborgstrafiken, som har

råkat i ett boliymmorsamt läge. Ja;, skall ej gå in på förhistorien till

denna trafik ooh ej heller dess omfattning, vilket jag antager torde

vara ganska bekftnt. Den jag vill säga> att under sista halvåret ha
—svårigheterna att upprätthålla trafiken över Göteborg stigit avsevärt. ■

Krig-ets utvidgning har ökat dessa. Det har medfört en inskränlcning i ,

importen av för försörjningen viktiga varuslag. Först avbrötos Mndels-

förbindelsernft-med-Japan ooh Kina på grund av brittiskt.motstånd. Dess

utom ha tyskarna ej velat medge handal med och meddela lejd till län

der, som-avbrutit förbindelserna med Tyskland. ...Endast i undantags

fall har det varit möjligt for svenske, fartyg att angöra andra länder

än Argentina' och Chile. Samtidigt lia avon andra svårigheter visat sig.

Den vidgade kontrollen över de ai..erikanska republikernas handel har

åstadkonmö-t en obenägenhet att medge de neutrala staterna del i den

transoceana marknaden. 'l.Tppgöralser om vissa kvota ha allmänt förlorat

i betydelse, och en del varor ha oj stått att få. förhandlingar ha

förts mod-London och V,'ashlngton, men svårigheterna fortsätta och komma

måhända att ökas. Under sista tiden ha vi hos do anglosacldska makter

na mött motstånd av an ny orsak, varigenom dessa frågor blivit all
varliga och bekyri-jmersamrtia. Do nya krismyndighoter,' som tillskapats i
Amerika, ha velat visa sig verks mma ooh effektiva, och från deras si

da har frågan om vår trafik tagits upp till ny prövning.' uola diskus
sionen har på detta sätt återförts till situationen från hösten 1959»

'' och-frågor ha. uppkommit, som beröra vår handelspolitik i hela dess öm-
fa-ttning. Alle. de grundlä.g;-ande frågor, som vi betraktat som uppklara

de-i" förhållande till da anglosacbsiska makterna ha därvid ånyo uppta

gits. • Ds uppgifter som de n'ämnde myndigheterna i Amerika få angående

Sveriges allmänna hsndelspolitik - särskilt då i förhållande till Tysk
land - ha närmast fått den effekten, att stöd gives åt don riktningen



10.

i Ämorika, som ej har intresse av att understijiija Sverlse» emedan Tysk

land skulle kunna få fördel-därr.v. Man resonerar därvid att det måhän

da vore bäst att avklippa förbindelserna ;ued oss. Visserlicen visas

stor förståelse för vårt läge i London och Washington, men icke desto

mindre är inställningen • från amerikansk sida rätt bekymiiiorsara för'vår

del." Detta måste även ses i samband med att man^för egen del reserve

rar så mycket som möjligt av viktige varor. Helt nyligen har en ame

rikansk kommission kommit över till England för'att diskutera handels-

frågorna. Kabinettssekreterare Bohoi;jan harrest till London för för-

■handlingar för Sveriges dol, och dst är givetvis svårt att s"äga, hur
dessa förhandlingar komma att avlöpa. Den ytterst viktiga Sötoborgs-
trafiken är för närvarande hotad, och vuan bör inte med någon säkorliot
taga den med i kalkylerna. Detta gäller i dag kanske mer än för att
och ett halvt år sodan.

Såsom svar på en fråga rörande de anhållna polensvenakarnas öde
yttrade..smcellensen GUnther under dan diskussion, som följde på före
draget, att lättegången ännu ej inletts och att man från tysk sida
icke meddelat något om vad svenskarna anklagas för» Man tror* sig. emel
lertid veta vad det rör sig om. Både från Berlin och från svensk si
da har affären följts med största uppmärksamhet. De häktade voro förut^

Ji Warschau men ha nu förts tillBerlin, där da synas åtnjuta en efter
omständigheterna god behandling. Talet om försummelse och uraktlåten
het från Utrikesdepartementets sida ar fullständigt felaktigt, I ".n-
slutnlng till vad som diskussionsvis fraiuförts om de norska förhållan-fjP^^'
donas inverkan på den svenska opinionen anföri^P^feri^ewilnlstern vidare,
att han aldrig underlåter att för tyska vederbörande framhålla den
svenska opinionens Inställning härvidlag. De ha donna fullt klart för
sig. Pör övrigt ingingo ju dan svenska opinionens inställning som ett
viktigt element i förutsättningen för hela läget, men man kunde ej all
tid rulla upp saken i hela dess vidd. Det är givet, att tyskarnas po
litik i Norge måste inverka på den svenska opinionen och att detta bör
komma till uttryck i pressen. Det vore beklagligt, sade excellensen,
om vi ej kunde ge uttryck härför, men som förut betonats är det inte
mot det faktum att så sker, som jag opponerat mig, utan mot den ton,
med vilken fakta framlagts. På denna basis kan man uttrycka sig på
olika sätt.

Under dislcussionen framfördes även den åsikten, att man i pres
sen ej borde ge en falsk bild av den svenska opinionen. Utrikesminis
tern replikerade, att han ingalunda sagt,- att detta vore önskvärt. Han
hade endast,fjSrklarat, hur man från tysk.s^da sep-^å^ svenska pres
sen och att det ej vore lyckligt, om an tysk presskampanj kom i gång
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nu. Det vore onödigt att frandcalla. en s&.lc.n. Man tör naturligtvis ge

en riktig bild av dan svenska opinionen men på ett sådant sStt, att

man även tar hänsyn till de föreliggande omständiglietorna.

På en fråga om Sverige hade för avsikt att ordna med svensk re

presentation hos den norska regeringen i London framhöll excellensen,

att vår legation i London fungerade fullständigt tillfredsställande

även i detta avseenda, och något praktiskt behov av en särskild repre

sentant eller ambassadör hos den norska regeringen därstädes funnes ej.

Som svar på en fråga rörande intermezzot utanför engelska legationen i

Stockholm svarades slutligen, att det halt enkelt förhölls sig så, att

det varit fråga om c an svenska polisens eget folk. Saken hade klarats

upp med engelska legationen, och intermezzot torde därför kunna betrak

tas som slutbehandlat.




