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Kvartetten som sprack
Norden inf6r Hitlers anbud om icke-angreppspakt vareas 1939

Det tycka anbudet till de fyra nondiska länderna om en icke-angreppspakt
E slutet av april 1939 kom att utspelas i ett Europa som alltsedan Munchenkrisen p i hasten aret förut stod på. gransen till krig. Hiindelserna p& våren
1939 f6ljde slag i slag. Den 15 mars 1939 Infhrlivade Hitler det redan genom MBynehel~-~verens~comme1sen
amputerade Tjeckoslovakien med det
stortyska riket och nagra dagar senare f6lB Litauen till föga i n f ~hotet
r
om
militärt ingripande och avstod det s k Memelomradet till Tyskland. Hitler
vande sig nu mot Polen och kravde omedelbara faPrhandlingar om Danzig,
som Tyskland 4 likhet med Memel fiklorat i första 87ärldskriget sch som sedan 1920 varit en fri stad under NF:s beskydd. Den polska regeringen föll
emellertid inte undan, och vagrade att förhandla under hot. England stii&
de upp p i Polens sida - Charraberlainlovade i en dek%anationi underhuset
den 31 mars att stadja Polen om det skulle komma tEB1 wi1itara fsaveck Wingal.

En vecka efter den engelska garantien t181 Pa3len grep Italien till vapen
mot Albanien, som snabbt bragtes under italie~~sk
Gverhöghet.
Vastmakterna, 5 sin sida, hade i mitten av april ~tstracktsin garanti till
Bolen att gälla aven Wumanien och Grekland och ungefar samtidigt upptogs mera allvarligt menade ewgelsk-franska konversationer med Sovjetunionen f6r att 85 till stand en allians inför det vaxande hotet fran Hitler
och Mussolini mot freden i Europa.
De tyska och italienska aktionerna i mars ocfi april 1939 hade vackt oro
och bestbortning aven i Förenta Staterna. Ii detta Wage besB6t sig president
Roosevelt "r att den 14 april rikta en telegrafisk frzdsappeIB till Hitler sch
Maassolini, vari de bada fascistiska ledarna direkt tilfrigades om de var villiga att avge en fborsiikraa om att deras viipnade ~ i t y r kicke
~ r komme att angripa något av de lander (ett 38-tal) som fanns asppridmade i presidentens
budskap och bland vilka Danmark, Finland, Norge och Sverige j2mte de
tre baltiska staterna sarskilt namngavs. Om en ckgrlik fSgrsakran avgavs skuI-
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Be presidenten omedelbart vidarebefordra den till de uppraknade Iandesnas regeringar samt friga dem om de ville avge liknande firsikringar.
Hitler besvarade Roosevelts budskap i ett stort upplagt anförande inför
den tyska riksdagen den 28 april, vari han punkt fQrpunkt tillbakavisade de
påståenden om aggressiva avsikter från tysk sida som det amerikanska
budskapet innehöll. Han förklarade att han redan förhart sig hos de 4 presidentens tal uppräknade staterna huruvida de kande sig hotade av Tyskland och, vidare, om den amerikanske presidentens förfrågan hos tyska regeringen gjorts pa deras forslag eller med deras medgivande. Svaren hade
i samtliga fal9 varit nekande. Tyskland, slutade Hitler, vore dock beret: att
under fsjrutsättning av absolut reciprocitet ge var sch en av de ifragavarande staterna en sidan försakran, som avsågs I presidentens Sendsltap. Sadana
ömsesidiga f6rsakringar hade i sjalva verket kommit att inga som ett Bed i
den nya tyska statsBednBngens medvetna stravan att bygga upp ett system
med bilaterala nonaggressions- (eller icke-angrepps-) pakter som ett motprogram till det kollektiva siikerhetssystemet B Nationernas Förbund. Som
bekant hade Tyskland Iiimnat NF i oktober 1933.
Ta11 skillnad från kollektiva non-aggressionspakter som Kelloggpakten
och WF-pakten, var de bilaterala pakterna konstruerade sa att om e a stat
bröt mot avtalet, så påverkades icke därav de av samma stat slutna andra
avtalen. Offret för anfallet kunde aHStsii icke rakna med Rjakp från de stater
som var f6r sig slutit nonaggressionsa~iaamed angriparen. Det fanns aven
andra kompBikationer f6renade med tvksidiga sikerhetsavtal. D e var avslutade för en begransad tidsrymd - som segel 5 eller 10 ar - och niis tiden
nalkades fair avtalets utlöpande kunde den svagare kontrahenten komma i
ett svart läge, om avtalet inte skulle förlangas. Avtalet kunde ocksi möjliggöra "r den starkare kontrahenten att utöva pitryckningar p i motparten
i fragor som t ex pressens hallning etc.
Innan Hitlertyskland kom att bygga upp sitt system med bilaterala nonaggressionspakter hade Sovjetunionen - som ju först i slutet av 1934 intradde som medlem 1 Nationernas Förbund - avslutat en rad sidana avtaff
med sina grannstater i viister. I april 1934 "rlangdes dessa avtal, som regel
för en tid av 10 ar, med Finland, Estland, Lettland och Litauen och den 5
maj ingicks en liknande överenskommelse med Polen. Med Tyskland hade
Sovjetunionen en icke-angreppspakt av ar 9926, som ffarliingdes 1931 med ett ars uppsagning - och som fortsatte att I p a under hela 11930-talet.
Samma år, 1926, gjorde man fran rysk sida en underhandsförfrågan hos
svenska regeringen om avslutandet av ett icke-angreppsavtal mellan Sovjetunionen och Sverige. Fran svensk sida stiillde man sig tvelasam till ferslaget. Frågan aktualiserades ånyo $929, aven d5 med negativt resultat.
Tyskland, 5 sin sida, traffade sitt f6rsta icke-angreppsavtal efter Hitlers
makttil%trädemed Polen i Jund1934. Avtalet gällde f6r 10as, men uppsades
av Hitler redan efter 5 år. Tyskland hade liknande avtar med bl a Balkanstaterna. I början av 1937 riktade Hitler likalydande erbjudanden till
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Belgien och Nederlanderna om garanti f6r dessa stater som 'blcranlcbara
neutrala omribden". Med Belgien lcom en note-v%cllngtill stand, dar man
fran tysk sida forklarade sig beredd att respektera belgiskt territorium sch
Bandets okriinkbarket och integritet. Holland );airpi, emelPehtid, ett avböjande svar p i det tyska anbudet. Den nederlandsliga regeringen fGrkIarade att
man icke var beredd att med n i g s t land t~iiffaavtal om det "neder%asadska
territoriets okriinkbarhet".
Bland Qvriga ex-neutrala: Iiinder p5 den eurspeislca kontinenten hade
Schweiz en sarstallning sisom en av alla stater erkand neutral stat. Aitier
hade i februari 1937 ocksa förklarat att han icke ansett sig bera inkludera
Schweiz i sina förslag om icke-angrepp, dar-&- att Tyskland alltid erkant
denna stats speciella status. Tyskland komme --vad som an hiinde - attrespekteia Schweiz9okränkbarhet sch neutralitet. Det kan slutligen vara anledning att erinra om alt nagot sadant erbjudarrde från tysk sida!som anbudet tia Belgien och HoEland icke gjordes till de nordiska staterna viien
193'7. Det skulle dröja ytterligare b. &r innan Hitler gjorde sitt utspel mot
Norden sch d i som ett led i en propagandaoffensiv mot Förenta Statemas
president.
De&tyska netspe6et

Nagra timmar efter Hitlers stora tal den 28 april 1939 till tyska riksdagen
kallade utri8sesminister Ribbentrop till sig - er! efter en - de fyra nordiska
landernas ministrar i Berlin. Ribbentrop hade till en blerjan erinrat om att
rikskansler Hitler i sitt riksdagstal sagt sig 6nslta att till var och en av de i
presidenten Roosevelts telegram den 14 april ~ p p r a k n a d estaterna, som
enligt den amerikanske presidentens csppfattaiing hade anledning att kanna
sig hotade, avge en sidan f6arsakran som presiclenten f6reslaglt. Den tyska
regeringen vore beredd att med de nordiska regeringarna avsluta en p&
Qrnsesidighet byggd "Nishtangriffspakt" (icke-angreppspakt) och han ville
nu till envar av de ber6rda regeringarna frarnstiilla en f6rfr6ga@huruvida
de skulle finna det med sin f6rdeE f6renligt att med tyska regeringen avsluta
en sidan pakt. F6r det fall att vederbörande regering skulle vilja reflektera
p i detta förslag skulle ett utkast till avtalsteral fran tysk sida fsamliiggas till
diskussion. Man hade tankt sig att tiverliiggningcnr om modaliteterna skulle
kunna aga rum i l3erlBn.l
Vid överlamnandet av fBrs%agettall den danske ministern i Berlin, Zahle,
hade Ribbentrop f6rklarat att salcen ti%lcvidaremiste hillas &sbsaluthemlig, d i den tyske ministern i Kgipenhamn, Renthe-Enk, annu icke nndersat'ëat~.~
Till den svenske ministern ~ i c h e rha'de
t ~ Ribbentrop sagt, att han
hoppades att en svensk-tysk non-aggressionsp:i&i[ "skulle innebara ett befastande av de goda f8rbQndalsernamellan de E d a Iiinderass och verka lugnande p5 opinionen; sisom en f6ljd därav kunde man viil aven hoppas ii
en g~ttealigareavspiinning i den svenska pressen". Richert svarade att han
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nu omedelbart skulle underratta sin regering om det tyska förslaget. Ribbentrops uttalande om den svenska pressen föranledde RicRert att saga att
"i detta avseende gjorts vad göras kunde och att en Grindring till det battre under senare tid otvivelaktigt kunde Ptonstateras". Detta ville Ribbentrop inte bestrida men framhöll att man andå emellanat sag uttalanden,
som vore nog sa ' 9 h a s ~ l i ~ hWicherts
q9.
rapport slutade med att "utrikesrninlsterns uttalande framf4jrdes denna ging i mycket l~onciliantaformer".
Det tyska förslaget vidarebefordrades nu i vanliga diplomatiska kanaler
till de olika nordislta utrikesministerier~ia.Det framgir av Sjöqvists och
Orviks redogörelser att de danska och norska ministrarna 4 Berlin nedan
samma kval%per telefon meddelat sina regeringar innehallet i Ribbentrops
f ~ r s l a gMan
~ kan utgå frin att de svenska och finska beskickningarna i Berlin p i samma sätt varskott sina utïikesministerier p i natten den 28 april.

Den preilminara reaktionen i Norden
Det tyska förslaget behandlades till en början inom en begransad krets.
Det hade vidarebefordrats till de olika lindernas utrikesministerier och det
var dar, narmast under departementschefernas ledning, som arendet studerades och bereddes. H de flesta fall hade kontakt tagits relativt omgaende
av iiatrikesrninistrarna med sina regeringskollegol., i första hand statsministrarna. Mönstret i4jr frôgans behandling var nigot olika i de fyra huvudstaderna beroende på konstitutionell praxis, arendets betydelse f&- respektive Band etc.
I MGpenhamn agerade man av naturliga s9cii1 med stor intensitet. Utrikesministern Munch beriitear i sina minnen4 att han omedelbart efter samtalet med danske ministern i Berlin, Zahle - "ban lisar aabenbart megqt glad
ved Henvendelsen" - omgående tog kontakt med kungen (Christian X)
och statsminister Stauning. Munch sager om kungens och Staunings reaktion: "Kongen viste stor TiBfredshed med Renvendelsen og var ikke I Tvivl
om, at vi burde gaa i Forhandling derom. Stauning var af samme Opfattelse." Nista dag (29 april) h811s regeringssammantrade, d i r enighet f6relig
att Danmark icke kunde avvisa f ö r ~ l a g e tDet
. ~ framkom emellertid vid regeringsm6tet att man ansag att man borde s6ka en gemensam nordisk linje
vid stal8nPngstagandet till det tyska fdPrslaget. Munch tog GParfQrkontakt per
telefon med den svenske utrikesministern Sandler och den norske utrikesministern Koht och - via finska legationen i Ki9penhamn - med den finske
Erlako.
P Oslo var Koht från första stund inställd p i avslag p6 det tyska anbudet.
SjiiIv säger han: "Det ga meg inga tillit ti1 at Hitler meinbe det aerleg9'.6Enlig%en antecltning av Koht den 30 aprid, som refereras i Orviks framstillning7 ansåg Koht att "En slik avtale ville iltke gi Norge noen fordeler". Den
norska regeringen, fortsatter Orvik, var enig med Koht. "Det beste ville
vaere om Norge kunne xnngi avtalen med Tyskland."
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Enligt ett telegram den 29 april fran svenska beskickningen i NeLsingfors
till UD' hade utrikesminister Erkko diskuterat saken med sina kollegor i
regeringen. Erkkos personliga uppfattning var att det mahanda vore svart
att undgi att svara i princip jakande, dä marn jra redan hade en liknande
överenskommelse med Sovjet. Allt berodde dock, menade Erkko, ph avtalets innehall. Han hade utbett sig att h6ra Sa~wdlersmening innan det finska svaret avgavs.
H Stockholm, slutligen, hade Sandler, som sagt, redan den 29 april haft
ett telefonsamtal med Munch I ICöpenhamn. Han hade därunder framhalllit
vissa preliminara synpunkter p i den tyska seinderisagen om ingåendehav
non-aggressionsavtd. Dessa finns redovisade i ett samma dag daterat
handbrev fran chefen fön UD:s politiska avdelning, SQderblosn, till de
svenska sändebuden i Köpenhamn (Hamilto~i),OsBo (Giinthes) sch Helsingfors (Sahliw). Enligt detta brev hade Sandler för Munsh till en bonjan
framhållit att Sverige alltid varit obenäget ingå dylika avtal. Brevet fortsatter:
"Vad betpaffar installningen till principen om non-aggression E vad p5 lander i Sveriges stallning ankommer Sr den tillräckligt tydligt ådagalagd genom deras otveiydiga förklaringar om att de komma att hilla sig neutrala. Därest tyska regeringen via
för sin del avgiva bindande försakringar om att respmekferaneutraliteten och oberoendet, skola dessa med tillfredsställelse noteras? men nigot avtal erfordras ej harf&-. Excellensen Rar också betonat vikten av att mana ej gbir sig bverdriven brSdska,
SA att man hinner noga övertanka ett svar, iivensom av att de nordiska Iikadersia
sorgfälligt övervaga varandras synpunkter. Aven envoyén Paasikivi, som i annat
ärende besökt Excellensen i eftermiddag. har fatt del av dessa synpunkter."

D i dessa synpunkter direkt framförts till Munch och - via Paasikiv'i - till
Erkko ombads Gunther i Oslo att delge dem aven med Koht.Härigenom
hade alltsa redan en dag efter det tyska anbudeits avgivande den svenske utrikesministerns preliminara reaktion delgivits de övriga nordiska utrikesministrarna.
Den danska regeringen hade ju redan frin b6rj an amett det angeläget att
man anôdde nordisk enighet i sin inställning t131 det tyska förslaget. Muneh
hade efter sina telefonsamtal med Sandler os11 Koht darf6r utarbetat ett
"notat", diis han själv framstallde och besvarade de invändningar, som
kunde resas mot den tyska regeringens anbud. Detta notat, som av danska
beskickningen i Stockholm den 2 ma] överH5rnriades till svenska utrikesdepartementet, innehöll i korthet f ö ~ j a n d eEtt
. ~ avtal av den föreslagna typen
kunde icke anses stä i strid med en obetingad neutra%itetspolPak.Som medBern av NF hade ju de nordiska staterna redan träffat en slags ickeangreppspakt med folkf6rbundets övriga medlemmar s c h man hade ocksi
tydligt deklarerat att man icke v4EB deltaga i miliitära och ekonomiska sanktioner. Ett nordiskt deltagande i en icke-angreppspakt kunde därför, menade Munch, icke väcka "uvilje" frin engelsk eller fransk sida, tvärtom,
kunde man snarare vanta tillfredsstallelse med allt som bidrog till en viss
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avspiinning. Rör Danmarks vidkommande slculle den föreslagna pakten
trada i stallet "r ett tyskt erkannande av gransen, som kitti8Rs icke Iarnnats
i tillfredsstallande form. Darför hade fragan en sarsliiVd betydelse för Danmark som den icke hade för de andra noadiska landeana, men, sager
Munch "det vilde selvsagt vaere af stgrsk Betydning, om vi kan falge samme Linler H aHle disse Lande". Munch underströli, vidare, att ett avvisande
av det tyska anbudet antagligen skulle befraktas som en ovanlig handling,
>'dervilde medfore, at vi regnedes 8i4 den andeai Ivlagtgruppe, og at Udsigteal til en Rejsning af Craensesp@rgsmaaHetunder den ene eller den anden
Form for@gedes".Tyskarna önskar, fermodligen, slutar Munch, avtalen
som en demonstration av sin fredsvilja och kan därför antagas satta varde
på en snabb och enkel Btisning. ~ j i ö ~ ~ r kommenterar:
ist'~
"Munch - og forrnentlig den ovrige regering - lagde altså ikke skjul p i , at tilbudeti f@rsre
raekke var ad propagandistisk art".
I kedjan av preliminara reaktionen K de nordiska huvudstaderna rapporterade ~iisather"frSan Oslo att han den 2 maj framfart Sandlers synpunkter
till ukrikesminhster Koht. Enligt denne hade norska regeringen annn icke
hunnit gaverhagga om det tyska utspelet och Koht hade f6r egen del inte helk r bildat sig någon slutlig mening. Hans farsta reaktion var emellertid att
anbudet var ovallcomapnet och att man borde avvisa detsamma. Han hoppades att detta kunde ske med den enkla motiveringen, att ett angrepp menlan de ifrågavarande landerna BBg aIBtf6r Iingt utanf6r det sannolika för att
göra ett avtal behavligt. Koht hade sagt att han som den framsta ohiigessheten med det ifragasatta avtalet sig faran att det skulle khanna aberspas f6r
en kraftigare tysk påtryckning i syfte att undertrycka norsk kritik, sarskilt
i pressen, av tyska farhålianden. Man fdSrutsig vidare att man f r k ryskt
hall skulle framst284a saken som ett indragande av Norden i den tyska intressesfaren, vilket f6r Norge vore sarskilt oangeniint med tanke p i att
norska regeringen aldrig besvarat Litvinovs förslag en gang i tiden om ett
icke-angreppsavtal mellan Sovjetnnåsnega och Norge.
Koht medgav emellertid att det kanske kunde komma fram viiagande sk%%
för att acceptera anbudet, t ex om Tyskland skulle betrakta ett avböjande
svar som en ovadig handling och att detta skulle medföra en andring i dess
instiillnlng till de nordiska landerna. Vidare borde man ta hansyn till Danmarks sarställning. IVIunch Inade redan entriigel framhidiit det danska intresset icke blott av att svara vii%vilh.gtutan ocksa att de Gvrigel nordiska regeringarna intog samma standpunkt. Kohtsade sig fbgrsti~denaa uppfattning, men ville tiI%svida-seinte medge att det f6r Danmar!: skule vara 2v avgolrande betydelse vilken hållning Norge intog. Det var ju fiirklarljgt att
Danmark och det övriga Norden Bih-made skiljakt&a svar. Koht, Ziksorn
Munch, tog avstand Yrin Sandlers tanke p5 att man vid ett avböjande svar
skulle hiinvisa ta11 de nordiska 1Sndernas önskan att fbjrbli neutrala. Tanken
p%en ensidig tysk försakran föreföll Koht Inte tilltalande. Det var ju j ~ s t
en sidan försakran som tyskarna p i sin tid erbjudit Holland men av hol42ndska regeringen avvisats.
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Fran Helsingfors rapporterade Sablin den 2 rnaj12 att man inom finska
regeringen närmast var böjd att g2 med p5 det tyska förslaget "om laan
kunde enas om innnehillet och avtalet erk6lle en tillfredsstiillaade formulering". Vidare ansag man det svart avböja då Finland redan hade ett Iiknande avtal med Sovjetunionen. Den finska st8ndpunktear vas emellertid inte
definitiv och man viile fortsatta konsultationerna med svenska regeringep.
Des meddelades vidare ate Tyskland den 29 a,pnl till Estland och Lettland
riktat motsvarande förfragan soin t911 de nordiska landerna. Detta bekraftades för övrigt senare frin var legation i Berlin, som samtidigt kunde meddela att &gon liknande hanvandelse icke gjorts till S a h e i z , Belgien eller
~ o l l a n dl'.
D i fragan om det tyska anbudet började Iticka a t till pressen - fbPnst v!.a
de nordiska korrespondenterna 1 Berian - beslat man i svensk^ utrikesdepartementet att ge offentlighet 5t saken i en kort kommunilcé, vari aven
meddelades att inga upplysningar i ärendet ka~mrneatt utsandas fGrr2n efter det nordiska utrikesministermöte, som sammankallats till Stockho1n
den 9 maj.
Dela nordiska pressen b99rjade nu att kommentera det tyska försla et. I
Danmark var installningen överlag positiv. "Socialdemokrr.ien." var
99vertygad om atfr danska regeringen skulle ta tyskarnas forsiag under valtvilligt ajvervagande och hoppades att det Ecommande utri~ces:nirristeam~tet
i Stockhohm skulle nå enighet mellan de nordiska landerna om gemensamma rikkl.njer.
De norska tidningarna fran regeringsorgana:t "'Arbeiderbladet" till bondeförbundets "Nationen" och inkluderande Aven "Tidens Tegn9' (liberalkonservativ) och "APcenposten" (höger) var i stort sett eniga att avrada
den norska regeringen f r i n att antaga det tyska iörslagst.ls
I Finland kommenterade "Uusii Suomi" (Eaonservativ: nationella sa.mIingspartiet) och "Suomen ~ o c i a ~ i d e r n o k r a bdet
" ' ~tyska förslaget i re8al.ivt
positiva ordalag, antydde Finlands speciella lgge genom avtalet med Sovjetunionen och hoppades p5 enhetligt nordisk.$framfridande. Erkkos tidning "Helsi~ginSanomat" (liberal: nationeila framstegspartlet)17erinrade
om att det vore svårt att avvisa förslaget, men att det vore viktigt att finna
en enhetlig linje. "Ett gemensamt f~aimtr2dandefsrursatter givetvis, aM
man ar beredd att utjamna eventuella avvilcasnde meningar."
H Sverige, slutligen, tog pressen 6verYag avsl:;nd f i n det tyska anbudet,
dock med olika motiveringar och med slika accent. 1 "Arbetet" för den 4
maj kommenterade chefredaktören Allan Voa-ogt-- socialdemokxat8sliaatislkriksdagsman och medlem av utrikesnamnden - det tyska anbudet under rubrriBen "Ingenting f6r oss" med en hiinvisning till att det för svearisk del vore
naturligt att hanvisa till den kända svenska neutraliteten. "bJy Sid" (soc
dem) ansig i en ledare den 5 maj att det tyska fGrs8aget icke .irackt nagsn
entusiasm och erinrade om att bide Svenska Dagbladet (hager) och Stockholms-Tidningen (liberal) redan stallt sig avvisande. Tidningen pipekade
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bl a den bundenhet A fbBrhil8ande till Tyskland som ett avtal av den föreslagna typen sliulle innebara och att den svenska pressfriheten mahanda kunde
sattas i fara. Liknande synpunkter uttalades 4 Göteborgs Handels- och Sj8farts-Tidning (liberal) för den 6 maj. Dagens Nyheter (liberal) pipekade i
en langse ledare den 9 maj inför det nordiska utsikesmlnistesm6tet i Stockholm samma dag att de fyra nordiska Handerna faretedde s i stora skiljaktigheter i de tre för neutralitetspolitiken avgörande faktorerna - geografiskt lage, f8rsvarskrafter och ekonomisk struktur- att "den nordiska neutrajiteten 3 verkligheten tacker fyra särskilda neutra8itetspsoblem9'~Tidningen erinrade vidare om att ett accepterande av det tyska anbudet hade
en Pirigt a81varligare sida an att tjana som ett led k Hitlers duell med Roosevelt. A ena sidan, menade tidningen, kunde avtalet brytas nar det passade
tyskarna, p&samma satt som Hitler just sagt upp non-aggressionsavtalet
med Polen mitt i löpande avtalstid eller flottavtalet med England. A andra
sidan kunde avtalet beropa pas som r2ttsgraend för ingripande i den andra
partens fria sJäBvbest5mningsratt".

Ia9erwia awervnganden

Sedan det tyska anbudet mottagits och studerats inom respektive utrikesministerium och en f6rsta prelliminar kontalar - per telefon eller med anlitande av andra kanaler - tagits mellan de fyra utrikesministrar~aaiblev saken föremal för interna överlaggningar inom regeringarna och mellan regeringarna och de parlamentariska organ som i enlighet med vardera Handets konstitution hade att tillfr&gasi arenaden av den vilit och betydelse som
det har var friga om.
P KGpenhamn sammantr~ddeden ufri8cespokEtiskanGmnden t v i ginger
~ n d e loppet
r
av en vecka: den 3 sch 8maj. Vid det första mötet redovisade
IMunch den preliminara reaktionen i Norge sch Sverige; ha^ vadjade i 6vrigt till enighet kring regeringens linje att acceptera anbudet och menade
att det nu gallde att övervinna "vor egen uvBLje".18Wegeringspartierna- socialdemokraterna och radikaje venstre - stödde Munch. Venstre (Krag)
och de konservativa (Christmas Möller) ville att man borde sondera stamflingarna aven i England och Frankrike. Vid mötet den 8 maj namnde
Munch att den danske ministern i London rapporterat att "der ikke iEngland var Uvillie mod n rakt at en"'^ sch den franske ministern i KBpenhamn
hade sagt Munch, att han tyckte det var en fördel för Danmark att f i ett s i dant avtal. Munch nämnde vidare att han haft ett samtal med "professor"
Undkas P fragan. Undén hade menat att ett avtal med Tyskland var BverflGdigt, d5 man ju hade Briand-Kellogg-pakten. Munch hade f6r Und& "rsökt förklara att det nu var fraga om ett politiskt och inte ett juridiskt problem. "Han stod jo altid stejlt paa s h e juridiske Synspunkter", sager
Munch, "men bag det laa ve1 allagevel Rans sterhae UviBHie mod at have med
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det nazistiske Tyskland at glóre." Osten Undén var vid detta tialfalle iieniversitetskansler och fo%krattssakkunnigi svenska utrikesdepartementet. Unden var aven ledamot av utrikesniimnden.
I Norge diskuterades saken fersta gingen utanför regeringskretsen 1
"utenriksksmitéen" den 4 maj. Enligt Orviks referatz0 hade arbeijderparties representanter i stort sett slutit upp kring regeringens linje om avslag,
Detsamma gjorde representanten f6r knQ;rgerparkiet,Lykke. Venstres ledare, Mowinckel (stats- ock utrikesminister 1933-1935) hade emellertid
starkt f6n-ordat att man accepterade det tyska anbudet, Inte minst med hansjm till Danmarks stallningstagande.
Nigra rapporter om den finskaregeringens definitiva stallnilngstaganade
förelag icke utöver Erkkos f6rsta pselimisnara reakbon. Den norske ministern i Helsingfors hade emellertid inberattat till Oslo "at utenriksminister
IErBko ikke kunne tenke seg annat enn at det tyske tilbud rn5tte aksepteres". Den finske ministern i Berlin hade samtidigt sagt den or ske ministern dar "at det var en selvfslge at FinBand sa ja97.21
H Stockholm h6Bls ftire mötet dar den 9 maj t v i sammantraden med utrikesnamnden, den 2 och 5 maj, under kungens (Gustaf V) ordförandeVid det fessta mötet gav Sandler uttryck i t regeringens allmanna
obenigenhet mot pakter av detta slag. Det tyslaa anbudet vore desto mindre lockande, som den polsk-tyska traktaten av ar 1934 av tyska regeringen
ensidigt f8rklara"s ha upphört att galla. Sedan Sandler redovisat de andra
nordiska regeringarnas preliminara reaktioner presenterade han ett eget
farslag till lösning p2 fragan som i stort sett gick ut p i att de nordiska siaterna i sitt svar skulle hiinvisa till tidigare gjorda delclarationer om sin neutrala
politik och att Tyskland - i sin sada - skulle avge en förklaring att respektara de nordiska staternas neutralitet och oberoende, alltsi nigot 4 su4 med
de tyska garaneiförkIar3ngarna till Schweiz och Belgien air 1937. Sandler
slutade med att farklara att "Sverige skkylle p,5taga sig ett stort ansvar om
man mycket hart sökte hi11a Danmark tillbaka", Han ansig vidare att saken icke var s i br5dskande att "vi ej kunnat be.reda oss tillbörligt ridrum".
Bagge deklarerade för högerpartiet att man hade samma uppfattning
som Sandler om en non-aggressionspakas reella varde. Han gav uttryck fBr
bekymmer över de psykologiska reaktionerna i Tyskland, darest Sverige
komme i en sirstallniaag jamfet-t med de andra nordiska iinderna. Andersson B Rasj611 (folkpartaiet) menade att "avtal ej vore av nigot realvarde,
men om ingen skada och en psykologisk vinst kunde uppsa:, förtjanade saken överviigas".
Unden betonade att "realv5rdet vore lika náed noll9'. Han erinrade om
KeWBogg-palátens existens sch menade att era separatpakt med Tyskland
skulle innebara "ett underkiinnande av Kellogg-pakten eller att man staller
sig t111 förfogande i det tyska propagandafalttiget med anledning av president Roosevelts budskap". Förslaget kunde vidare, menade Undén, innehalla en häntydan pi neutralitet I fraga om pressen, "i vilket fall det vore
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otankbart att acceptera". Oavsett detta kunde förhandlingar Beda taEl resoaemang om arten av den svenska neutrzlitetspolitiken och f5rsvara bBrhilIarsdet ti11 de acdra nordiska iawdexna. "Dessutom kan en non-aggressionspakt en vacker dag förklaras farfallen, med den motiveringen att vi ej varit
riktigt neutrala". Undén slutade med att f6rklara attdet vore I5ttare at"s5ga nej genast.
Vsugt instamde med UndCn. Den psykoffsgiska effekten av ett avtal
skulle i Tyskland vara ingen alls, men I Norden ogynnsam. Vougt vikle helst
att man avvisade anbudet gemensamt med de andra nordiska linderna, in%BusiveDanmark, men eventuelh finge man göra det endast gemensamt
med Norge.
Vid utsikeseoamndens möte 3 dagar senare ( 5 maj) lämnade Sandler
kompletterande upplysningar om grannlandernas instillning: Danmark
sag fördelar i att svara ja, under det Norge föreföll ganska bestämt avböjande. Finlands instiiBIning var mindre definitiv och sammanhängde med
dec finsk-ryska pakten. Sandler aviserade att ngsta sammantrade inom
namnden komme att aga rum den 10 maj, dagen efter Stockholms-konferensen.

De fyra utrikesministrarnas möte E StocHaholraz blev avgörande f ~den
r slutliga installningen till det tyska anbudet. Ministrarna fick har tilIfa91e af4 öppet deklarera sin och sina regeringars sjin p5 saken och lyssna till mstparternas synpunkter och argumentation. FGrhandlPngarna pggick hela dagen
den 9 maj med avbrott f6r en kortare iumh 4 vilken aven deltog den svenske statsministern Per Albin Ha~issons c h ett antal svenska parlamentariker. Sivitt framgir av i UD:s arkiv förvarade handlingar, ferdes inget protokol? vid sammantriidet. Diirernot firns bevarat dels av M m c k framlagd
text till olika alternativ till svar h a n dansk sida - vilka ajla innebar ett Qakande svar till det tyska anbudet, Hit vara med olika positiv accent - deis
olika versioaer av "utkast till gemensamma synpunkter, avsedda att anvandas f8r svar till Tyskland9',dels förslag &Il "meddelande frin Finland,
Norge och Sverige, sedan Danmark framfört sirskilt uttalande", dels slutIigen förslag Bi19 komrnunlk&.
Aven om det svenska arkivmaterialet ar rejativt sparsamt 4 vad avser referat av utrikesmlnistraa~~as
olika inliigg i diskussionen vet vi sa mycket mer
harom i det nu offentliggjorda Iaiillrnateria%en,friimst Munchs "Erondringer", som iinnaehakler ett, sivitt man kan se, utförligt referat av mötesdiskus~ i o n e n . 'Detta
~
rnateriai har bl a legat 6111 gpund LOr SJOqvIsfs sammanfattande framstallning om Stockho~rns-konferei",sea~~'
Vidare har L ö ~ n r o t h
limnut en laortare redog6relse frôin m6tet i lcagitlet "Hitlertyskland och
Sverige" i sin bok om den svenska utslkecjolitikens historáa 1919-1939.~'
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Skutiigen har OrvEk i sin bok om siikerhetspoiitikea? 1920-1939 ett kortare
avsnitt om vad som f6reEcon1 p: ~ t o c l ~ h o 6 _ r n s - r n ~ t e t . ~ ~
Diskussionen mellan de fyra ministrarna klom ~r5sentTigeaatt bli en diaBog mellan Sandler och Munch. Sandler hade--uppmuntrad aeTbide partiet
~ avtal med Tyskland
och oppositionen - alltmer bestamt uttalat sig r m ett
och Munch hade f r i n bC4rjan lika bestamt varit
ett avtal. Koht deklarerade i korthet att kan i likhet med sin regering var motstandare till det tyska
anbudet, men att det i den norska utribcesnarnnden ritt delade rneni~~gar,
bi a hade Mowinckel starkt ghet in f6r att rilsar) borde tacka ja.
Dagens stora averrashing kom f r h Erkko, som nu fhrklarade a B k den
finska regeringen efter att Ra vagt fördelar mist nackdelar beslutat sig fajr
att avböja Tysklands anbud. Vad som kommit. vigskilen att kippa Gver mot
nej var uppenbarligen att man befarade att ett avtal med Mitlertyskland
skulle leda till att SowjeturLonen skulle saga upp gallande non-aggress~onsavtal med Finland. P i finsk sida hade man irid;ira=.framhöI1 Erkko, kant sig
oroad av vissa bestiimmeiser i Tysklands icke-angreppspakt med Estland,
som, trodde man, skulle b41 normgivande aven far ett tyskt-.finskt avral.
Dessa avsig b1 a att ingendera parten finge pi nggot siit6 undensttidja "sedje
makt, vilket man ju kunde befara omfattade ai~en~noralisktoch/eller handelspolitiskt bistand.
b and ler redovisade den redan kiinda svenska argurneniatisaaea mot ett
avtal: detta skulle bryta mot den traditionella svenska utrikespolitiken,
Sverige skulle bli "en bricka H det storpolitiska spelet" och en bilateral pakt
med var och en av de nordiska staterna skulle fhrsvka det nordiska samasbetet etc. Tidan hade ocksi p5 svensk sida fast sig vid best2~rnelsenom
icke-blstand till tredje land i det tysk-estniska avtalet.
Munch utvecklade med emfas de danska synpunkterna. Han understrajk
s2rskh%tde negativa verkningarna för Danmark som ett avslag skulle m,cdfera: tysk presskampanj, aktualisel-andet av den dansk-tyska grgnsfrggan
samt de allvarliga fdjderna f6r Danmark i handelse %v. krig, Wj.unch menade att om det ridde "mistiEBid" (misstroende) anellan Tyskland och de noidiska landerna - som en f d j d av ett nordiskt avslag pa det tyska anbudet skulle detta kunna leda LPIT "Besaettelse af s8t@rreeller mindre Dele av
dansk Territorium som SikkerketsforanstaBeni~~g~~.
&4ugacP-,sviidjan om nordisk enighet Iiring ett accepterande av det tyska erbjudandet förklingade
ohhrd. Efter itskilligt diskuterande h a m och tillbaka enades man om ett
utkast till gemensamma s j ~ ~ ~ p ~ noch
k t eenr presskomm~nlké.
Munch avsE6jar i sina minnen2' att han vid lunchen mellan förmiddagssch eftermlddagsm6teanaa haft tillfalle att inför Per Albiir Hansson, G ~ s t a f
Andersson i XasJ48n,Gösta Bagge och aven Osten Undén vadra sin biklerhet 6ver att de 61rriga nordiska staterna inte velat stiilla upp ps. Danmarks
sida. Munch sager hak-om:
"Jeg sagde dem sl£orbeho!dent, at det syntes mig trist, at f@rs!e Gaog det taordiske
Samarbejde sattes pi Prove R et vanskeligt politisk Spgrgsrnaal gligpede (klickade)
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det, fordi man ikke kunde enes om at faöBge den Einie at tage afgorende Hensyn Ii1
det af de fire kande, hvls Interesse det 9 det givne TiBfaelde saerlig gjaldt."

De svenska vardarna, sager I!Aunch, förstod mycket viil denna synpunkt
men de kunde icke komma förbi de hänsyn, som gjorde sig giillande i Sverige.
Som slutomd6me om Sandlen-sargumentering för ett avslag sager Munch
att han finner denna vara av mycket formell karaktär och betraktad ur utrikespolitisk synvinkel mycket svag. Munch fortsiitter:
"Det var da ogsaa min Opfattelse, at det afgflrende ikke havde vaeret disse
Grunde, men det Ubehag, der gjorde sig gaeldende hos svenske Politikere mod at
slutte Aftaler af politisk Karakter med det nationalsocialistiske Tyskland. Det var
det ideologiske Hensyn, der her traengte de udenrigspoliïiske Betragtninger tiBbage. Disse Rensyn paavirkede 30 ogsaa Stemningea B Danmark, men som vort Land
var stillet, ansaa vi det ikke for forsvarligt at lade os Bede deraf."

D i det gallde Finlands överraskande halkning har Munch, aven har, en intressant kommentar att ge:
"Ved Maödet anforte jo Erkko Grunde for og imod, men sluttede med at gaa imod.
Mit Bndtryk var, at dette ikke bersede paa, at Grundene imod syntes staerkere end
Grundene for, men Hensynet Pi1 Sveriges Holdning. Finland havde nys sluttet forelob& Aftale med Sverige om AlandsGerne, og dvts Politik var i hoj Grad bestenat
af onsket om at sikre sig mest mulig Stotte fra Sverige 1 TiBfaelde af den Konflikt
med Svojet, man aitid frygtede. Dette var forstaaeligt, men Udsigterne tik saadan
S t m e skasode Jo i og for sig ikke vaere bievek ringere, ved at Finland fuBgte den Linie, man fra farst as"havde taenkt sig, den samme som Danmark."

Efter StockBao%ms-mötet
skulle man 1 de fyra nordiska huvudstäderna narmare utforma sina respektive svar, eventuel8t efter ytterligare parbarnentarisk$ samrad och interna CPverv5gandera, inom ramen för de gemensamma
synpunkter som man enats om i Stockholm. Det hade vidare överenskommits att svaren skulle ti81staBlas tyska vederbörande genom de nordiska sandebudena i Berlin och vid samma tidpunkt.
H %foc.kht~&m
iterstod ett sista sammantriide med utrikesnamnden. Det
hölls den %Omaj, dagen efter ministermötet. Vid detta sammantrade E6rekom ett vasentlagt utf6rligare meningsutbyte %nvid de tv&ftiregiende; det
gallde ju ocksal att ta definitiv sta88nhg till hur man fran svensk sida skulle
agera i frigans srutskede, Sandkr redovisade till en början resultatet av
StockhoHms-mötet: de finska, norska och svenska utrikesminástrarnna hade
enats om att "rorda en avböjande billning till den tyska sonderingen. Den
danske utrBkesministem hade "rgaves vadjat om en gemensam nordisk
hallning i positiv riktning och han betraktade saken för Danmarks raikning
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som synnerligen allvarlig. D r Munch hade hemstallt att hans bekymmer
skulle framföras till den svenska utrikesnamnden med betonande av att
han ansig, att en avböjande installning till det tyska anbudet skaalle medföra en rad icke önskvarda reaktioner. Munch hade, sade Sandler, presenterat olika alternativa forslag $il1svar och var ytterst angeliigen att detta utformades så att det öppnade majlagheter till förhandlingar mellan Tyskland och de fyra nordiska Bänderna samfallt. Ingen av de tre aradra utrikesministrarna hade emellertid varit villig art reilektera pi nAgot sidant; de
ville ej konfronteras med f ~ r s l a gsom mana kanske blev nödsakad att f6rkasta.
Sandler namnde vidare att hans eget tidigare f6rs4ag att Tyskland ensidigt skulle delclarera sin avsikt att respektera de nordiska Ikndernas integritet och oberoende i utbyte mot en bekraftande förklaring av de nordiska
Iiinderna om deras neutralitetspolitik hade fBrltastats av de andra tre ministrarna: man fruktade att tyskarna skulle begasa narrnare preciseringar och
man kunde riskera att fä en diskussion om "integral" neutralitet, "moralisk'' neutralitet och "pressens" neutralitet. Sandler namnde slutligen at'n
Munch förbehillit sig att ytterligare konsultera sin regering sch den danska
uhrikesniimnaden. De slutliga svaren var avseadda att framföras muntligt.
Eftersom tyskarna sakert komme att se efter om divergenser fi5reltorn i de
slika svaren boade dessa vara s i lika som mOj8igt.
i den efterföljande debatten visade det sig att samtliga som yttrade sig Bagge, Undén, OBsson, Anaersson i RasjBn och Wkerberg-i aP1tvGsentligt
delade utrikesministerns uppfattning. 7 frågan om BampPEgheten akt i de
svenaska, finska och norska svaren inrycka en f6rklaring till stöd f6r den
danska lbsningen. vilket angivits i slutstycket ta11 utkastet om gemensamma
synpunkter, ville nigra talare (bl a Undén) g ~ r gaHande
a
att en sadan förklaring ingav förestiii?ningen: att Danmark i själva verket kande sig hotat.
Emellertid enades man om att det vore Danrnarks sak att ajverväga vad
som harvidlag vore det basta.
Samma dag som utaákesnamnden hade sitt möte i StockkoBm blev minister RBche~tP Berlin uppkallad "ilil statssekreteraren i tyska utrikesministeriet Weizsacker far att ge en orientering om Sveriges stallning t111 det "Eyska
anmb~det.'~
D i Richert endast kunde hänvisa till den svenska pressksmrn;~naken den 9 maj, som Weizsacker Iiist "men vars innebörd han ej fbdrstatt",
viidjade Weiasacker entriiget "i de 6msesidiga förbindelsernas intresse" att
ett éivghrande matte traffas snarast för att undvika fortsatt presskampanj.
Om man i Sverige ville saga nej till pakten som obehePvEiig, skulle detta v21
fbrstås, sade Weizsacker, men ett förlängande av det nu ovissa tillstindet
skulle verka till allvarlig skada far f6rbindelserna. Man hade p5 tysk sida
dock ej
med förvåning konstaterat att det erbjudande som gjorts, och '9\~ar,
Big nigot ont", kunde föranleda s2 mot Tyskland ånstallda pressuttalanden
som förekommit. Rachert tilliigger att Weizsiickers uttalanden praglades
av f6r honom ovanlig irritation och misst2.rnning. F6r att förebygga annu
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kraftigare démarcher tillridde Richert att det svenska svaret 1ämnades
snarast och "om det avses bli avbejande utan dr6jsrn5lm.
1K ~ ~ ~ e n h a höll
r n n regeringen möten med den utrikespolitiska n2mnden
den b0 och 11maj. P wiimnden framkom nu en stigande ovilja mot att Danmark på egen hand ingick ett avtal med Tyskland. Christmas Möller (konservativ) "rklarade att man stod vid en vandpunkt i dansk utrikesp~litik;~"
det miste finnas starka sk21 f6r att Danmark '9skuIleg5 s h e egne Veje bort
fra de nordiske Lande." Aven Krag (aienstre) och Frisch (socialdemokrat)
var tveksamma, men Munch var orubblig. Vid metet den 11 maj sekunderades han av den hemkallade danske ministern i Berlin, Zahle.
Munch 12mmar P sina minnen en relativt utförlig redogörelse "r vad som
Enligt Muanch
förekom vid detta möte, 1 vilket aven Stauning
skulle det Z Norge rada "megen Uenlghed": Mowinckel sökte f& en lösning
till stalndi en far Danmark ti11fredsst2llande riktning - "og Koht var ikke
isavillig overfor dette". Munch hade talat med Sandler d i denne passerade
KGpenhamn p5 vag t2I1 Geneve cch 68% berattat om "de nye norske Overvejeiser9'. Sandier hade bara ryckt p i axlarna. "Sveriges Beslutning var
raabenbart taget:,jeg troede, at Norge ikke vilde skifte Stilling, naaa Sverige
Ikke kunde bevaeges dertil", sager Munch. Sandler hade f6r Munch narnnt
om Richeats besepk hos %Ieizsacker den I0maj och att man pi?. tysk sida nu
ville ha ett ja eller nej:, man skisalte inte $Ii f6rniirmad om det blev ett nej.
Ta11 den danske ministern, Zahle, hade Weizsiicker emellertid sagt att man
utgick fraln att Danmark skulle saga ja. Detta, menade Munch, visade att
Tyskland var intresserat av att f2ett avtal med Danmark, oavsett om de tre
andra landerna svarade nej.
L a h k hade vid sammantradet starkt understrukit vikten av ett snabbt
svar. "Ved et Nej blev Tyskerne ve1 ikke fornaermede I. ydre Forstand,
men HConsekvenserne vilde ban ikke omtale''. D e andra partierna - med
nfldantag av de konsesvatisia - fhrkbarade att de a?uvzr fQrett avtal, socialdemokraten Frisch dock med det tillägget att "~Mulighedeanefor nordisk
Sarnvirken pa-@vedesti1 Bunds9'.
Manch sager alt han de följande dagarna, dvs mellan den P 1 och 16 maj,
var ivrigt verksam för alt n i enighet med de tre övriga nordiska liinderna.
Han teleforaerade med Koht, E r k k och Sandler (i Paris). Den senare ans i g det lönlöst att atervanda ta81 Stockholm ffar nya ferhandtingar. é Norge,
salger Munch, ridde stor oenighet, men vad som fallde utslaget var att man
"ikke vilde skifte Standpunkt, naar Sverige ikke vilde". "d Finland", sbkztau
Munch, "valclede man endnu den 15. o n Aftenen, da jeg telefonesede med
Erkko; men den 84. meddelte man, att man blev paa Standpunktet fra
Stockholm".
Den danska segeringen beslöt att innan svar Samnades i Berlin ha ett sista möte med den utrikespolitiska narimden. Detta ggde rum d m 1-6maj p5
morgonen. Det visade sig nu att både soclajidemoksate~moch venstre helt
latit sina betGn&cligheterfara. Chiistwas Mö%Berframh.,hardadeensam i sin

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Kvartetten scm sprack

163

uppfattning att utan ett gemensamt nordiskt svar Danmark icke kunde förhandla om en icke-angreppspaltt. De konservativa böjde sig f6rs"Iedan
det dansk-tyska avtalet var ett faktum vid den allmanna omr6stningenr i
den danska riksdagen den 31 ma].
H Osko hade regeringen den 41 maj föredragit frågan om non-aggressionsavtal med Tyskland för stortingets utrikesutskott. Enligt vad Koht
meddelat svenske ministern ~ i i n t h e r "hade darunder olika meningar gjort
sig gallande och man hade icke kcornmit tP41 nagot resultat. Det beslaits darför att frågan skulle behandlas vid hemligt miste i stortinget den 15 maj.
Vid detta m-oöte hade det visat sig att i stort sett endast Mowinekel opponerade mot regeringens uppfattning att avböja det tyska anbudet. Ett nej
kunde tolkas sa, menade Mowinckel, att "vi iklae stair s i sbjelitlvt tal begge
maktgrupper som tidiigere" och att faran av att bli indragen i det storpolitiska spelet var större om man svarade nej ii11j a ~ 3 2
Koht Gnskade motivera det norska avslaget wmed att Norge icke kande sig
hotat av Tyskland: "eg vi1 gjerne streka under att eg for min part meinte
detta heilt alvorleg; eg tsur iklije Tyskland har noko slags anfallcplaner mot
Noreg". Detta gallde nu i fredstid. Blir det krig. fortsatte Kokt, kan aii kotas av Tyskland lika vii1 som av andra lander. E n icke-angreppspaki kommer Inte att "gje oss noka ny t r y g ~ i " ~ ~ ~
H Helsingfors rådde tydligen ingen större brådska. Av ett samtal som minister SahSin hade med Erkko den 11 maj3' framgick att denne hittills endast med enstaka medlemmar av regeringen diskuterat resultatet av överlaggniragarna i Stockholm. Man höll nu p i att fsPrbereda den finska oginionen och Erkkos uppfattning var att deinmognar ganska bra". "Helsingin
Saanornat", Erkkos organ, hade samma dag innehallit en artikel under r h siken "En nyttig förklaring" som enligt SahlSn "p2 snart sagt varje rad
trummar in det nordiska samarbetets betydelse och den obrottsliga neutraliteten". Erkks avsig tydligen att med denna artikel förbereda den finska
opinionen på ett avböjand- svar.
b,

Den 22 maj kom den fbsrsta engelska reaktionen. Den brittiske ministern i
KGpenhamn meddelade Munch att hans regering icke hade nigra invandningar mot ett danskt-tyskt avtal. s2vida Icke det innehöll bestamrnelser
som tvingade Danmark att avvika från de allnnanna neutral4te"Lreglerna
unden.
Samma dag öa~erliimnadede brittiska ministrarna i Helsingfors, Oslo och Stockholm likalydande uppteckningarx som i svensk 6versättning lyder:
"Ehuru britiislta regeringen icke har sagon invandning mot bilaterala pakter i och
f61sig, aven om sidana paltter knappast Icunna tillagga nagot till Kellogg-pakten,
: söka ii villkor fastade
måste den - med hansyn tiH1 rykten att tyska regeringes. na
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till dem -framhålla, act den utgar från att svenska regeringen inser, att accepterandet av en med villkor fbjrsedd pakt icke skgalls vara f6renBig"aed verklig neutralitet,
Det kunde också vara oförenligt med sådana förpliktelser, som må kunna fortfarande anses som existerande enligt art. 16 ~bjrbundsakten."

Det förelag alltså era viss skillnad 9 den brittiska hanvandelsen 4 Köpenhamn o c h i de övriga nordiska huvudstaderna. Detta markerade, sager
~ j ~ ~ v i sden
t ~ 'engelska
,
regeringens vardering av den "saerstilling Danmark ene af de nordiske Lamde andtog over for Tyskland".

Svaren Namnas i Berlin - reaktionea
Efter ytterligare kontakt mellan de fyra utrikesdepartementen 8verBarnnades s5 svaren i Berlin av de dar ackrediterade nordiska sandebuden genom
personliga besök i tyska utrikesministeriet, dar de en efter en mottogs av
statssekreteraren Weizsacker, den svenske ministern sist i raden. Overlamnasadet av de danska, norska och svenska svaren skedde den 17 maj. Bi
uttrycklig order av finske utrikesministern^, 6aierlamnades det finska svaret
dagen före. Detta fB9ranledde en del förvirring och fB9rst efter 2itskiligtparlamenterande mellan de nordiska beskickningarna och det tyska utrikesministeriet kunde man enas om den definitiva tidpunkten för de oaika uppvcktnángarna.
D e nordiska staternas svar stodde sig i stort sett p6 likartade varderingar
men slutade alltsa E ett danskt accepterande och ett finskt-norskt-svenslct
avböjande av det tyska anbudet. Weizsaclcei hade "med et sardonisk smil9'
kommenterat detta föah6ilande med orden: "einer gewassen IComik
entbehre das n i ~ h t ~Ett
' . narrnare
~~
studium av texterna ger vid handen att
man aven i argumentatione anvant sig av olika uttryckssatt. Den största
skiljaktigheten företer det norska svaret. Av rapport frin GBanther i Oslo39
hade tidigare framgatt att Koht icke funnit det vid Stockholms-mötet utarbetade utkastet alltigenom tillfredsstallande. Detta hade ju, menade Koht,
uppgjorts p i "rl~and och axed ukgingspunkt frin att alla fyra skulle avböja
det tyska anbudet. Koht ville nu uttrycka sig s5 alt det klart framgick att
Norge stödde Danmark 1 dess saraktion. F8r övrigt ansag inte Koht att det
var nagon fördel akt svaren vore likalydande. Det visade sig ocksa att det
norska svaret p i tv2 vasentliga punkter skilde sig ilrån det svenska och finska. Dels Aterfanns inte ordet neutralitet i det norska svaret - i norska uerikesdepartementet hade man ansett att detta vore ett alltför obestamt begrepp, i varje fal1 d6 det var fraga om neutralite", fredstid - dels innehöll
det norska svaret en hanvisning %i11att Norge sch Tyskland icke hade gemensam grans. Man hade harigenom velat ge "ett slags stod i t den av Danmark intagna hallningen". Giinther fortsatter:
"Herr Koht sade sig hava den uppfattningen, att danska regeringen skulle satta viin-de på, om det frin de Qvriga nordiska Iiindernas sida gjordes en hantydning p5 att
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det var Danmarks geografiska läge lanen icke nagora skiljaktig principiell sippfattning, som utgjorde fbrklaringen till dess avvikande stindpunkt."

Uppfattningen att man i de givpiga nordiska staternas svar skulle ge uMryck
%tnagot slags stöd för den danska installningers hade ju redan tidigare kritiserats av $la Undén i utrikesnämnden och dekades heller inte a~ den
svenske ministern i Berlin. I ett handbrev ti14 tf kabinettssekreteraren
~ e c k - ~ r i i snigra
"
dagar före svarens avlikmande sager Richert s%har:
"ni11 sist vill jag s?iga, att jag f61min del beseamt avritt från det alternativa inlagg,
som skulle gbiras darest dansecarna funne sig böra avsluta nigot separatavtal med
Tyskland (vilket jag för 6vrigt knappast tror i nuvarande situation skulle erbjuda
wAgoP intresse för Tyskland)."

Den i utrikesdepartementet arkiverade dokun~entationenfriin slutfasen i
Berlin innehiller en utförlig redog6reEse av Wishert för vad som förekom
vid hans bes6k hos ~ ~ e i z s a c k eTB
s11
. ~rapposteni
~
finns fogat texterna till följande handlingar:
a) sammanfattning av den muntliga förklaringen (M6nd"ecbe AusfBahruibgen des schwedischen Gesandten) rörande svenska regeringens allmanna
överviganden och konklusioner;
b) uppteckning (Aufzeichnung) av det egentliga svaret, vari f6rkiaras att
"svenska regeringen kornm~ttill den uppfattningen, att shdant avtal,
som ifragasalts, icke vore erforderligt f6r befastande av det traditionellt
vanskapliga förhåHlandet mellan Sverige och Tyskland". Till1 detta svar
fogas förklaringen "att dasest Danmark skulle med Tyskland sluta ett
non-aggressionsavtcsl, svenska regeringen skulk högt uppskatta ett $6dant eattryck för de bada kndernas ömsesidiga intresse för stabiliteten E
den raor&slaa regionen. "
c) den svenska presskommunikén
Enligt Richerts rapport framhö11 Weizsacker sedan han tagit del av det
svenska svaret, a t t d e t f6~eföIIhonom egendomligt, att detta avfattats sa
som om det varit fraga om ett Ftollektivt avtalssystem, vartill den tyska farfrigningen ej givit anledning. Den förfragan som riktats till svenska regeringen hade avsett ett svenskt-tyskt avtal och ingenting annat. Han fann
det vidare anmalrkningswart att svenska negeringen i Berlin framförde sin
mening om vad som kunde komma att handa vid fortsatta dansk-iyska diskussioner. Weizsacker kunde f8rs35 att ett sadant uttalande kunde ha
framförts i Köpenhamn, men "det vore knappast pakallat gentemot tyska
regeringen". WeizsacPaer sade sig vidare f%ttdet intrycket att svenska regeringen befarade att genom ett non-aggressionsavtal komma i nigot slags
avhgngighet av Tyskland och med all makt villle skydda sig haremot. Awdan i det svenska svaret var densamma, pitstod lWeizs5cker, som den vilken
kommit till uttryck i den svenska pressens avoga installning mot Tyskland,
vilket Richert kategoriskt sade sig vilja bestrida.
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RBchert slutar sin rapport med konstaterandet att Weizs5cker f6refCibl
mycket irriterad och att det var uppenbart att svaret var en stor missrakning "r honom. "Misstamningen var palfaIlande."
Vad som förekom vid de 6vrBga nordiska ministrarnas besgils hos Vleizsacker frarngar icke av det tillgangkiga materialet i UD. 1Munchs minnen
finns emellertid en passus42av vilken framgir att Vleizsacker efter att ha.
fatt det danska (positiva) svaret sade att detta "vilde blive modtaget med
storre Tilhedshed end de andre, ~navnligdet finske". Det torde ocksa vara
uppenbart att man p5 tysk sida vantat sig- sarsdtHBt efter den preliminära reaktionen i Finland - att finska regeringen skulle ha tagit samma standpunkt
som den danska.
War det hela var överssindet ansig sig Richert B ett mera personligt haallet
brev taEl kabinettssekreterm ~ o h e r n a n " 3a~nnakonstatera att "det klickade ganska energiskt i det nordiska maskineriet, d2 den i sakfr5gan redan
sprangda kvartettens svar sBtuPle överkrnnas". Ingen av de nordiska ministrarna, möjligen med undantag av den svenske, hade fatt tid till nigon
textgenomgiwg. Richert fortsätter:
"Det som uppenbarligen med mycken möda hopfilats i Stockhoim i syfte att alla
skulle uttrycka sig lika har siledes - 1 den m i n det ej redan ändrats av den ene eller
den andre (Koht tycks ju ha skrivit om alltihop) - anda tY1Pstallts tyskarna i olika
skick. Även om man må hoppas att olikheterna ej iiro av nigon saklig betydelse, så
kan dock skillnader k översiietningen av en och samma text bli betydande nog. Och
i varje fal1 var ju meningen att man skulle liksom tala med en tunga. Då man sea hur
den mingbesjungna nordiska sammanhållningen tagitsig uttryck i detta ärende, s i
blja man litet missmodig vid tanken p2 hur det skall bli d i de verkliga hems~kelsernas tid kommer. "

För Danmarks vidkommande iterstod nu att Grhandla fram ett avtal med
Tyskland. Det från tyslc sida BverBamnade "rslaget godtogs - med en del
smiirre justeringar - av danska regeringen och den 31 maj underskrevs avtalet 1 Berlin av Ribbentorp sch danske ministern Zahle. Den 2 juni godItändes avtalet slutgiltigt av danska riksdagen - enkLalligt. Vid den efterföljande konseljen "lyk@nskedeKongen meget tal Resultatet", sager Munch
i sina
och fortsätter: "Han udtalte sin Forventning om, at det vi8de skabe storre Sikkerhed for Landet. .Teg svarede forsigtágt at det maatte
man J o Raabe; i hveït FaEd var det undgaaet at indtage en Holdning, der
@gedeMistilliden i Tyskland og dermed Usikkerheden for Danmark".
Den 29 maj hade Munch haft ett samtah med Sandler p6 Rasbups flygplats. SandPer var p i vag h e n fran Geneve, dar han i folkförbundsradet
pladerat för ett godkannande av den svensk-finska uppggirelsen om Aland.
Han hoppades att frigan wu skulle loisas. Munch sager att han var övertygad om att s&Inte skulle ske. "Ligesom Koht havde jeg jo hele Tiden vaeret
Bidet troende (klentrogen) over for denne Aftale .&en vi havde billiget
(godksnt) den, fordi vi mente her hvor Sverige og Finland havde Movedinteressen at maatte folge
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Kommentarerna i prfessen i de berörda land.erna efter svarens överliimsaande i Berlin speglade i stort sett redan tidigare redovisade st~ndpunkter.
D e tyska presskommentarerna var fiaturligtvis de minst intressanta sch
atergav, som vantat, regimens önskan att utnyttja de nordiska svaren f6r
att vederla ga "president Roosevelts f6rs~lcatt tillvita Tyskland angreppsavsikter .4W
Den danska pressen f d j d e partilinjerna. "HDolitiken"(radikal) och "Socialdemokraten" itergav regeringens linje medan de konservativa organen
"Berlirngske Tidende" och "Nationaltidende" uttryckte missnöje med det
f6religgande resultatet. "Berlingske" gick långt i sin kritik av avtalet och av
Munch personligen. 4 en ledare med rubriken "Dr Munch og Norden" heter det bl az4'
99

"Dr Munch opfattes ikke herhjemme som et Symbol paa nordisk Samarbejde og vi1
ej heller i d e Gvrige nordiske Lande bkive betragtei som et saadanat. Hans Politik,
der er blevet regeringens Politik:, indeholder ikke det nationale iMoment, der i de
andre nordiske Lande er Grundlaget for den videre FaeSlesf@Eelse."

Liknande tankegingar iterfinns i den S V ~ F I S ~högerpressera.
W
I en uppmarksammad ledare, "De nordiska Berlinsvaren" skrev Svenska Dagbladet?
"Även o m Danmark alltsi genom samverkan av manga olyckliga faktorer manifesterat en särmening, fortsätter dock utrikesminister Munch och regeringsblockets
tidningan att ivrigt understryka, att Danmark fortfarande Crnskar farverkliga den
nordiska neutralitetstanken. Tqivarr &r avstindet ingicket saort mellan viljan och
den förrniga för vihken Danmarks utrikesminister och hans borgerliga radikaler
med d e l h g t manstarkare socialisterna som rnedltipare, städse satt så snava granser, att Danmarks politik mera bär randstatens i n Nordens prägel."

Detta ~tfaRBmot Munch och den danska regeiingspol1tiken uppkallade Allan Vougt att i t v i ledare B " ~ r b e t e t " " erinra om att icke ens ett militart
f6rsvar som mingdu"o1ades utöver vad den clanska högern begart skulle
kunna skydda Danmark mot ett mi3Btiirt angrepp s6derLfrin. En sidan tikning av försvaret skulle heller inte ha föranlett de andra nordiska landerna
att utlova nigon hjaIp till Danmark i hadielse av ett angrepp. NaJa-gotsadant
erbjudande har ju heller aldrig gjorts och "liala av nanifiga skal inte g8ras9',
slutar Vougt. 1 övrigt ger den svenska pressen uttryck i t tillfredsstallelse
med regeringens svan.
Aven den norska pressen stallde sig i stort sett bakom regeringens avbtijande svar.50 "Tidens Tegn" ansåg det rimligt och naturilgt att Danmark
sagt ja till ett avtal med Tyskland och flera tidningar betonar att detta dock
icke fick tolkas som ett brott mot den nordiska neutra4itetspslEtiken. "'Norges Handels- og Sjöfartstidende" (konservativ) befarade emellertid att de
ferestaende f6rhandllngarna mellan Danmark och Tyskland kunde leda
t411 ökade missförstand och fBrvecklingar och trodde inte mycket p i att ett
avtal med Tyskliand skulle ge Danmark ökad sakerhet. "Arbeiderbladet"
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gav uttryck för vad norrmannen i gemen Bnskade: "att fai leva i fred och ro
samt att sta fritt, neutralt och oavhiingigt i t alla håll" och gladde sig (iver
att "Finland nu star p i samma linje som sina nordiska grannar".
Den finska pressen, slut1Bgen, andades idel tilfredsst211eHse7med nigot
undantag för extrema högerorgan. Den svensk-finsk-norska samverkan
tolkas som "ett bevis fGr hallfastheten av den nordiska ~rientes-ingen~',~'
Ute i världen passerade vad som inträffat mellan de nordiska staterna
och Tyskland relativt ofojrrnarke; de officiella kommunikéerna atergavs
utan några sensatPonelBa kommentarer. Danmarks sarskilda situation
kommenterades p i en del hall, á de flesta fall med förstaelse. Fran Washipzgton föreligger nigra rapporter som icke saknar sitt intresse. Vid den danske
ministerns avskedsakadiens hos Roosevelt ? juni hade presidenten sagt: "I
supyose you had to do 19 -I would have Iiked to see Denmark, Norway and
Sweden follow the same line."52Fran den svenska legationen i \Vashingten
föreligger en rapport fran samma tid om ett samtal mellan finske ministern
Procopé och den amerikanske understatssekreterm Seimner ~ e l 1 e s . j "
Den senare hade förklarat att man inom amerikanska utrikesdepartementet inte tolkade de nordiska lainderwas svar pi Hitlers anbud som nigon
slags "rebuke" (tP11rattavSsnPrgg) av president Roosevelt for dennes fredsappell. Tvartom, hade man hu81 firstaelse f6r de nordiska landernas stallning och ansig svaren naturligt betingade av deras neutralitetspolit& och
geografiska lage.

Slutsad

Det ligger nara tillhands att betrakta Hitlers anbud den 28 april 1939 tP11 de
nordiska staterna om en icke-angreppspakt som ett led i den tyska propagandan mot president Roosevelt efter dennes fredsvadjan digra veckor tidigare - ett slags "diplomatiskt dubbelspel om de neutralas sjalar9'för att
Bana ett uttryck av Max Jakobson. S i uppfattades nog ocksi saken p5
mangck håll ute i världen och aven B Norden.
1Berlin måste man ha raknat med att det tyska erbjudandet kunde eat%ösa olika reaktioner B de nordiska lainderna och darav föranledda divergerande svar. Frin tysk sida var man emellertid i första hand angelägen att f;
ett snabbt svar, hur detta an kom att se ut. Nar det visade sig att de nordiska
landerna önskade noga sondera möjligheterna f8r ett gemensamt stallningstagande och detta i sin tur ledde till utdragna överlaggningar bide internt och meilan de fyra regeringarna f6ranledde detta stark irritation hos
tyska vederbörande. Kallmaterialet ger intryck av att man i Berlin till slut
faste allt mindre avseende vid 1vilken riktning svarec kom att g i ; huvudsaken var att de lämnades med minsta tidsutdräkt för att kunna utnyttjas i
den tyska propagandan. Aven ett negativt svar från alla fyra hade ju det
tyska propagandaministeraet med Btitthet kafnnat omtolkas som ett uttryck
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f6r att de nordiska staterna icke hade n i g s t att ]Frukta från Hitler och darfar
ansåg att ett icke-angreppsavtal var onödigt. Nu blev det knepigare saar en
svarade ja och tre nej, men aaieaz detta lyckades man i Berlin f5 att framstå
som en tillrättavisning av Roosevelt.
De nordiska staternas agerande inför det tyska anbudet ar Icke alldeles
enkelt att analysera. Det tyska utspelet B en far de nordiska Händerna, trots
propaganda-aspekten, vasentlig utrikesps4itisk frSiga blottade med ett slag
de inneboende svagheterna i den nordiska sammanhå8%ningen.Danmark
Biimnades att g: sin egen vag, trots enfragna förstik att vinna nordisk f6rstieBse f6r sitt utsatta läge. Finland, som till en b6rjan var benaget att f d j a
Danmarks linje, fann sig vid narrnare eftertanke b6ra sP,uta upp vid Sveriges sida f6r att gentemot den svenska partnern markera sin lojalitet, vilket
var sirskilt viktigt med tanke p5 den just d i aktuella A l a n d s - f . Norge
stallde sig fran början avvisande helt enkelt därför att det inte kande sig hotat av Tyskland och Sverige ansåg att neutraliteten, kombinerad med militär beredskap, var ett bittre v5rn mot eventuella stormaktskonflikter an
separata ich6;e-angreppspakte4-.Kort sagt: det var det geografiska laget mer
an känslan f6r den nordiska sammanhi8Eningen som till slut kom att falla
utslaget vid varje Bands stallningstagand.
Niir man 1 slutskedet dock beslöt sig för att markera en viss nordisk solidaritet genom den svensk-noa-sk-finska 4oja84tetsfa9rklaringen mot Danmark visade det sig, ironiskt nog, att detta Bangt 4frB-an att st6dja Danmark
i dess förhandlingar med Tyskland utitiste förviining och irritation i Berlina.
Förvirringen blev inte mindre p5 tysk sida sedan man tagit del av de saordiska regeringarnas nigot krystade argumentation sch bevittnat de nordislca
ministrarnas kapplöpning vid svarens överlamnande.
De fyra utrikesministrarna Ea-kko,Koht, Miinch sch Sandler fick snart
annat att tanka p5. Det andra viirldskriget stod fajr dörren; den tysk-ryska
vänskapspakten en vecka före krigsutbrottet förandrade i grunden det politiska och militara laget vid OstersjBn. Sovjetunionens anfall p&Finland á
början av december framtvingade Sandlers och Erkkos avg8ng. Innan ett
air gatt till anda frin den dag dal Hitler lämnat sitt anbead om en icke-angreppspakt tiB1 de nordiska staterna tigade tyskma
trupper In och besatte det
land, Danmark, som ensamt skrivit under ett non-aggressionsavta med
angriparen. Samtidigt riktades ett tyskt anfall mot ytterligare ett av de fyra
Riinderna, Norge, vars utrikesminister ett ar tidigare förklarat: "eg trur ikkje Tyskiand har noko slags anfallsplaner mot Noreg".
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NOTER

Skrivelse 559 Berlin - UD. 28 april 1939.
Sjöqvist, s 28 f .
Jfr not 1.
Munch, s 289-290.
Sjöqvist, s 287.
Halvdan Koht, s 25.
orvik, s 328.
Telegram HeZsingfoi-s - UD 29 april 1939.
Sjöqvist s 288.
aas288.
Depesch 367 Gunther - Sandler 2 maj 1939.
Handbrev Sahlin - Söderblom 2 maj 1939.
Handbrev Richert - Söderblom 30 april 1939.
Handbrev Hamilton - Beck-Friis 4 maj 1939.
Depescher 374 och 396 Giinther - Sandler 5 och 10 maj 1949.
Skrivelse 528 helsingfors - UD 5 maj 1939.
Skrivelse 535 Helsingfors - UD 5 maj 1939.
Sjöqvist s 289.
Munch s 293.
Orvik s 328-329.

a a s 329.
Memorialprotokoli 2 och 5 maj 1939.
Munch s 295-300.
Sjöqvist s 289-291.
Lönnroth s 177-179.
Orvik s 330-331.
Munch s 299.
Telegram Berlin - UD 10 maj 1939.
Sjöqvist s 291.
Munch s 301-303.
Handbrev Giiniher - Beck-Friis I l maj 1939.
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Orvik s 331-332.
a a s 332.
Depesch 563 Sahiin - Sandler 12 maj 1939.
Sjöqvist s 292.

UD:s P M 12 maj 1939.
Sjöqvist s 292.
a a s 293.
Depesch 407 Giinther - Westman 15 maj 1939.
Handbrev Richert - Beck-Friis I i maj 1939.
Depesch 639 Richert - Westman 17 maj 1939.
Munch s 305.
Handbrev Richert -Boheman 17 maj 1939.
Munch s 310-311.
aas311.
Skrivelse 649 Berlin - U D 19 maj 1939.
Skrivelse 394 Köpenhamn - UD 19 maj 1939.
Sv D 19 maj 1939.
Arbetet 19 och 20 maj 1939.
Skrivelse 414 Oslo - U D 19 maj 1939.
Skrivelse 605 Helsingfors - U D 23 maj 4939.
Sjöqvist s 295.
Handbrev Wennerberg - Söderblom 6 juni 1939

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Erland Kleen

Kall- och Pitteratu~Prtecknang

Otryckta kallor
HP 20 I del V-VII (Allmänna non-aggressionspaP<ter), förvaras i UD:s aritiv.
Memorialprotokoll från utrikesnämndens sammanträden den 2 , 5 och 10 maj 1939, förvaras
i UD:s arkiv.
Tryckta kallor
Utrikesdepartementets tidningsurkiippssamling, 1939, förvaras på Riksarkivet.
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