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2.

Norwegia w ramach 
Nowego Porządku

Budowa infrastruktury od superautostrad po superdzieci

Ostatniego lata przed inwazj! Niemiec na Norwegi" „pewien 
wysoki, niebieskooki Teuton” wyruszy# z$ %on! z$ Kolonii, gdzie 

mieszkali, na Przyl!dek Pó#nocny, znajduj!cy si" na pó#nocy skrawek 
norweskiego l!du. Vitalis Pantenburg, niemiecki in%ynier i$podró%nik, 
obszernie rozpisywa# si" o$ pó#nocnych kra&cach Europy, zw#aszcza 
o$Arktyce, na której punkcie mia# obsesj" i$by# uwa%any za czo#owego 
specjalist" od tej cz"'ci globu. W$cyklu siedmiu reporta%y publikowa-
nych na pocz!tku 1941 roku w$najwi"kszej kolo&skiej gazecie „Kölni-
sche Zeitung” Pantenburg opisywa# mijane po drodze norweskie krajo-
brazy, a$tak%e bogactwa naturalne kraju, jego histori" i$ludzi. W$centrum 
jego opowie'ci znajdowa#a si" droga, która nie tylko u#atwia#a podró%o-
wanie, ale s#u%y#a te% jako wyznacznik cywilizacji1.

Wzd#u% przemierzanych tras Pantenburg widzia# pi"kno, niebezpie-
cze&stwo i$niewykorzystane mo%liwo'ci. Pi"kno emanowa#o z$ licznych 
wodospadów, b#"kitnoczarnych fiordów, prastarych lasów, ró%owych 
przestworzy i$tradycyjnych drewnianych chat. Niebezpiecze&stwo czai#o 
si" g#ównie na stromych i$pe#nych ostrych zakr"tów górskich drogach, 
a$czasami tak%e w$politycznych resentymentach, które dosz#y do g#osu na 
przyk#ad w$Bergen, gdzie ma#%onkowie zatrzymali si" w$hotelu, a$miej-
scowi wandale zniszczyli im samochód. Niewykorzystane mo%liwo'ci 
natomiast wida( by#o wsz"dzie. Pantenburg dostrzega# je zw#aszcza 
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w$pó#nocnej Norwegii, gdzie nieuko&czone drogi i$linie kolejowe skazy-
wa#y ludno'( na %ycie w$izolacji, utrudnia#y wydobycie surowców natu-
ralnych, turystyk" i$ intensywne osadnictwo. Trasa podró%y Pantenbur-
gów$– Riksvei 50, licz!ca blisko trzy tysi!ce kilometrów g#ówna droga 
#!cz!ca po#udniow! i$pó#nocn! Norwegi" (Oslo–Trondheim–Kirkenes)$– 
równie% przynios#a rozczarowanie. Pomimo wielu lat wysi#ków, do 1939 
roku rz!d norweski nie zdo#a# jej uko&czy(. Panuj!ce na pó#nocy kraju 
surowe i$niebezpieczne warunki kaza#y Pantenburgowi ostrzec niemiec-
kich czytelników, %e „nie jest to idealna autostrada w$naszym rozumieniu 
tego s#owa”. W$pierwszym z$opublikowanych artyku#ów, przygotowanym 
po przejechaniu tysi"cy kilometrów dróg, którymi w"drowali pasterze ze 
stadami reniferów, opisywa# swoj! podró% z$Niemiec w$kierunku Arktyki 
jako wypraw" ku infrastrukturalnej i$kulturowej pró%ni: od rozwini"tej 
cywilizacji przemys#owej i$betonowych autostrad na po#udniu do grun-
towych traktów na Dalekiej Pó#nocy2.

Dla Pantenburga, który$– o$czym jego czytelnicy nie wiedzieli$– by# 
równie% nazistowskim szpiegiem, utwardzenie drogi tu czy tam nie sta-
nowi#o rozwi!zania3. Opowiada# si" raczej za tym, %eby „energicznie 
zaj!( si"” rozwojem infrastruktury w$pó#nocnej Norwegii i$wprowadzi( 
ca#y region w$epok" nowoczesno'ci. W$chwili ukazania si" jego relacji, 
czyli oko#o szesnastu miesi"cy po przebytej podró%y, jego rodacy przyst"-
powali ju% do realizacji tego monumentalnego zadania$– i$to na wi"ksz! 
skal", ni% Pantenburg sobie wyobra%a#. Sporz!dzona w$Londynie przez 
wywiad wojskowy Norweskich Si# Zbrojnych mapa g#ównych przedsi"-
wzi"( budowlanych na terenie Norwegii w$1942 i$1943 roku pokazuje, %e 
kraj$– z$góry na dó#$– zosta# zamieniony w$wielki plac budowy4. Przez ca#y 
czas okupacji Niemcy wznosili umocnienia obronne i$instalacje wojsko-
we, drogi, mosty, tunele, linie kolejowe, lotniska, porty, elektrownie oraz 
obiekty handlowe i$przemys#owe. Astronomiczne koszty tych projektów 
sprawi#y, %e Norwegia by#a jedynym okupowanym krajem w$ Europie, 
w$który Niemcy inwestowali wi"cej 'rodków, ani%eli z$niego czerpali5.

Obecnie najbardziej rzucaj!ce si" w$ oczy projekty nazistowskiej 
infrastruktury w$ Norwegii mo%na odnale)( wzd#u% jej d#ugiego wy-
brze%a$ – w$ postaci pozosta#o'ci fortyfikacji oraz baterii ci"%kiej arty-
lerii, które tworzy#y pó#nocn! flank" Wa#u Atlantyckiego (il. 2.1 oraz 
il. 2 na wk#adce). Hitler nakaza# w$1942 roku wzniesienie tego rozleg#ego 
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2.1 „Niemożliwy  
do zdobycia”  
Wał Atlantycki;  
mapa opublikowana  
we wrześniu 1942 roku 
w „Deutsche Zeitung 
in Norwegen”.
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systemu umocnie&, który mia# si" ci!gn!( blisko pi"( tysi"cy kilometrów 
od Kirkenes po Pireneje i$chroni( przed inwazj! aliantów z$morza. Przy 
jego budowie, która poch#on"#a ogromne ilo'ci stali i$betonu, pracowa#y 
setki tysi"cy ludzi. W$ci!gu dwóch lat ponad pi"tna'cie tysi"cy bunkrów 
obsadzono tysi!cami niemieckich %o#nierzy. Nazistowscy propagandzi'ci 
chlubili si", %e s! one nie do zdobycia. Jednak kiedy 6 czerwca 1944 roku 
alianckie oddzia#y wyl!dowa#y na pla%ach Normandii, przerwa#y Wa# 
Atlantycki w$zaledwie kilka godzin6. W'ród pot"%nych konstrukcji z$%el-
betonu, które pozosta#y, wiele okaza#o si" tak solidnie zbudowanych, %e 
nie da#o si" ich wyburzy( po wojnie. Tak oto Hitler mimowolnie urzeczy-
wistni# pragnienie stworzenia przysz#ych architektonicznych ruin, które 
b"d! znacznie trwalsze ni% jego imperium$– chocia% wyobra%a# sobie, %e 
stan! si" obros#ymi winoro'l! muzeami sztuki i$pomnikami zwyci"stwa, 
a$nie niszczej!cymi bunkrami i$fortyfikacjami7.

Hitler powierzy# budow" Wa#u Atlantyckiego Organizacji Todta 
(OT), podporz!dkowanej rygorom wojskowym grupie in%ynierów nie-
zb"dnych dla dzia#a& wojennych i$okupacyjnych Trzeciej Rzeszy. Okre'-
lana w$ raportach alianckiego wywiadu jako „druga armia niemiecka”, 
OT w$szczytowym okresie swojej dzia#alno'ci w$1944 roku nadzorowa#a 
pó#tora miliona robotników w$ca#ej okupowanej Europie, od Norwegii 
po Ba#kany i$od Francji po Rosj"8. W$tym czasie Niemcy nie stanowili 
ju% wi"kszo'ci si#y roboczej, jak przed wojn!, lecz zast!pili ich miesz-
ka&cy krajów okupowanych, z$których wielu by#o zmuszanych do pracy. 
Do ci"%kich robót przy realizowanych przez OT projektach kierowano 
równie% je&ców wojennych (gros z$nich pochodzi#o ze Zwi!zku Radziec-
kiego). Tysi!ce umar#y z$g#odu i$chorób lub zgin"#y z$r!k sadystycznych 
stra%ników9.

Nieludzkie traktowanie robotników i$okrutne metody przyspieszy#y 
realizacj" nazistowskich inwestycji zakrojonych na niespotykan! dot!d 
skal". W$ sprawozdaniu z$1945 roku brytyjski wywiad przyzna# z$nie-
ch"tnie wyra%onym podziwem, %e organizacja „w$nieco ponad pi"( lat 
zrealizowa#a najbardziej imponuj!cy projekt budowy od czasów rzym-
skich”10. Na jej czele sta# Fritz Todt, cywilny in%ynier i$administrator, 
którego Hitler mianowa# w$ 1933 roku generalnym inspektorem dróg 
krajowych. OT utworzono w$ 1938 roku, kiedy budowa autostrad 
straci#a priorytet na rzecz Wa#u Zachodniego (lub Linii Zygfryda, jak 

utopia_Hitlera_sklad.indd   52 09.09.2021   16:45



or e ia ra ac  o e o Por u 53

nazywali go alianci), sieci umocnie& obronnych wzd#u% zachodniej 
granicy Niemiec. Po wybuchu wojny dzia#alno'( „OT przybra#a niemal 
wy#!cznie militarny charakter”11. W$marcu 1940 roku Todt zosta# mini-
strem uzbrojenia i$amunicji Rzeszy, co da#o mu znaczn! kontrol" nad 
gospodark! wojenn! kraju.

Todt, zagorza#y narodowy socjalista, który zapisa# si" do NSDAP 
w$1922 roku, wierzy#, %e rozwój technologiczny i$in%ynieryjny prowadz! 
do przemiany kulturowej i$rasowej. W$1936 roku otworzy# w$bawarskim 
zamku Plassenburg szko#" dla in%ynierów i$ techników, w$której uczyli 
si" oni o$ artystycznych, rasowych i$ politycznych wymiarach swojej 
pracy. Ta wyselekcjonowana grupa poznawa#a ideologi" narodowo-
socjalistyczn!, uprawia#a kalistenik" i$s#ucha#a muzyki klasycznej. Uczo-
no tam, %e in%ynierowie nie zajmuj! si" problemami technicznymi, lecz 
rozwi!zuj! kwestie spo#eczne. Dokonuj! tego za pomoc! technologii, 
która ma w#asn! estetyk" pozwalaj!c! uzupe#nia( natur" i$kultur"12. 

Vitalis Pantenburg w$ relacji z$ podró%y podobnie charakteryzowa# 
posta( in%yniera jako przedsi"biorczego cz#owieka, który jest wra%liwy 
na pi"kno oraz 'wiadom swoich umiej"tno'ci i$ prawa do tego, %eby 
ulepsza( otaczaj!c! go rzeczywisto'(. Kiedy w$1942 roku Organizacja 
Todta zadomowi#a si" w$Norwegii i$Danii, nazwa, jak! nadano tamtej-
szemu oddzia#owi$– Einsatzgruppe Wiking$– nie pozostawia#a w!tpli-
wo'ci, %e in%ynierowie maj! by( nowymi zdobywcami 'wiata.

Najbardziej rzucaj!ce si" dzi' w$oczy nazistowskie projekty w$Nor-
wegii s#u%y#y bezpo'rednio celom obronnym, natomiast przedsi"wzi"cia 
maj!ce kszta#towa( jej przeznaczenie jako cz"'ci Wielkiej Rzeszy Nie-
mieckiej$– in%ynieri" cywilizacji, która tak fascynowa#a Todta$– trud-
niej dzi' zauwa%y(. Obejmuj! one utrzymane w$nienagannym porz!d-
ku autostrady, które marzy#y si" Pantenburgowi, a$ tak%e nowoczesn! 
infrastruktur" telekomunikacyjn!, zak#ady przetwórstwa ryb, huty 
aluminium, rafinerie i$znacznie wi"cej: ca#y system robót publicznych 
oraz obiekty handlowe i$przemys#owe, które uznano za niezb"dne, %eby 
wprowadzi( Norwegi" do rozszerzaj!cej si" strefy gospodarczo-poli-
tycznej z$wyobra%e& Hitlera o$nowej Europie. Wiele z$ tych projektów, 
rozpocz"tych lub uko&czonych przez Niemców, normalnie funkcjo-
nuje do dzi'. Nikt jednak nie my'li o$drodze czy mo'cie, %e to „budo-
wa nazistów”, w$ przeciwie&stwie do gigantycznego stanowiska dzia# 
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artyleryjskich. Podczas okupacji jednak tego typu projekty infrastruk-
turalne by#y bardzo widoczne i$opiewane w$kontrolowanych przez naro-
dowych socjalistów mediach w$Niemczech i$Norwegii.

Ulubionym tematem nazistowskich autorów sta#a si" zw#aszcza 
budowa dróg, pozwala#a bowiem wychwala( jednocze'nie triumf nie-
mieckiej woli oraz norwesko-niemieck! wspó#prac". W$listopadzie 1940 
roku na ok#adce „Deutsche Monatshefte in Norwegen”$– czasopisma, 
które zacz!# wydawa( urz!d komisarza Rzeszy$– zilustrowano w#!cza-
nie Norwegii do Wielkiej Rzeszy Niemieckiej poprzez rozwijan! sie( 
transportow!, ze wszystkimi drogami prowadz!cymi do Berlina jako 
centrum nowego imperium (il. 2.2). Ilustracji towarzyszy# artyku# zaty-
tu#owany Teraz mo!na jecha" na pó#noc pióra doktora Leschkego, szefa 
transportu Komisariatu Rzeszy, który cieszy# si" z$herkulesowego trudu, 
jakim mia#o by( wybudowanie dróg przez dzikie i$niebezpieczne tereny. 
Leschke podkre'la# ogrom obszaru, który nale%a#o opanowa( i$przy#!-
czy(: „Norwegia ma prawie dwa tysi!ce kilometrów d#ugo'ci, g"sto'( 
zaludnienia wynosi za' zaledwie o'miu mieszka&ców na kilometr kwa-
dratowy$– w$porównaniu do stu trzydziestu pi"ciu w$Niemczech$– a$do 
tego przedzielaj! j! fiordy na wybrze%u i$góry w$g#"bi l!du”. Zauwa%y# 
te%, %e gdyby Norwegia rozci!ga#a si" na po#udnie, si"ga#aby niemal do 
Gibraltaru. Je'li doda( do tego surowy klimat, który zim! sprawia#, %e 
drogi na pó#nocy pokrywa#y zaspy 'niegu, czytelnicy mogli wreszcie 
poj!( skal" wyzwania13. 

Bior!c pod uwag" te przeszkody, trzeba zada( pytanie, jaki by# cel 
budowania owych dróg? Leschke przyznawa#, %e Norwegia dysponuje 
naturalnymi drogami wodnymi i$ portami obs#uguj!cymi nadbrze%ne 
miasta i$osady. Przewidywa# jednak, %e nawet na nadmorskich obszarach 
samochody zast!pi! statki, poniewa% transport morski odbywa si" zbyt 
wolno14. To stawianie znaku równo'ci mi"dzy post"pem a$mobilno'ci! 
i$szybko'ci! charakteryzowa#o wszystkie europejskie kolonialne projekty 
infrastrukturalne dziewi"tnastego i$dwudziestego stulecia15. Nazistowscy 
dziennikarze pokroju Pantenburga opisywali pó#nocn! Norwegi" jako 
koloni" bardziej rozwini"tego przemys#owo po#udnia kraju16. Wed#ug 
Leschkego i$ innych niemieckich dygnitarzy rozbudowa dróg s#u%y#a 
nie tylko wspieraniu gospodarki oraz integracji politycznej, ale rów-
nie% synchronizacji tempa rozwoju Norwegii z$dynamicznym tempem 
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w#a'ciwym dla Trzeciej Rzeszy$– imperium zjednoczonym w$ równym 
stopniu przez rytm my'lenia i$dzia#ania, jak i$geografi"17. W$1934 roku 
sam Hitler zreszt! nazwa# samochód „najbardziej nowoczesnym 'rod-
kiem transportu”18.

2.2 Wszystkie drogi prowadzą do Berlina; okładka pierwszego numeru  
„Deutsche Monatshefte in Norwegen”; listopad 1940.
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