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ON THE BASIS OF SCANDINAVIAN STATES  
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PART I 

Streszczenie: Procesy wzajemnego wpływania na siebie przez państwa w stosunkach mię-
dzynarodowych są zjawiskiem powszechnym. Na kartach historii przybierały one różne formy, 
począwszy od pokojowego współzawodnictwa, skończywszy na walce zbrojnej. Niestety w tej 
walce o wpływy istnieje twardy podział na państwa dominujące i podporządkowane. Bardzo 
często występuje w takim układzie zjawisko satelizacji lub klientelizacji, które niestety dość 
znacznie ogranicza słabym państwom niezależność i swobodę działania. Artykuł opisuje proces 
budowy bezpieczeństwa w Europie Zachodniej w oparciu o państwa skandynawskie do poło-
wy lat 50 XX wieku. Autorzy koncentrują się na ukazaniu jak istotnym ogniwem bezpieczeństwa 
dla regionu Morza Bałtyckiego jak i Europy Zachodniej były państwa skandynawskie.

Słowa kluczowe: państwa  skandynawskie, bezpieczeństwo międzynarodowe, Europa Za-
chodnia, Zimna Wojna.

Summary: The processes of mutual influence of states in international relations are a com-
mon phenomenon. On the pages of history, they took various forms, ranging from peaceful 
competition to armed struggle. Unfortunately, in this struggle for influence, there is a hard di-
vision between the dominant and subordinate countries. Very often there is a phenomenon of 
satellite or clientelization in such a system, which unfortunately quite significantly limits the 
independence and freedom of action for weak states. The article describes the process of buil-
ding security in Western Europe based on the Scandinavian countries until the mid-1950s. The 
authors focus on showing how important an element of security for the Baltic Sea region as 
well as Western Europe were the Scandinavian countries.
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1 Artykuł przygotowany w oparciu m.in. o publikację: G. Lundestad, America, Scandinavia, and the 
Cold War 1945-1949, New York 1980.
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Wprowadzenie

Od 1941 roku (grudnia) USA stają się bezpośrednim uczestnikiem działań wo-
jennych, które na kontynencie europejskim trwały od września 1939 r., a na Dalekim 
Wschodzie praktycznie od 1931 r. (zajęcie Mandżurii przez Japończyków). Przez dwa 
lata trwania wojny w Europie prezydent USA Franklin Delano Roosevelt kierował po-
lityką zagraniczną państwa, nie uczestniczącego w konflikcie zbrojnym. Dziś wielu hi-
storyków uważa, że Roosevelt, próbował przekonać Kongres do czynnego udziału USA 
w wojnie. Pomimo tak złożonej sytuacji, udało mu się przeforsować m.in. ustawę Lend 
Lease, czy ustawę o poborze wojskowym. Świadczyło to, o długofalowym postrzeganiu 
polityki zagranicznej przez prezydenta. Wśród kongresmenów amerykańskich pojawiały 
się głosy sugerujące mediacje Roosevelta, celem zakończenia wojny. Był to kolejny wy-
łom, w ustawicznym realizowaniu przez USA polityki izolacjonizmu, którą „zasłaniano 
się” od 1823 r. Złamano ją tylko raz, w czasie I wojny światowej, kiedy USA przystąpi-
ły do działań zbrojnych na kontynencie europejskim. Powrócono do tej polityki zaraz 
po zakończeniu wojny.

Roosevelt przedstawiając sobie wizję zdominowanej przez Niemcy i ZSRR Europy, 
obawiał się, że amerykańska opinia publiczna nie docenia poważnych konsekwencji woj-
ny Stanów Zjednoczonych -mniemał, że pokój wymuszony przez te państwa stanowić bę-
dzie zagrożenie dla cywilizacji amerykańskiej (Grudziński, 1980, s. 79-80).

W czasie, gdy napięcie w relacjach amerykańsko-radzieckich przybierało na sile, na-
deszła informacja o uderzeniu Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki. W dwa dni 
po rozpoczęciu inwazji na ZSRR, zaopiniował, że radziecka „dywersja” oznacza uwolnie-
nie Europy od panowania nazizmu, a jednocześnie nie ma powodów do obaw o domina-
cję radziecką na kontynencie (ibidem, s. 85). W tym układzie, najlepszym rozwiązaniem 
zapewniającym ZSRR realną pomoc było włączenie go do finansowania na zasadzie Lend 
– Lease. Przeciwnikiem tego był m.in. ówczesny senator Harry Truman, który uważał, 
że należy obserwować sytuację na froncie wschodnim, i w zależności od tego, kto będzie 
przegrywał, temu należy pomóc (aż dziw, że został prezydentem USA).

USA od grudnia 1941 r. stało się głównym „rozdającym” w powstałej koalicji antyfa-
szystowskiej, w skład której weszła Wielka Brytania i ZSRR. To ona podczas konferencji 
Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ustaliła dalsze „zasady gry” politycznej 
na kuli ziemskiej. Niestety, ustalenia, ustaleniami, a życie, życiem i to ono zweryfikowało 
wszystkie ustalenia (Fenby, 2007; Rees, 2008, Plokhy, 2011).

Państwa skandynawskie – ważne ogniwo bezpieczeństwa  
dla regionu Morza Bałtyckiego (w tym Polski) i Europy Zachodniej

Okres zwiększonych napięć pomiędzy silnymi państwami, który doprowadził do pierw-
szej wojny światowej, wzmocnił niechęć Szwecji, Danii i Norwegii do polityki siłowej i spo-
wodował podwojenie wysiłków mających na celu zamanifestowanie ich determinacji do za-
chowania neutralności w razie konfliktu (Riste, 2006, s. 47).
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Z kart historii wiemy, że już w pierwszej połowie XIX wieku (1834 r.) państwa Skan-
dynawskie zaznaczyły, że w przypadku potencjalnego konfliktu między Anglią, a krajami 
nadbałtyckimi zachowają neutralność. Potwierdzone to zostało w czasie wojny krymskiej 
(1854 r.), kiedy flota angielsko-francuska weszła na wody Bałtyku, a także w trakcie woj-
ny francusko-pruskiej (1870 r.), czy w czasie wojny rosyjsko-japońskiej (1904 r.) (Herma, 
2010). Warto podkreślić, iż w 1912 roku, w Danii został opublikowany edykt królew-
ski o neutralności, w którym czytamy: Naturalne drogi żeglugi między Morzem Północ-
nym, a Bałtykiem nie będą uważane za wody wewnętrzne i nie będą zamknięte w razie 
wojny (Ginsbert, 1938, s. 37). Czy podjęcie takiej decyzji było słuszne? Z perspektywy 
czasu, możemy powiedzieć, że była ona, mówiąc delikatnie chybiona. Dania przekona-
ła się o tym już w dwa lata później, kiedy osamotnia nie otrzymała obiecanego wspar-
cia ze strony Brytyjczyków (chyba są w tym specjalistami). Niemcy przy pomocy próśb 
i gróźb, doprowadziły do podporządkowania sobie Danii. Wymusiły na jej rządzie zami-
nowania Cieśnin Bałtyckich (to nie są Cieśniny Duńskie). Minister obrony narodowej 
Danii, tak skomentował ten fakt (zamknięcie Bałtyku 5.8.1914 r.) Inaczej Niemcy postawią 
miny sami, dla ich obrony przyślą nie tylko okręty, ale i wojsko, które wysadzą na wybrzeżu 
(Ginsbert, 1938, s. 37). Czy te zagrody mogły zatrzymać działanie morskich sił brytyj-
skich na tym kierunku? Zarówno opracowania historyków brytyjskich, jak i niemieckich 
zajmujących się powyższą problematyką, stwierdzają jednoznacznie, że zagroda minowa 
w cieśninach, nie była przeszkodą dla Brytyjczyków, gdyby chcieli wejść na Bałtyk. Z cza-
sem okazało się, że ten przysłowiowy „korek” od butelki pod nazwą Morze Bałtyckie, 
można wyrzucić bez znaczących strat. Dodatkowo okazało się, że on zamiast ułatwiać 
działanie niemieckiej flocie wojennej, to często utrudniał. Dlatego też, flota niemiec-
ka nie mogła korzystać z naturalnego wyjścia na Morze Północne z Morza Bałtyckiego 
i odwrotnie, przez cieśniny Kattegat i Skagerrak. Warto wspomnieć, że „furtką” dla floty 
niemieckiej, chcącej przejść z jednego na drugie morze lub odwrotnie, był Kanał Kiloń-
ski zbudowany w latach 1887-1895, który przebudowano i pogłębiono w latach 1909-
1914, tym samym niemieckie okręty, nie musiały korzystać z Cieśnin Bałtyckich. W ten 
sposób, mówiąc w sposób uproszczony, cesarz Niemiec miał pełną kontrolę nad Danią 
i Cieśninami Bałtyckimi, a tym samym Bałtyk stał się niemieckim morzem wewnętrz-
nym. O znaczeniu tego kanału dla niemieckiej polityki morskiej świadczy opinia, którą 
wyraził Helmuth Johannes Ludwik von Moltke (od 1906r. Szef Sztabu Generalnego): Ka-
nał podwoi moc naszej floty, umożliwiając skryte i nieutrudnione przez nieprzyjaciela rzu-
canie całości naszych sił morskich na Morze Północne lub Morze Bałtyckie (AMW, sygn. 
231/52/18, s. 281; Będźmirowski, 2012, s. 22). Uroczystego otwarcia Kanału Kilońskiego 
po modernizacji w dniu 24 czerwca 1914 r. dokonał cesarz Wilhelm II.

W układach ze Szwecją, sytuacja przedstawiała się inaczej. Na naciski strony nie-
mieckiej, aby zamknąć cieśninę Őresund, Szwecja odpowiedziała negatywnie, co wyni-
kało z faktu, iż wówczas (1914 r.) dysponowała stosunkowo silną flotą wojenną, a tym 
samym czuła się bezpieczniej niż wspomniana wcześniej Dania. Na naciski Niemców, 
w dniu 9 sierpnia rząd królewski odpowiedział: Szwedzka część Őresundu jest międzyna-
rodowym terenem wodnym, którego zagrodzenie jest niemożliwe tak ze względu na umowy 
międzynarodowe, jak i ze względów technicznych. Szwecja nie posiada w tym celu potrzeb-
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nego sprzętu. Prócz tego odległość od brzegu do właściwego toru wodnego jest zbyt wielka, 
aby można było założyć miny zapalane elektrycznie z lądu; co zaś do min samoczynnych, 
to wobec silnego prądu, miny takie mogłyby zrywać się z kotwic i stanowić niebezpieczeń-
stwo dla żeglugi handlowej (Ginsbert, 1938, s. 42). Jak się okazało, Niemcy postanowili 
w dalszym ciągu naciskać na Szwecje, wpływając na decyzję o zdjęciu znaków nawiga-
cyjnych (są one gwarantem bezpiecznej żeglugi i są wystawiane zgodnie z międzynaro-
dowymi przepisami). I tu ponownie, strona szwedzka dała zdecydowany odpór naci-
skom płynącym ze strony Niemiec.

Rys. 1. Cieśniny Kattegat i Skagerrak

Źródło: http://www.bluewaterweb.com/p-30071-veu710l-denmark-skagerrak- kattegat.aspx

Należy jednak pamiętać o tym, że żadne z tych państw, we wcześniejszych wiekach, 
nie realizowało swojej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w oparciu o neutralność. 
Dotyczyło to również relacji z Polską. Szczególnie nie można o tym mówić w relacjach 
polsko-szwedzkich i polsko-duńskich. Ze Szwecją na przestrzeni wielu wieków, w rela-
cjach mieliśmy tzw. sinusoidę. Były okresy dobrych relacji, jak m.in. w okresie panowa-
nia dynastii Jagiellonów, czy jeszcze za czasów tzw. królów elekcyjnych tj. za czasów Ste-
fana Batorego, kiedy wspólnie prowadzono działania przeciw Moskwie. Potem nastąpiło 
„schłodzenie” relacji doprowadzając do ekstremalnych wydarzeń, którymi były wojny. 
Był to efekt kłótni dynastycznych, który doprowadził do konfliktów zbrojnych i wojen
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Rys. 2. Cieśnina Őresund

Źródło: https://www.google.pl/

w okresie 60 letnim. Potem powracają dobre relacje, ale po wyborze na króla Polski Au-
gusta II Sasa, ponownie wzrasta napięcie w relacjach polsko-szwedzkich doprowadzając 
do kolejnych konfliktów. Były to konflikty wynikające z interesów partykularnych dyna-
stii Wettynów, i współpraca z Rosją (dzięki jej zabiegom polegającym na przekupieniu 
polskiej szlachty August II został królem Polski). Kiedy Polska przestaje istnieć na mapie 
Europy, Szwedzi w różny sposób starają się wspierać Polaków, w okresie powstań, które 
miały miejsce w 1831 r., 1863, czy też w czasie I wojny światowej (szerzej: Froes, 2007; 
Konopczyński, 2014; Hubert, 2014; Palmer, 2008).

Na podobnych zasadach istniała współpraca z Danią. Łączyło nas kilka przymie-
rzy (1419,1563,1657-1658), ale również dochodziło do konfliktów na Morzu Bałtyckim 
(szerzej: Szymański, 2004). Dania nie chciała, aby na Bałtyku znajdowały się okręty pod 
banderą króla polskiego. W tym okresie Dania dawała się wciągnąć w gierki politycz-
no-militarne Rosji, która „wykorzystywała ją” w działaniach przeciwko Szwecji i Polsce. 
Kiedy zakończyły się „przepychanki” szwedzko-duńskie, sytuacja uległa poprawie (Hu-
bert, 2014; Palmer, 2014).
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Ze względu na położenie Norwegii, związki Polski z tym państwem następowały 
drogą okrężną, pośrednią zazwyczaj poprzez Kopenhagę lub Sztokholm, jak to miało 
miejsce w okresie trwania tzw. unii kalmarskiej. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości relacje się ugruntowały (szerzej: Szymański, 2006, 92-119). Należy pa-
miętać, że droga do niepodległości Norwegii, była również zawiła jak i Polski. Norwegia 
od końca XIV wieku do początku XIX wieku była związana więzami unijnymi z Danią. 
Kolejne lata, nie oznaczały dla Norwegii pełnej suwerenności, musiała czekać jeszcze 
do czerwca 1905 roku, a dopiero jesienią stała się państwem niepodległym i suwerennym 
(szerzej: Małłek, 2006, s. 33-43).

Skandynawia w obszarze zainteresowań Niemiec hitlerowskich 
w czasie II wojny światowej

Niewiele jest spraw w życiu publicznym narodu, które by się nie wiązały przyczyno-
wo z posiadaniem lub nieposiadaniem morza, jakkolwiek związek ten nie zawsze rzuca się 
w oczy (Konopczyński, 2014, s. 10). Główną siłą, która popycha ludy do przyswajania sobie 
morskich wybrzeży i powierzchni morza, jest niewątpliwie interes ekonomiczny (ibidem, 
s. 12). W kontekście tych myśli, które uważam, za ponadczasowe, postępowały Niemcy 
hitlerowskie, począwszy od wiosny 1940 r., w stosunku do państw skandynawskich.

Dla Niemiec, deklaracja sztokholmska (27.5.1938 r.) określająca Szwecję, Norwegię, 
Danię, Finlandię i Islandię, jako państwa neutralne, wskazując jednocześnie wody tery-
torialne za nierozłączny komponent tej deklaracji (szerzej: Konecki, 2003)2, nie stanowi-
ła żadnej przeszkody. Zajęcie Danii, przez Niemcy, podporządkowanie sobie Finlandii 
przez ZSRR w tzw. wojnie zimowej (1939/1940), pokazało, że deklaracje neutralne nic 
nie znaczą dla państw, które dysponują ogromną potęgą militarną.

O tym, że Skandynawia będzie w zainteresowaniu Hitlera, strona brytyjska zdawał 
sobie sprawę już jesienią 1939 roku (szerzej: Konecki, 2003). Niestety ówcześni przy-
wódcy Wielkiej Brytanii, nie chcieli podejmować żadnych działań, które mogłyby zostać 
negatywnie odebrane przez społeczność międzynarodową. A dotyczyło to zaminowania 
norweskich wód. Skąd my to znamy? Podobna sprawa dotyczyła torów podejściowych 
do portu w Gdańsku latem 1939 r. też opinia społeczna). Hitler nie kierował się głosem 
opinii międzynarodowej, dla niego był najważniejszy efekt końcowy. Zdawał sobie spra-
wę, że ruda żelaza sprowadzana ze Szwecji, musi mieć zagwarantowane szlaki komunika-
cyjne, a że Bałtyk w czasie ostrej zimy, może zamarznąć, muszę być alternatywne miejsca 

2 Deklaracja Sztokholmska została podpisana w tym mieście 27 maja 1938 r. Była to deklaracja o neu-
tralności, która określała między innymi zasadę postępowania wobec okrętów państw walczących, które 
znajdą się na wodach terytorialnych państw neutralnych sygnatariuszy wspomnianej deklaracji. Dokument 
ten opracowano w oparciu o zbiór zasada neutralności z 21 grudnia 1912 r. podpisany w Sztokholmie. Zgod-
nie z powyższą deklaracją, każdy okręt państwa wojującego, wchodząc na wody terytorialne państw – sygna-
tariuszy powyższej deklaracji, podlegał internowaniu. Wyszczególniono tylko dwie możliwości niestosowa-
nia internowania: 1/niezdolność do żeglugi, 2/niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zob.. A. Makowski, 
Neutralność w wojnie na morzu. Morze Bałtyckie, rok 1939, [w] Międzynarodowe prawo humanitarne, t.I, 
Gdynia 2010, s. 200,. Będźmirowski, Marynarka wojenna w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1947, 
Gdańsk 2012, s. 101.



Artykuły 201

„przerzutu” rudy żelaza do Niemiec. Takim portem był Narwik. Rozpoczął się wyścig, 
kto będzie szybszy Niemcy, czy Brytyjczycy. Okazało się, że w tych „zawodach” lepsi oka-
zali się Niemcy.

Wiosną 1940 r. sytuacja w tym rejonie była zdecydowanie korzystniejsza dla Nie-
miec, niż z końcem 1939 r. W tym czasie, wojskom hitlerowskim, bardzo szybko udało 
się przejąć pełną kontrolą nad Danią, (tak jak przed pierwszą wojną światową Dania 
miała brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa, tak również przed drugą wojną i co? i nic – 
została sama), a w dalszej kolejności rozpoczęły się działania militarne ukierunkowane 
na Norwegię. Wiadomo było, że dla Niemiec zajęcie Danii, stanowiło tzw. „bazę wypado-
wą” dla opanowania wybrzeży Norwegii. Okupowana Dania zasadniczo była państwem 
neutralnym, aczkolwiek wyraziła akces do paktu antykominternowskiego, tworząc od-
działy ochotnicze, mające uczestniczyć w działaniach na froncie wschodnim. Ten stan 
trwał do sierpnia 1943 r., kiedy to w związku ze zmieniającą się sytuacją militarną, do-
szło do wystąpień przeciwko Niemcom. Oczywiście zakończyło się to porażką i restryk-
cjami w stosunku do narodu duńskiego (Froese, 2007, s. 287).

Pomimo aktywności brytyjskiej, francuskiej i polskiej floty wojennej oraz wojsk lą-
dowych, efekty działań, na rzecz przejęcia kontroli nad Norwegią i jej wybrzeżem nie 
przyniosły sukcesu (szerzej: Rdzanek, 2006, s. 167-190). Praktycznie walki na północy 
Norwegii trwały do połowy czerwca 1940 r. tj. do kapitulacji Narwiku. Norwegia utwo-
rzyła rząd kolaboracyjny 1 lutego 1942 r. Vidkun Quisling został premierem marionet-
kowego rządu kolaboracyjnego, składającego się z działaczy Nasjonal Samling jednak bez 
realnej władzy, pozostającej w rękach Komisarza Rzeszy.

Po kapitulacji Norwegii, strona niemiecka natychmiast skierowała do Sztokholmu, 
bardzo zdecydowane żądanie, aby Szwecja pozwoliła na tranzyt sprzętu wojskowego 
i żołnierzy jadących na urlop do Niemiec. Odmowa będzie potraktowana jako „posunię-
cie jawnie nieprzyjazne”. Premier Szwecji tak odnotował w swoim pamiętniku: bliska 
naszemu sercu zasada neutralności została złamana, ponieważ narażenie się w obecnej 
sytuacji na ryzyko wojny byłoby bezsensowne (Gyllenhall, Gebhardt, 2011, s. 17). Moż-
na jednoznacznie stwierdzić, że Per Albin Hansson, ówczesny premier Szwecji, podjął 
jedyną słuszną decyzję, dając zgodę na przejazdy przez terytorium Szwecji żołnierzy nie-
mieckich i sprzętu wojskowego dla jednostek armii hitlerowskiej. Sytuacja na kontynen-
cie, nie dawała żadnych szans Szwecji, na odniesienie sukcesu w konflikcie z Niemcami. 
Belgia Dania, Norwegia, Francja okupowane, Brytyjczycy osamotnieni, musieli liczyć się 
po porażce w walkach o Norwegię, że w najbliższym czasie Hitler rozpocznie przeciw 
nim działania. W podobny sposób zachowała się Finlandia, która latem 1940 r. wyrazi-
ła zgodę na tranzyt przez jej terytorium niemieckich wojsk do Norwegii. Kiedy Niemcy 
uderzyli na ZSRR (22.6.1941 r.), Finlandia ogłosiła swoją neutralność, ale kiedy lotnic-
two radzieckie zbombardowało kilka miast fińskich, przystąpiła do wojny. Sytuacja taka 
trwała do września 1944 r., kiedy Finlandia przyjęła podyktowane jej przez ZSRR wa-
runki rozejmu (Froese, 2007, s. 288). Inaczej zachowała się Szwecja która w czerwcu 1941 
roku zezwoliła niemieckiej dywizji przejść przez swoje terytorium i wziąć udział w ataku 
na Związek Radziecki (Buchanan, 2010, s. 45).
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Rys. 3. Miejsca wydobycia rud żelaza (Kiruna i Malmberget) oraz drogi ich wywozu do portów (Narwik 
i Luleå). Granice z lat 1920–1940

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_norweska

Prawie równolegle, wojska hitlerowskie przejmowały kontrolę nad szwedzkimi linia-
mi kolejowymi, a także częściowo nad przestrzenią powietrzną i wodami terytorialnymi. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się port – miasto Lulea, przez który do Niemiec 
wyekspediowano ponad milion ton rudy żelaza (Gyllenhaal, Gebhardt, 2011, s. 13). Dane 
liczbowe za 1941 rok mówią o tranzycie rzędu 1000-1500 niemieckich wagonów towaro-
wych miesięcznie za pośrednictwem szwedzkich kolei państwowych [SJ]. Dla ułatwienia 
eksportu rudy żelaza do Niemiec i sprzętu wojskowego Szwedzi wypożyczyli Niemcom 
również 500 wagonów kolejowych, prywatnych, jak i państwowych oraz rozbudowali port 
w Luea i sieć kolejową. Dodatkowo urządzenia kolejowe i portowe Narwiku zostały szybko 
naprawione z pomocą szwedzkiego koncernu stalowego Grängesberg (Palmer, 2008, s. 377).

Wydarzenia związane z porażką Wielkiej Brytanii i Francji w walkach o Norwegię, 
a następnie upadek Francji i rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Wielkiej Bryta-
nii, niewątpliwie, wpłynęły na zmiany w polityce zagranicznej USA. Coraz częściej mó-
wiono o potencjalnym zagrożeniu dla Zachodniej Półkuli. Zmiana polityki zagranicznej, 
lansowana przez prezydenta USA, w dalszym ciągu spotykała się z ogromnym opo-
rem wśród kongresmenów. Część z nich stanowili tzw. niezdecydowani, czyli ci, którzy 
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udzielanie pomocy Wielkiej Brytanii, postrzegali przez pryzmat tego co wydarzyło się 
w czasie I wojny światowej. Otóż, rząd brytyjski nie wywiązał się z zaciągniętych kre-
dytów, co w pewien sposób miało wypływ na wybuch wielkiego kryzysu gospodarczego 
w 1929 r. Kolejną grupę stanowili izolacjoniści, którzy w dalszym ciągu lansowali polity-
kę nieangażowania się w konflikt europejski. W efekcie wygenerowano koncepcję, pole-
gającą na zaangażowaniu się w działania wojenne, jednak bez uczestnictwa, tzn. udzie-
lenia aliantom pożyczek na zakup artykułów konsumpcyjnych oraz sprzętu i uzbrojenia, 
ale w USA (szerzej: Bógdał-Brzezińska, 2001).

Rok 1941, to czas ogromnych zmian na frontach II wojny światowej. Szczególny 
wpływ na to miały wydarzenia po 22 czerwca 1941 r. Wówczas, dotychczasowy prze-
ciwnik Wielkiej Brytanii, stał się sojusznikiem, który uzyskał prawo korzystania z tzw. 
pomocy alianckiej. Dopiero wydarzenia z grudnia 1941 roku, obudziły społeczeństwo 
amerykańskie z błogiego snu, że „duża woda” jest gwarantem ich bezpieczeństwa.

Sytuacja na kontynencie europejskim, a także Oceanie Atlantyckim, a z czasem na wo-
dach Morza Śródziemnego i kontynencie afrykańskim, ulegała zmianom. Chociaż armia 
hitlerowska jeszcze odnosiła zwycięstwa, to konsolidacja państw alianckich, przynosiła 
powolne efekty w „uszczuplaniu” sił hitlerowskich na wodach, powietrzu i na lądzie.

W związku z taką sytuacją, okupanci hitlerowscy zaczęli podejmować działania re-
presyjne w stosunku do obywateli państw podporządkowanych. Nie dotyczyło to naro-
dów słowiańskich, w tym szczególnie narodu polskiego, który z tymi represjami na ma-
sową skalę spotykał się od wybuchu wojny. Rozpoczęły się tego typu działania we Francji, 
Belgii, Holandii, Danii, Norwegii i Szwecji, a więc w krajach, które do tej pory, w porów-
naniu z Polską, były oazą spokoju. Szwedzi obserwując, to co działo się w Danii i Nor-
wegii, postanowili w sposób zdecydowany zareagować. Rząd szwedzki, w sierpniu 1943 
roku podjął decyzję o anulowaniu porozumienia zawartego z Niemcami o tranzycie ko-
lejowym. Doszło do kilku incydentów, które zaniepokoiły stronę niemiecką i świadczyły 
o tym, że ich dotychczasowe bezpieczeństwo na terytorium Szwecji, jest zagrożone. Na-
leży podkreślić fakt, wspierania przez Szwedów działań dywersyjnych przeciwko obiek-
tom hitlerowskim, o szczególnym znaczeniu strategicznym. Dotyczyło to udzielenia po-
mocy przy wysadzeniu zakładów tzw. ciężkiej wody w Vermork, a następnie udzielenie 
im schronienia (Palmer, 2008, s. 395).

Nie można jednak zapomnieć o tym, że hitlerowcom udało się w Norwegii i Szwe-
cji utworzyć z ochotników, obywateli tego państwa, 11 dywizji grenadierów pancernych 
Waffen-SS „Nordland”3.

3 Władze samorządnych struktur na Łotwie i Estonii zachęcano do rekrutacji ochotników do służby 
w Waffen–SS, wojskowym ramieniu oddziałów szturmowych – formacji oficjalnie niezależnej od niemieckiej 
armii. W Estonii próby zakończyły się niepowodzeniem. Naziści mieli większe sukcesy w sąsiedniej Łotwie, 
gdzie od lutego 1943 r. do lipca 1944 roku zmobilizowano 160 tysięcy antybolszewickich ochotników w składzie 
trzech dywizji Waffen–SS, działających początkowo pod Leningradem. Jeden łotewski batalion ciągle jeszcze 
fanatycznie bił się pośród płonących budynków Berlina w ostatnich dniach wojny. Łotewski legion przysięgał 
na wierność osobiście Führerowi i przeszedł pod niemiecką komendę, ale jego członkowie nosili opaskę „Latvi-
ja”, jego inspektorem generalnym został mianowany były łotewski generał. W Norwegii blisko 2 tysiące zwo-
lenników Quislinga sformowało zalążek skandynawskiej dywizji Waffen-SS, w której wchodziła pewna liczba 
Duńczyków, ale dywizja ta nigdy nie została skompletowana. Cyt. za A. Palmer, dz. cyt., s. 397.
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Ryc. 4. Front walki przeciwko Wielkiej Brytanii od Norwegii do Zatoki Biskajskiej (1940 r.

Źródło: F. Meier, Kriegsmarine am Feind, Berlin 1940, s. 128.
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W czasie wojny, zarówno Norwegia, jak i Dania uważane były za obszar wpły-
wów brytyjsko-amerykańskich. Oczywiście uwzględniano działania wojsk radzieckich 
na terenach północnych Norwegii, a także na kierunku duńskim, ale to nie oznaczało, 
że akceptowano w przyszłości ich wpływy na tych obszarach. Można z całą pewnością 
stwierdzić, iż wszelkie działania, które skutkowały szybkim zakończeniem wojny na kon-
tynencie europejskim, a później na pozostałych kontynentach, były postrzegane, jako 
korzystne dla sprawy alianckiej, a tym samym amerykańskiej (Lundestad, 1980, s. 36). 
Dynamika zmian na frontach II wojny światowej, będąca m.in. efektem uruchomienia 
tzw. drugiego frontu (6.6.1944 r. w Normandii), spowodowała zainteresowanie Norwegii 
(rządu emigracyjnego znajdującego się w Londynie), opracowywanym alianckim pro-
gramem politycznym dla terytorium norweskiego. Inicjatorem był brytyjski rząd, który 
uznał, że należy przygotować pewne koncepcje, dotyczące obecności wojsk alianckich 
w Norwegii. W sierpniu, a więc w niespełna dwa miesiące po lądowaniu we Francji 
wojsk alianckich, członkowie Combined Chiefs od Staff, zgodzili się na brytyjską propo-
zycję, która brzmiała tak: Chociaż jest z korzyścią dla nas, by Rosjanie nękali wycofujących 
się Niemców, gdyż nie mamy wystarczających sił, żeby załatwić to sami, naszą dalekosiężną 
potrzebą jest, aby zapewnić, że Rosjanie nie będą trwale okupować terytorium norweskie-
go, z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia dla północnoatlantyckich szlaków han-
dlowych, Islandii oraz dostępów od strony północnej do Morza Północnego. Naszym celem 
musi być zatem uniknięcie jakiegokolwiek starcia z Rosjanami w Norwegii, przy jednocze-
snym zapewnieniu naszych dalekosiężnych interesów (ibidem, s. 36).

„Zawirowania” w relacjach Aliantów 
w stosunku do państw skandynawskich w pierwszych dwóch latach 

od zakończenia II wojny światowej

Wraz z zakończeniem II wojny światowej, w sposób zdecydowany zmieniła się po-
lityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki. Do tej pory, USA w sposób konse-
kwentny realizowały politykę izolacjonizmu w stosunku do państw europejskich. Była 
ona aktualna z pewnymi wyjątkami od 1823 roku. Wydarzenia związane z tym, co wy-
darzyło się na świecie, a tym samym na kontynencie europejskim, w czasie II wojny 
światowej w sposób zdecydowany zmieniły dotychczasowe postrzeganie polityki zagra-
nicznej. Prawdopodobnie „wielki kapitał USA” uznał, że jest czas na robienie większych 
interesów z różnymi krajami, które niejednokrotnie znajdowały się daleko od ich granic. 
Niewątpliwie na takie postrzeganie tej problematyki miała nowa mapa świata, na któ-
rej rywalizować mogły dwa narody: amerykański i radziecki. To one w najbliższym cza-
sie, będą budowały światowy system bezpieczeństwa, włączając do niego wiele państw, 
szczególnie mniejszych, czy też powstałych w związku z mającą nastąpić dekolonizacją 
stref wpływów brytyjskich i francuskich, pokłosie wcześniejszych ustaleń zmarłego pre-
zydenta USA, z wymienionymi państwami. A więc rozpocznie się wyścig supermocarstw 
o rozbudowanie stref wpływu, a tym samym podporządkowania państw, nie tylko naj-
bliżej położonych jednego lub drugiego mocarstwa, ale posiadających bogate surowce 
mineralne, lub strategiczne położenie (szerzej: Bógdał-Brzezińska, 2001, s. 177-178).
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W basenie Morza Bałtyckiego, nastąpiły znaczące zmiany w porównaniu do stanu 
międzywojennego. Nie ma niepodległej Estonii, Litwy, Łotwy, są one integralną częścią 
Związku Radzieckiego. Polska jest państwem podporządkowanym Związkowi Radziec-
kiemu, Finlandia ma swoją pozycję, ale jest ona zbieżna z oczekiwaniami ZSRR. Nato-
miast państwa skandynawskie Norwegia, Szwecja i Dania, są w „klubie” państw zachod-
nich. Związek Radziecki, jest w tym czasie głównym „graczem” polityczno-militarnym 
na tym akwenie, gdyż Niemcy, są podzielone na strefy okupacyjne. Z czasem spośród 
tych trzech państw skandynawskich dwa, Norwegia i Dania wstąpią do paktu politycz-
no – militarnego NATO, a Szwecja będzie neutralną. Można więc stwierdzić, że sytuacja 
polityczno – militarna w basenie Morza Bałtyckiego w sposób zdecydowany różniła się 
od tej z okresu międzywojennego.

W tym okresie Morze Bałtyckie, a szczególnie państwa tego rejonu, zostały wkom-
ponowane w wielką politykę Stanów Zjednoczonych Ameryki i Związku Radzieckiego, 
państw niedawnej koalicji, teraz stojących po przeciwnych stronach barykady. Od wio-
sny 1946 roku mamy do czynienia z pojęciami: żelazna kurtyna i zimna wojna4, które 
w sposób zdecydowany doprowadziły do zmian polityczno-militarnych w basenie Mo-
rza Bałtyckiego. Wydarzenia związane z tzw. Planem Marshalla, a także Kryzys Berliń-
ski, zawirowania polityczne w Czechosłowacji, Jugosławii i Polsce, uświadomiły zarówno 
państwom Europy Zachodniej, jak i Wschodniej, że sytuacja w rejonie Europy Środ-
kowo-Wschodniej, a także Bałtyku, jest bardzo złożona (szerzej: Gaddis, 2007). Efekt, 
powstanie Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa dla 
państw Europy Zachodniej. Tym samym nastąpił podział wśród państw nadbałtyckich, 
na te, które znalazły się w NATO, w strefie wpływu ZSRR i neutralne – Szwecja i Finlan-
dia.

Akwen Morza Bałtyckiego, po 1949 roku, był postrzegany przez NATO, jako ważny 
komponent rejonu – Cieśniny Bałtyckie, Bałtyk i Morza Północnego, w związku z tym 
stanowił dla sojuszu strategiczną całość (Zalewski, 2005, s. 47).

Powróćmy do lat 1945-1947. W pierwszych miesiącach 1945 roku, a więc kiedy wo-
kół „szyi” Trzeciej Rzeszy zaciskała się pętla, Departament Stanu USA, popierał wszyst-
kie działania prowadzone przez wojska radzieckie na terytorium Europy. Nawet zdaniem 
Geira Lundestada, pomniejszał ryzyko wykorzystania przez Związek Sowiecki jego pozy-
cji wojskowej do celów politycznych. To stało się również w sprawie norweskiej. W końcu 
października (1944 r. – przyp. J.B.) starał się rozwiać obawy wyrażone przez norweskiego 
ambasadora Morgenstierne, że Sowieci znajdą sobie dowolny pretekst, by zająć norweskie 
porty. Powiedział ambasadorowi, by ten „wziął się w garść i …przestał się martwić fałszy-

4 Przyjmuje się, że termin „zimna wojna” został spopularyzowany przez amerykańskiego dziennikarza 
Waltera Lippmanna i obowiązywał w mediach od 1947 r. Natomiast samo wyrażenie „zimna wojna” zostało 
użyte po raz pierwszy przez XVI – wiecznego pisarza hiszpańskiego don Juana Manuela. To właśnie on, 
obserwując wojny chrześcijańsko-islamskie, stwierdził, że różnica między gorącą a zimną wojną, polega 
na sposobie, w jaki się kończą. I tak to zdefiniował: Wojna, która ma niezwykle gwałtowny przebieg i jest pro-
wadzona w zawzięty sposób, kończy się albo śmiercią, albo pokojem, podczas gdy zimna wojna nigdy nie kończy 
się pokojem ani też nie przynosi zaszczytu prowadzącym ją. Zob. M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna 
1949-1991, Wrocław 2001, s. 11.



Artykuły 207

wymi plotkami”. Zastępca Sekretarza podkreślił, iż nie wierzy, by Związek Sowiecki miał 
„jakiekolwiek plany co do norweskiego terytorium (Lundestad, 1980, s. 38; szerzej: Bulow, 
1980, s. 2-5).

Z taką „roboczą tezą” wygłoszoną przez Departament Stanu, nie chciał się zgodzić 
Sekretarz Marynarki Wojennej James Forrestal. Zainteresowała go polityka Związku Ra-
dzieckiego i polecił przeprowadzenie stosownych analiz dotyczących tej problematyki. 
Po jej otrzymaniu w lutym 1945 roku, zauważył pewne prawidłowości w dotychczaso-
wych działaniach ZSRR, w sprawie podziału Europy na strefy wpływu. Jednak zwró-
cił uwagę, że istnieje jeden wyjątek, który może być dla USA, jak i Europy Zachodniej, 
problemem w tzw. kategorii polityczno-militarnej po zakończeniu wojny. Dotyczył on 
północnej części Norwegii. On, jak i jego najbliżsi współpracownicy, obawiali się, że sta-
tus Norwegii, a szczególnie obszar znajdujący się w jej północnej części, będzie odbiegał 
od obowiązującego w Europie Zachodniej. Będzie on zbliżony do statusu państw znaj-
dujących się w strefie wpływów ZSRR, czyli Europy Wschodniej. Wspomniana analiza 
zawierała stwierdzenie, że Rosjanie nie przejawiali agresywnych zamiarów w północnej 
Norwegii. Niemniej, …uzyskanie wspólnej granicy z tym krajem [Norwegia] na Dalekiej 
Północy i bliskość terytorium norweskiego w stosunku do Murmańska – jedynego rosyj-
skiego portu wolnego od lodu i wychodzącego bezpośrednio na szerokie wody, sprawiają, 
że Norwegia staje się ważna w oczach Rosjan (Lundestad, 1980, s. 39).

W świetle tych zapisów, amerykańscy analitycy wojskowi uznali, że jest duże praw-
dopodobieństwo, że strona radziecka uzna zasadność wpływów brytyjskich na przeważa-
jącej części terytorium Norwegii, to wydaje się całkiem możliwe, że Rosjanie będą szukać 
porozumienia z Norwegią, na mocy którego powstanie wspólna norwesko-sowiecka obrona 
północnej Norwegii przed jakąkolwiek trzecią siłą (ibidem, s. 40).

W tym miejscu, należy zwrócić uwagę na już „potwierdzone” strefy wpływów jeśli 
chodzi o kontynent europejski, co wstępnie omówiono podczas dwóch spotkań tzw. 
Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie (szerzej: Fenby, 2007; Rees, 2008; Plokhy, 2011). 
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, powstała tzw. strefa niczyja, chociaż w niektórych 
publikacjach, określało się jako tzw. „szarą strefę”. Ta strefa niczyja, która znajdowała 
się między Europą Zachodnią, a Europą Wschodnią, uwzględniała państwa tj. Niemcy, 
Austrię, Jugosławię oraz Szwecją i Danię. Z czasem ten obszar nazywano Europą Środ-
kową. Co wzbudzało zaniepokojenie państw Europy Zachodniej? Uważano, iż Zwią-
zek Radziecki będzie miał znaczącą kontrolę nad Finlandią, co mogłoby się przełożyć, 
na pewne naciski polityczne na Szwecję i Danię. Z drugiej strony, tendencja obu tych 
krajów, by spoglądać w kierunku Zachodu, sprawiała, że być może „trafią do kategorii 
tych małych państw, w których wpływ, z jednej strony Rosji, a z drugiej – Wielkiej Bryta-
nii i Ameryki, jest z grubsza równy (Lundestad, 1980, s. 48). Znalazło to potwierdzenie 
w działaniach, które zaczęły się pojawiać już z początkiem wiosny 1945 roku. Wówczas 
to, strona brytyjska, jak i amerykańska odnotowały aktywność radziecką, polegającą 
na wysyłaniu komunikatów do obywateli Danii, jak i Szwecji i północnej części Nor-
wegii. Pomimo posiadania takich informacji, Waszyngton nie podjął żadnych działań, 
które mogłyby wzmocnić stanowisko Brytyjczyków w odpowiedzi na tego typu działa-
nia ze strony ZSRR. Zdaniem G. Lundestada, największą aktywnością w zabezpieczeniu 
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swoich terytoriów przed podporządkowaniem ich ZSRR, wykazali się Norwegowie. Wy-
stąpili z propozycją skierowania własnej ekspedycji wojskowej do północnej Norwegii. 
Jaka była reakcja Brytyjczyków? W czasie gdy plan ten był rozważany, Brytyjczycy już 
odrzucili norweską prośbę o aliancką inwazję Norwegii regionie Bodo w celu uniemożli-
wienia niemieckiego odwrotu. Pomimo tego, że Brytyjczycy najpewniej bardziej aniżeli 
Amerykanie martwili się sowieckimi wpływami w północnej Norwegii, po prostu nie było 
żadnych dostępnych sił (ibidem, s. 50). Ta decyzją nie była satysfakcjonująca dla Amery-
kanów. Departament Stanu, w skład którego wchodził Wydział do Sprawa Europejskich 
[Division of European Affairs] uważał, że takie stanowisko Brytyjczyków, może w spo-
sób znaczący osłabić pozycję rządu norweskiego przebywającego w Londynie. Podkreślił 
również, że może to spowodować ostrą krytykę rządu norweskiego przez komunistów 
norweskich, poprzez wskazanie na realizację tzw. polityki biernego oporu.

Po raz kolejny z taką propozycją wystąpił norweski następca tronu Olaf. Otóż on 
uznał, że należy swoją wizję zaprezentować kompetentnym instytucjom, którymi we-
dług następcy tronu było Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz Szefów Sztabu 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z koncepcją Olafa, te dwie instytucje 
miały podjąć działania na rzecz zapewnienia minimum kontroli i nadzoru nad pomo-
cą w oswobodzonej strefie. Wymienione instytucje, zaakceptowały propozycję następcy 
norweskiego tronu, co miało miejsce w dniu 24 kwietnia 1945 r. Dziś można stwierdzić, 
że nie miało ono większego znaczenia dla rozwoju sytuacji w proponowanym obszarze, 
gdyż siły niemieckie w tym rejonie skapitulowały 8 maja, chociaż lotnictwo brytyjskie 
tego dnia dokonało kolejnego ataku bombowego m.in. na port w Narwiku. W takiej sy-
tuacji, słusznie stwierdza G. Lundestada, że, pytaniem ważnym z wojskowego punktu wi-
dzenia było to, jak najszybciej wygrać z Niemcami, a nie to, jak ograniczyć wpływy sowiec-
kie w północnej Norwegii, co ewidentnie stanowiło jeden z aspektów norweskiej propozycji 
(ibidem, s. 51).

Chyba logika wskazywała, że podstawowym zadaniem tzw. Wielkiej Trójki (USA, 
ZSRR, Wielka Brytania), było doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia działań 
wojennych na kontynencie europejskim, afrykańskim i Oceanie Atlantyckim, aby jak 
najszybciej rozpocząć działania na Dalekim Wschodzie, a nie dążenie do zapewnienia 
przewagi w przyszłych układach z ZSRR. Było to widoczne w działaniach USA, a po-
twierdzeniem tego był brak akceptacji dla planów premiera Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchilla, który naciskał na rozpoczęcie szybkich działań na kierunkach Berlin – Praga.

Wielu analityków, zajmujących się kwestiami dotyczących relacji polityczno-wojsko-
wych, szczególnie z okresu wojen (nie tylko II wojny, ale kolejnych wojen, które mia-
ły miejsce w latach 50. i 60. XX wieku) podkreślają, że „mundurowi” często starali się 
wpływać na decyzje polityków, w tym i przywódców państw. To również miało miej-
sce w relacjach amerykańskich. Dotyczyło to m.in. wspomnianej powyżej, koncepcji  
W. Churchilla. Ówczesny Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, 
gen. armii Dwight Eisenhower, powiedział prezydentowi USA Harremu Trumanowi5, 

5 Po śmierci Roosevelta 12 kwietnia 1945 roku gospodarzem Białego Domu został nagle niedoświadczony 
i niedoinformowany wiceprezydent Harry S. Truman. Cyt. za J. L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego 
świata, Kraków 2007, s. 23.
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że gdy on intensywnie działał na kierunku Lubeki, obawiał się, że Rosjanie mogą zjawić 
się na półwyspie duńskim wcześniej niż my będziemy mogli przedrzeć się przez Elbę (Lun-
destad, 1980, s. 53). Czy miał rację tak postępując? Na tak postawione pytanie, najlepszą 
odpowiedzią będzie to, co stało się w bardzo krótki czasie. Udało się wyzwolić Danię 
Aliantom Zachodnim, a wyspa Bornholm została zajęta przez Armię Czerwoną. Kiedy 
8 maja 1945 r. gen. Eisenhower z wojskami amerykańskim znalazł się na Wyspie, spytał 
się przedstawiciela dowództwa ACz znajdującej się na Bornholmie, czy to będzie stało 
w sprzeczności z ich planami, ci po prostu odpowiedzieli, że wyspa jest właśnie przyjmowa-
na przez Armię Czerwoną (ibidem, s. 54).

Dlaczego tak się stało? W czasie wojny, Departament Stanu USA, praktycznie nie po-
dejmował znaczących decyzji w kwestii problematyki szeroko rozumianej Skandynawii. 
Wynikało to z faktu, że była to „strefa wpływów Brytyjczyków”, co potwierdzili w pierw-
szym okresie od wybuchu wojny i aktywnej działalności w tym rejonie wojsk hitlerow-
skich. Kolejne ustalenia konferencji teherańskiej, dotyczące podziału Europy na strefy 
wpływów brytyjsko-radzieckich, utwierdziło władze USA, że Skandynawia jest częścią 
Europy Zachodniej, a tym samym są to interesy polityczno-militarno-ekonomiczne Bry-
tyjczyków6. Dlatego też, strona amerykańska starała się nie angażować w te działania. 
Było to po części zgodne z polityką USA, które planowały po zakończeniu wojny, opu-
ścić kontynent europejski, tak jak po I wojnie światowej. Uważały, że to Brytyjczycy będą 
odgrywały znacząco rolę w całej Europie Zachodniej. Można więc stwierdzić, że sytuacja 
na Bornholmie „wymsknęła się” spod kontroli zarówno brytyjskiej, jak i amerykańskiej.

Ale to nie koniec problemów brytyjsko-amerykańskich ze stroną radziecką, szczegól-
nie na obszarach, które miały być w strefie wpływów brytyjskich. Dotyczyło to północnej 
Norwegii. W dniu 7 czerwca prezydent USA H. Truman, otrzymał informację, zawartą 
w biuletynie informacji codziennych [daily infromation bulletins], że na terenie norwe-
skiego portu i miasta Tromso, będącego poza strefą wyzwoloną przez Armię Czerwoną, 
pojawili się oficerowie radzieccy. SHAEF [Supreme Headquarters Allied Expeditiona-
ry Force], nie otrzymało żadnej informacji, o ich pobycie w tym rejonie. Doprowadziło 
to do wprowadzenia przez dowództwo Aliantów Zachodnich, ograniczeń dla poruszania 
się oficerów radzieckich w rejonach, będących poza ich strefą (Lundestad, 1980, s. 61).
Należy założyć, że strona amerykańsko-brytyjska obawiała się tych działań ze strony 
wschodniego alianta, które mogłyby w niedalekiej przyszłości „rozszerzyć” strefę wpły-
wów radzieckich w północnej Norwegii. Na taką sytuację, nastąpiła natychmiastowa re-
akcja strony brytyjskiej, polegająca na skierowaniu w ten rejon brytyjskich okrętów wo-
jennych, a także oddziałów wojsk lądowych w rejon Narwiku i Tromso. Jak się okazało, 
to wydarzenie było kolosalną zmianą, w dotychczasowej polityce brytyjsko-amerykań-
skiej. Dotychczas zgodnie z polityką SHAEF, tylko norweskie jednostki wojskowe mo-

6 Praktycznie już w przeddzień zakończenia II wojny światowej, czołowi brytyjscy decydenci uważa-
li, że przyszłą politykę zagraniczną będą musieli oprzeć na zagrożeniu, jakim jest ideologia komunistyczna 
na czele z wielką potęgą, czyli Związkiem Radzieckim. Zob. A. Deighton, Wielka Brytania i zimna wojna, 
1945-1955, [w] Historia zimnej wojny. T.I Geneza, pod red. M.L. Lefflera i O.A. Westada, Oświęcim 2017, 
s. 121.
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gły aktywnie uczestniczyć w zapewnianiu bezpieczeństwa w północnej części Norwegii. 
Na taki stan rzeczy, Moskwa negatywnie odpowiedziała na udział w tego typu działa-
niach i w tym rejonie, sił brytyjskich. Amerykanie bacznie przyglądali się zachowaniu 
przedstawicieli Armii Czerwonej, na niektórych obszarach Norwegii, a także analizo-
wali sytuację na największej wyspie na Morzu Bałtyckim, którą był i jest Bornholm.

Pierwsza kompleksowa ocena sytuacji w Norwegii przygotowana przez analityków 
Północno-Europejski Wydział w ramach Departamentu Stanu, dotyczyła właśnie sił ra-
dzieckich w tym rejonie. Dokument ten, w sposób znaczący zwracał uwagę na obawy 
i niepewności odczuwane przez znaczną część obywateli Norwegii, co do radzieckich 
zamiarów w stosunku do północnej części ich kraju. Raport z maja 1945 r. stwierdzał 
m.in. że: jest całkiem prawdopodobne, iż oni [Sowieci] zażądają co najmniej przywilejów 
wolnego portu w Kirkeess i prawa, by zbudować drogę do Petsamo (ibidem, s. 64). W świe-
tle tego dokumentu, zapewne zaskoczeniem było wydanie oświadczenia przez stronę 
radziecką (wrzesień 1945 r.), że Armia Czerwona wycofa się z tych terytoriów (Norwe-
gii i Bornholmu) przed tym, jak siły Aliantów Zachodnich zakończą ewakuację swoich 
wojsk. Spotkało się ono z radością zarówno w Oslo, jak i w Departamencie Stanu w Wa-
szyngtonie (ibidem, s. 65).

Wycofywanie wojsk radzieckich z Bornholmu przebiegało zdecydowanie dłużej, niż 
zakładali Amerykanie. Chociaż relacje duńsko-radzieckie były pozytywne, to jednak 
strona duńska była niespokojna i niezadowolona z tempa opuszczania wyspy przez woj-
ska radzieckie. Moskwa upierała się, że pobyt Sowietów jest jedynie przejściowy i w okresie 
marca-kwietnia 1946 roku Armia Czerwona wycofa się z Bornholmu (ibidem). Warto pod-
kreślić, że Moskwa doprowadziła do kompleksowego wycofania swoich wojsk ze Skan-
dynawii.

Po wycofaniu wojsk radzieckich z Bornholmu doszło do dziwnej sytuacji. Otóż, De-
partament Wojny, zażyczył sobie skierowania amerykańskiego personelu na wyspę, celem 
sprawdzenia co tam Armia Czerwona robiła. Reakcja rządu duńskiego była negatywna, 
na taki amerykański plan. Duńczycy uznali, że mogłoby to przyczynić się do prawdopo-
dobieństwa powrotu na wyspę wojsk radzieckich. Strona amerykańska z tej decyzji nie 
była zadowolona, lecz ją zaakceptowała, uznając jednocześnie, że jeśli nie ma tam wojsk 
radzieckich, nie ma potrzeby zwracania uwagi na te sprawę.
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