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Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of
European Affairs (Moffat)
[WASHINGTON,] October 11,
1939
———

The Crown Prince of Sweden (Gustaf Adolf) to President Roosevelt
MY DEAR MR. PRESIDENT : The frank and friendly talk on various political topics which I had
with you when you were kind enough to visit me at Medical Center in June of last year and
the interest for our country and for our close neighbour, Finland, shown by you and the people
of the United States on many occasions enables me to approach you on the subject of the
present Russian attitude towards Finland which is causing us grave concern.
Any possible menace to the integrity or independence of Finland is bound to create a very
serious situation in the northern part of Europe. It would be looked upon in our country as of
fundamental and sinister importance. May I point out that there is a non-aggression treaty in
force between Finland and Russia, and that as to the Åland archipelago their present status is
guaranteed by international agreement and that everything concerning these Finnish Islands
on account of their situation very near our capital and for other reasons has always been
considered by us as of very special importance to Sweden.
We look to you as trusted promoter of peace and justice. Could you see your way to use your
influence in Moscow to counteract any possible attempts of an aggressive nature towards
Finland?
This personal message of mine is of course made with the full sanction of my father, the King,
and likewise with the full knowledge of the Swedish Government. I trust you will understand
this earnest appeal made to you personally at a moment of grave national concern.
GUSTAF ADOLF
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Euroopan asioiden osaston päällikön (Moffat) keskustelumuistio
(liiteosa)
[WASHINGTON,] 11. lokakuuta
1939
———

Ruotsin kruununprinssi (Gustaf Adolf) presidentti Rooseveltille
HYVÄ HERRA PRESIDENTTI : Se avoin ja ystävällinen keskustelu erilaisista poliittisista aiheista,
joka minulla oli kanssanne, kun olitte kovin ystävällinen ja kävitte luonani Medical Centerissä
viime vuoden kesäkuussa ja se mielenkiinto, jota Te ja Yhdysvaltain kansa olette monissa
tilaisuuksissa osoittaneet maatamme ja lähinaapuriamme Suomea kohtaan, antaa minulle
mahdollisuuden lähestyä Teitä aiheena Venäjän nykyinen asenne Suomea kohtaan, mikä
aiheuttaa meissä syvää huolestumista.
Jokainen uhka Suomen koskemattomuutta ja riippumattomuutta kohtaan luo väistämättä
hyvin vakavan tilanteen Euroopan pohjoisimpaan osaan. Sitä maassamme tarkastellaan aivan
perustuvaa laatua olevalla ja pahaaenteilevällä tärkeydellä. Korostaisin, että Suomen ja
Venäjän kesken on voimassa hyökkäämättömyyssopimus ja mitä Ahvenanmaan saariin tulee,
niiden nykyinen asema on taattu kansainvälisellä sopimuksella, ja mikä tahansa näitä Suomen
saaria koskeekin, olemme pääkaupunkimme läheisyyden sijainnin ja muista syistä pitäneet
niitä erityisen tärkeinä Ruotsille.
Asetamme Teihin toivomme rauhan ja oikeudenmukaisuuden luotettavana edistäjänä. Voitteko
nähdä mahdollisuuden käyttää vaikutusvaltaanne Moskovassa kaikkien Suomeen
kohdistuvien mahdollisten hyökkäysluontoisten yritysten torjumiseksi?
Tämä henkilökohtainen viestini on luonnollisesti tehty isäni, Kuninkaan, täydellä
suostumuksella ja samaten Ruotsin hallituksen täysin siitä tietäen. Luotan siihen, että
ymmärrätte tämän Teille henkilökohtaisesti tehdyn vetoomuksen tällä vakavan kansallisen
huolen hetkellä.
GUSTAF ADOLF
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