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The Minister in Finland (Schoenfeld) to the Secretary of State
HELSINKI, September 11, 1940
—noon
[Received September 12—
8:40 a.m.]
404. I believe tentatively but increasingly that there has been a notable change for the better
from the Finnish point of view in the official attitude of Germany with regard to this country
which in its turn has been making discreet but persistent efforts in recent months to cultivate
German good will. Though the conclusion at the end of June of the German-Finnish trade and
clearing agreement may signify no more than the fact that the Germans are seeking to
strengthen commercial relations with any country accessible to them there seem to be certain
directions in which they have shown especially friendly interest in Finland. Among evidences
of improvement in the German attitude is participation under personal auspices of the Reich's
sports leader of a German team in athletic meet held here last week— and with Swedish and
Finnish teams. Minister of Foreign Affairs told me yesterday that this participation was due to
personal decision of Hitler. A new German commercial information office has just been
opened in Helsinki. The German high command has issued an invitation to a Finnish military
delegation which has been accepted to visit the western battlefields. Finnish industrial and
business leaders who have visited Germany unanimously report very accommodating spirit in
which they have been received both in official circles and at recent commercial fairs, and
reciprocal German delegations of businessmen particularly in the timber and paper trades and
particularly in mineral and metallurgical fields are increasing in number.
I learn from the Minister for Foreign Affairs that the impression above described is shared by
the Finnish Government, I am informed by Finns recently in Germany that numerous small
attentions shown them there reflect marked German sympathy which is sometimes regarded
as the measure of increasing disapproval in Germany of Russian policy. Such expressions of
sympathy by Germans, I am informed, are usually accompanied by the caution that as official
policy in Germany is entirely dependent on the Führer personally it cannot be predicted.
For their part governmental and business leaders in this country appear to have suppressed the
anti-German feeling which was so noticeable following the Russian-German agreement of last
August and the Russian attack on Finland. They seem to be returning to a policy of
cooperation with the Germans while at the same time hoping eventually to resume former
close relations with the British from whom at the present they are cut off. There seems to be
no disposition to take an unrealistic view of the necessity for cultivating political, economic
and so-called cultural relations with the Soviet Union but in present circumstances I should
say there is increasing hope which may not be unfounded that Germany may find it expedient
not again to sacrifice Finnish interests to the Russians.
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404. Minusta yhä enemmän alkaa näyttää siltä, että suomalaisten kannalta Saksan virallisessa
asenteessa on tapahtunut selvä käänne parempaan tätä maata kohtaan, joka on puolestaan
tehnyt hienovaraisia mutta sitkeitä ponnisteluja viime kuukausina viljellen hyvää tahtoa
Saksaa kohtaan. Vaikka saksalais-suomalaisen kauppa- ja maksusopimuksen solmimisen
kesäkuun lopussa ei tarvitse merkitä muuta kuin sitä, että saksalaiset pyrkivät vahvistamaan
kauppasuhteita minkä tahansa sellaisen maan kanssa, johon heillä on pääsy, eräilla aloilla he
näyttävät osoittavan erityisen ystävällistä mielenkiintoa Suomen suuntaan. Todisteina Saksan
asenteen paranemisesta on Saksan valtakunnan urheilujohtajan henkilökohtaisessa
suojeluksessa tapahtunut Saksan joukkueen osallistuminen yleisurheilutapaamiseen täällä
viime viikolla - yhdessä Ruotsin ja Suomen joukkueiden kanssa. Ulkoministeri kertoi minulle
eilen, että tämän osallistuminen oli mahdollista Hitlerin päätettyä siitä henkilökohtaisesti.
Uusi Saksan kaupallinen tiedotustoimisto on juuri avattu Helsingissä. Saksan yleisesikunta on
esittänyt kutsun suomalaiselle sotilasvaltuuskunnalle, joka on hyväksynyt kutsun vierailla
läntisillä taistelukentillä. Suomalaiset teollisuus- ja liike-elämän johtajat, jotka ovat vierailleet
Saksassa kertovat yhteen ääneen erittäin joustavasta hengestä, millä heidät on vastaanotettu
sekä virallisissa piireissä kuin myös tuoreilla kaupallisilla messuilla, ja vastavuoroisista
saksalaisista liikemiesvaltuuskunnista erityisesti puunjalostuksen ja paperikaupan alalla.
Mineraalien ja metalliteollisuuden aloilla näiden määrä kasvaa.
Kuulin ulkoministeriltä, että Suomen hallitus jakaa yllä kuvaamani vaikutelman. Hiljan
Saksassa käyneet suomalaiset kertoivat, että lukuisat pienet yksityiskohdat kertovat
merkittävästä saksalaisten sympatiasta, minkä joskus katsotaan olevan mittana kasvavalle
Venäjän politiikan vastustukselle Saksassa. Saksalaisten sellaisiin sympatianilmauksiin,
minulle kerrottiin, suhtaudutaan varoen, koska Saksan virallista politiikkaa, joka on täysin
riippuvainen Johtajasta, ei voi ennustaa.
Hallituksen ja liike-elämän johtajat tässä maassa ovat puolestaan tukahduttaneet ne
saksalaisvastaiset tunteet, jotka olivat niin näkyviä viime elokuun venäläis-saksalaisen
sopimuksen ja Venäjän hyökkäyksen jälkeen. He näyttävät palanneen yhteistyöpolitiikkaan
saksalaisten kanssa, joskin toivoen samaan aikaan voivansa palauttaa vanhat läheiset suhteet
britteihin, joista heidät nyt on irroitettu. Ei pidä elätellä epärealistista näkemystä tarpeesta
harjoittaa Neuvostoliiton kanssa poliittisia, taloudellisia ja ns. kulttuurisuhteita, mutta
nykyisissä olosuhteissa sanoisin, että on olemassa yhä kasvavaa toivoa siitä, minkä ei tarvitse
olla perusteetonta, että Saksa saattaa päätyä siihen, että Suomen etuja ei uhrata venäläisille.
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