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1.0 Innledning 
Den kalde krigen omtales ofte som en global politisk konfliktprosess mellom supermaktene 

USA og Sovjetunionen, som varte i perioden fra Den andre verdenskrigs slutt i 1945 og frem 

til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Denne tidsdefinisjonen kan dermed komme i 

konflikt med de tolkninger som jeg legger til grunn når jeg peker på at Den kalde krigen 

hadde sitt utgangspunkt basert på militære og politiske allianseinngåelse i Europa i 1939 eller 

1941, og etterkrigshistorikeren Martin McCauley som trekker Den kalde krigens tråder helt 

tilbake til tidlig på 1800-tallet. For etter Napoleonskrigen i 1814 og utover på 1800-tallet var 

Russland fortsatt et enevelde, mens man i Storbritannia og Frankrike ble påvirket av 

endringene i de politiske styringsorganene som følge av den industrielle revolusjon. Russerne 

hadde rykket inn i Vest-Europa og vært med på å felle Napoleon. Tsaren, hans diplomater og 

rådgivere hadde sett demokratiseringsprosessen som utviklet seg i vesten, men de hadde vendt 

tilbake til Russland og opprettholdt sitt lukkede politiske system. Det var et eneveldig 

Russland som igjen gav grobunn for den kommende revolusjonen i februar 1917 da tsaren ble 

styrtet og imperiet brøt sammen.1 

Kommunistene under Lenin tok makten i Russland i 1917 og proklamerte sovjetstaten 

med Moskva som hovedstad. I 1939 inngikk Sovjetunionen under Stalin og nazistyret i 

Tyskland en ikke-angrepspakt, men pakten opphørte i juni 1941 da Tyskland gikk til et 

plutselig angrep på Sovjetunionen. Den autoritære ledelsen i Moskva med Stalin i spissen 

gikk fra da av inn i en militær allianse med det demokratiske og kapitalistiske Storbritannia og 

Det frie Frankrike i kampen mot Nazi-Tyskland. USA stod utenfor krigen inntil Japans angrep 

på den amerikanske stillehavsflåten på Hawaii og Tysklands krigserklæring mot USA i 

desember 1941. Dermed oppstod det et unaturlig politisk allianseforhold mellom de 

demokratiske regimene i Storbritannia og USA og det kommunistiske og autoritære regimet i 

Sovjetunionen.    

Min problemstilling er følgende: Kan man ut fra den militære- og politiske situasjonen 

som hersket i Europa i 1941 og 1945 hevde at den kalde krigen var uunngåelig, og var den en 

påfølgende konsekvens av den politikken som ledelsen i Sovjetunionen førte?  

For å besvare problemstillingen gir jeg først en beskrivelse av etterkrigshistoriker 

Martin McCauley betraktninger om årsaker til Den kalde krigen, samt mine egne vurderinger. 

Deretter gir jeg en beskrivelse av den internasjonale situasjonen før, under og etter Den andre 

verdenskrig. Ut fra dette drøfter jeg spørsmålet om Den kalde krigen var uunngåelig, og i 

hvilken grad den var et resultat av den sovjetiske ledelsens politikk i årene 1941-1949.  
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2.0 Martin McCauleys betraktninger 
Martin McCauley nevner tre betraktningsmåter som årsaker til Den kalde krigen. Den første 

betraktningen til McCauley er lansert på teorien om at Den kalde krigen var et skuespill som 

begynte i Europa i 1947 og endte etter Cubakrisen i 1962. Scenen var global, og aktørene var 

stormaktene USA og Sovjetunionen. McCauley neste betraktning går ut på at Den kalde 

krigen var å forstå som en åpen eller skjult strid som eksisterte mellom det kapitalistiske og 

markedsøkonomiske orienterte USA og det sosialistiske Sovjetunionen med sentralstyring og 

planøkonomi. I så fall var dette et motsetningsforhold med røtter tilbake til den russiske 

revolusjonen i 1917, og som vedvarte frem til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. En tredje 

betraktning som McCauley trekker frem er tesen om at Den kalde krigen var en vedvarende 

tilstand som begynte i 1943 og varte frem til Vietnamkrigens slutt i 1975. I denne perioden 

skjedde det en inndeling i stormaktenes interesseområder som begynte med delingen av 

Tyskland, så delingen av Europa og til sist den globale delingen fra 1955 i to politiske 

verdensblokker.2  

 

2.1 Sammenhengende årsaksfaktorer 
I tillegg til McCauleys tre betraktningsmåter lanserer jeg en modifisert tese om at det allerede 

under Den andre verdenskrig i 1941 var et motsetningsforhold mellom det demokratiske og 

kapitalistiske vest anført av Storbritannia og USA og det kommunistiske og planøkonomiske 

øst anført av Sovjetunionen. Dette var dog ikke et motsetningsforhold som oppstod der og da 

mellom vest og øst, men bygget på sammenhengende årsaksfaktorer som hadde utviklet seg i 

perioden fra 1917 til 1939. Det kan til en viss grad også sies at den politiske-, militære- og 

økonomiske splittelsen i Europa på begynnelsen av 1900-tallet hadde røtter helt tilbake til 

1800-tallet, og motsetningene mellom det daværende Tsar-Russland og det øvrige Europa.3  

 Jeg er dermed av den oppfatning at den konflikten som oppstod mellom Sovjetunionen 

og vestmaktene, Storbritannia og USA, etter Tysklands sammenbrudd i 1945 var en konflikt 

som på grunn av Sovjetunionens særstilling som stormakt og tidligere imperialist hadde sitt 

utspring på 1800-tallet. Denne betraktningsmåten blir etter min vurdering tydelig forsterket da 

Sovjetunionen inngikk en ikke-angrepspakt med Tyskland i august 1939. Stalin oppfattet 

denne pakten med Hitler som et dokument med innhold som sikret sovjetisk kontroll over 

store deler av Øst-Europa. Pakten brytes av Tyskland i 1941 og Sovjetunionen tvinges da 

nærmest inn i en militær allianse med de vestlige demokratier med Storbritannia i spissen.4 
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Om det var Hitler-Tyskland eller demokratiene i Vest-Europa som sviktet Sovjetunionen er 

etter min vurdering uvesentlig i denne sammenheng. Poenget mitt er at Sovjetunionen ble 

sviktet av en europeisk stormakt på nytt i 1941, for sovjeterne var allerede blitt sviktet av 

Vest-Europa like etter den kommunistiske revolusjonen i 1917. Ledelsen i Moskva hadde 

dermed ingen garantier på at de kunne stole på de politiske lederne i de demokratiske 

vestmaktene etter 1945. Ifølge Martin McCauley kan det tyde på at det særlig var forholdet til 

Storbritannia som var det mest problematiske for den sovjetiske ledelsen.5 

 

2.2 Øst-Europa på begynnelsen av 1900-tallet 
Det var det tyske angrepet på Polen i september 1939 som utløste Den andre verdenskrig, men 

i forkant hadde Tyskland og Sovjetunionen i august samme år inngått en ikke-angrepspakt.6 

Russerne ønsket å styrke sin stilling i Europa etter at de ved fredskonferansen i Versailles i 

1919 mistet kontrollen over store deler av Øst-Europa som Finland, de baltiske stater og 

Polen. Det må også tilføyes at det ble proklamert kommunistiske sovjetrepublikker utenom 

sovjetisk territorium rundt 1920: I Bayern, i Ungarn og i Slovakia i 1919, samt at det var et 

kommunistisk opprør i deler av Bulgaria i 1923,7 men alle disse sovjetrepublikkene var av 

kort varighet. Dermed hadde ledelsen i Moskva før 1939 sett at det var et visst grunnlag for å 

øke det sovjetiske interesseområde utenfor eget territorium. Norske og franske kommunister 

støttet også opp om å styrke den sovjetiske dominans i Europa på 1920- og 30-tallet.  

 

2.3 Den forsvarspolitiske situasjonen i Europa i perioden 1939-1945 
Sovjetunionen viste imperialistiske holdninger i Europa allerede i 1939 under vinterkrigen 

mot Finland, og i august 1940 ble Estland, Latvia, Litauen, de østlige deler av Polen og 

Bessarabia okkupert og innlemmet i Sovjetunionen.8 Dette var altså det sovjetiske 

territorialområde i Europa før det tyske angrepet på Sovjetunionen i juni 1941.9  

Vestmaktene Storbritannia og USA hadde ledet an i kampen mot Nazityskland under 

de første krigsårene, men Sovjetunionen var kommet sterkt med allerede fra januar 1942 da de 

undertegnet pakten om det nye maktpolitiske organet De Forente Nasjoner10. I februar 1945 

møttes de tre store seiersmaktene til konferanse på Jalta for å avgjøre Europas fremtid. USAs 

president Roosevelt svekket av sykdom, og Storbritannias statsminister Churchill ledet et 

imperium i Europa som var på vei mot oppløsning. Storbritannia hadde gjennom århundrer 

ført en politikk som var basert på teorien om likevekt og hegemoni. En politikk som gikk ut 

på å gripe inn i militære konflikter på det europeiske kontinentet på den svakes parts side i 
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situasjoner hvor en eller flere stater kunne endre det maktpolitiske europakartet. Den andre 

verdenskrig hadde svekket britenes økonomiske- og militære styrke, og ført til at Storbritannia 

ikke lenger hadde muligheten til å være den dominerende og styrende militære makt i Europa, 

selv om landet fremdeles var å regne som en stormakt.11  

 

 
Den andre verdenskrigens seierherrer under Jalta-konferansen i februar 1945. Verdens maktpolitiske fremtid 

avgjøres av disse tre statslederne, fra venstre Churchill, Roosevelt og Stalin. (Foto: Billedarkivet til Friedrich 

Rück – Krigen 1939-1945). 

 

 

Europakartet ved årsskiftet 1944-1945 viser et Tyskland som da  hadde  mistet sine alliansepartnere Finland, 

Ungarn, Romania, Albania og Italia (Kart: Lundström, R: Krigen 1939-1945, tredje bind, s. 229). 
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Sovjets sterke mann Stalin hadde gjennom sitt militærapparat og krigsinnsats i årene 1943-

1945 siktet seg kontrollen over størsteparten av de østeuropeiske statene som hadde oppnådd 

selvstendighet etter 1918.12 Dette var stater som Stalin ifølge ikke-angrepspakten med 

Tyskland av 1939 mente var innenfor det sovjetiske interesseområde. 

Alliansen mellom vestmaktene og Sovjetunionen var ingen naturlig allianse ut fra et 

ideologisk- politisk- og økonomisk perspektiv, og som i militær sammenheng nok bare ville 

fungere så lenge landene hadde en felles fiende.13 Storbritannia hadde vanskelig for å innse at 

deres dominans i Europa var et tilbakelagt stadium, og statsminister Winston Churchill hadde 

allerede i oktober 1944 lagt frem for Stalin en delingsplan som skulle gjelde for 

seiersmaktenes interesseområde i Europa etter et tysk sammenbrudd.14 Det var særskilt 

situasjonen i Tyskland og problemene i de østeuropeiske statene som i 1945 var det store 

problemet for USA og Storbritannia.  

 

2.4 Japansk ekspansjon i Sørøst-Asia før 1945 
I Asia var situasjonen den at Japan hadde ført en ekspansiv politikk siden de slo Tsar-

Russland i 1905. I perioden frem til 1940 hadde japanerne tatt kontrollen over Manchuria, 

Korea-halvøya og Viet Nam, og året etter kontrollerte Japan store deler av det fjerne Østen, så 

langt vest som til grenseområdet mellom Burma og India.15 Storbritannia, Det frie Frankrike 

og Nederland hadde lidd det ene nederlag etter det andre i Sørøst-Asia, men situasjonen for 

vestmaktene bedret seg da USA kom med i krigen, og sammen med USA klarte de andre 

vestmaktene å drive japanerne fra skanse til skanse inntil de stod ved bredden av det japanske 

fastlandet. Da ble motstanden for sterk for de allierte, og for å hindre unødvendig tap av 

soldater og ikke minst for å redusere faren for sovjetisk dominans i området, bombet USA de 

japanske byene Hiroshima og Nagasaki med atombomber.16 Sovjetunionen hadde ikke 

kommet med i krigen mot Japan i Sørøst-Asia før i begynnelsen av august 1945, bare en ukes 

tid før Japan kapitulerte.17  

 

2.5 Kommunistene tar makten i Kina 
Etter Japans invasjon i Manchuria i 1931 oppstod det et nærere forhold mellom kineserne og 

vestmaktene, og under Den andre verdenskrig var Kina alliert med Storbritannia i kampen 

mot Japan, men det var store indre uroligheter i Kina i på 1930- og 40-tallet.18 Urolighetene i 

Kina utviklet seg til borgerkrig, noe som førte til at kommunistene under Maos ledelse tok 

makten i 1949.19 Den kommunistiske maktovertakelsen i Kina skjedde uten hjelp av 
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sovjetiske tropper, men ledelsen i Moskva var de første politiske myndigheter som anerkjente 

det nye ledersjiktet i Kina.20  

På Jalta-konferansen i februar 1945 ble det inngått en hemmelig avtale mellom USA, 

Sovjetunionen og Storbritannia hvor Stalin underskrev på at Sovjetunionen var villig til å 

inngå en militær allianse- og vennskapspakt med Kinas daværende nasjonale og ikke-

kommunistiske regjering i kampen mot den japanske okkupasjonsmakten.21 

 

2.6. Den militære- og politiske situasjonen i Europa i perioden 1945-1949 
Europakartet høsten 1945 viste et splittet politisk kontinent, og med USA og Sovjetunionen 

som de dominerende stormakter. Sovjetunionen hadde tatt kontrollen over Bulgaria, Romania, 

Ungarn, Tsjekkoslovakia, Polen og Øst-Tyskland (DDR), og i januar 1949 opprettet disse 

landene den økonomiske og handelspolitiske samarbeidsorganisasjonene Comecon.22 Irland, 

Jugoslavia, Albania, Østerrike, Sveits, Sverige og Finland var i utgangspunktet frie og 

stormaktsuavhengige stater.23 I Albania og Jugoslavia hadde kommunistene makten og 

sammen med Finland hadde disse landene trekt seg ut fra Marshallsplanens hjelpeprogram, og 

disse tre landene knyttet seg via politiske avtaler opp mot det sovjetiske interesseområdet.24 

 I Vest-Europa, inkludert Vest-Tyskland, var stillingen slik at store deler av de tidligere 

tyske og tyskokkuperte områder og omliggende øyer var okkupert av USA, Storbritannia eller 

Frankrike og inndelt i soner eller interesseområder.25 Storbritannia hadde blant annet kontroll 

over Hellas og Kypros, og i Danmark og Norge hadde de demokratisk valgte styringsorganer 

blitt gjeninnført, men landene var sterkt knyttet opp mot vestmaktenes interesseområde, og 

det samme gjaldt for Nederland og Belgia. De ikke-demokratiske statene Portugal og Spania 

hadde etter Hitler-Tysklands fall knyttet seg opp mot vestmaktene, og også Italia orienterte 

seg mot vestmaktene.26 

Den militære- og politiske utviklingen mellom seiersmaktene etter Den andre 

verdenskrig førte til at det gikk mot en todelt verden. En verden som på den ene siden var 

dominert av USA og Storbritannia og på den andre siden en verden som var dominert av 

Sovjetunionen.27 Marshallplanen og det politiske innholdet i Truman-doktrinen gjorde ikke 

forholdet enklere mellom stormaktene, men disse amerikanske tiltakene kom i stand i 1947 

som et svar på at Sovjetunionen hadde styrket sin økonomiske-, militære- og politiske stilling 

i Øst-Europa. Marshallplanen, som var et amerikansk tilbud om økonomisk hjelp til landene i 

Europa, plasserte Sovjetunionen i ei knipe. Truman-doktrinen, som inneholdt ordlyden om at 

det var USAs politikk å hjelpe frie nasjoner som satte seg til motverge mot forsøk på 
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undertrykkelse fra væpnede mindretall eller gjennom ytre press, var et amerikansk forsøk på å 

bremse sovjetisk innflytelse i verden.28 Truman-doktrinen var i første omgang ment som 

vestens oppdemning mot kommunistisk maktovertakelse i Hellas og Tyrkia, for i Hellas 

hadde det i 1946 brutt ut borgerkrig mellom kommunistisk gerilja og regjeringshæren. Britene 

som var stasjonert i området, hadde ikke sterk nok økonomi til å tåle ytterligere krigføring, og 

dermed overtok USA hovedansvaret for vestmaktens engasjement i Sørøst-Europa.29    

 

2.7 Sovjetunionen og bakgrunnen for Den kalde krigen 
Slik den militære- og politiske situasjonen var i Europa, både før, under og etter Den andre 

verdenskrig, er det verken uforståelig eller uforklarlig at Sovjetunionen som stat, samt Stalin 

og den øvrige politiske ledelsen i Moskva, så på Europa og Asia som områder hvor sovjetiske 

interesser måtte ivaretas på en bedre måte enn det som var gjort i Tsar-Russland og 

Sovjetstaten før 1945.30 Dermed er det flere faktorer som må legges til grunn når jeg nå skal 

drøfte spørsmålet om Den kalde krigen var uunngåelig, og i hvilken grad Den kalde krigen 

var et resultat av den sovjetiske ledelsens politikk i årene 1941-1949.  

For å få en best mulig oversikt over situasjonsbildet velger jeg først å sette opp en 

oversikt over hendelser i verdenshistorien i perioden 1807-1941 som har med russiske og 

sovjetiske forhold å gjøre, og som kan være som et utgangspunkt for å hevde at Den kalde 

krigen faktisk var uunngåelig. Når man så i tillegg reiser spørsmålet om Den kalde krigen var 

et resultat av den politiske ledelsen i Moskvas sin politikk i perioden 1941-1945, kan dette 

nok best belyses gjennom hvordan allianseforhold og krigen endret Europa i årene 1939-1941.  

 

2.8 Russisk imperialisme og ekspansjon under tsarveldet 
Under Napoleonskrigen 1807-1815 hadde Russland sikret seg kontrollen over Finland i nord 

og Georgia i sør, samt noen mindre landområder i grenseområdene mot Balkan, Ungarn og 

Polen. Før Tysklands samling i 1870 hadde Russland underlagt seg Polen, og i perioden 1856-

1914 hadde russerne sikret seg kontrollen over større landområder i Sentral- og Øst-Asia. 

Europakartet ble drastisk endret ved Tysklands samling i 1870-1871, og fra da av fikk 

kontinentet en ny stormakt som det øvrige Europa ikke kunne overse. Tsaren så behovet for et 

sterkere Russland i et fremtidig Europa, og da det brøt ut opprør blant den slaviske befolkning 

i Hercegovina, Bosnia og Bulgaria i 1875-1876 mot Det osmanske riket sitt overherredømme 

på Balkan, kom russerne sine slaviske brødre til unnsetning, noe som medførte et russisk 

angrep på Det osmanske riket i 1877.31 Osmanerne tapte og russerne fikk økt innflytelse på 
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Balkan, men da grep Europas øvrige stormakter inn anført av Tysklands rikskansler Otto von 

Bismarck, og utformet en fredsavtale som svekket det russiske hegemoniet i området. Da den 

neste store konflikten brøt ut på Balkan i 1912, var Det osmanske riket blitt betydelig svekket 

og nasjonale strømninger i befolkningen var på sterk fremmarsj.32 Under denne konflikten 

holdt Russland en lavere profil, noe som kan skyldes at tsarveldet allerede vaklet som følge av 

indre oppstand og det store militære- og politiske nederlaget i krigen mot Japan i 1905, men 

før 1914 hadde russerne knyttet sterke alliansebånd til Serbia. Oppstandene innad i riket blant 

den russiske befolkning som følge av matmangel og undertrykkelse på begynnelsen av 1900-

tallet medførte at sosialistene og kommunistene, som ble ledet av eksilpolitikeren Lenin, 

hadde fått økt oppslutning i flere kretser og grupperinger, også blant de militære. I årene 

1914-1918 skjedde det store og dramatiske hendelser i Russlands historie. Den første 

verdenskrig, som brøt ut i 1914, påførte Russland enorme lidelser med store menneskelige- og 

materielle kostnader som endte med revolusjon og at tsarveldet kollapset i februar 1917.33  

 

2.9 Kommunistene tar makten i Russland 
Kommunistene var pådriverne i den påfølgende maktkampen i Russland, og Lenin, som var 

deres leder, overtok den politiske makten i det tidligere Tsar-Russland. Russland, Ukraina og 

Georgia gikk sammen i en føderasjon under navnet Den Russiske Sovjetiske Føderale 

Sosialistiske Republikk (RSFSR). I vår terminologi brukes betegnelsen Sovjetunionen. Under 

og etter Den første verdenskrig mistet Sovjetunionen store deler av det gamle russiske 

territoriet, og Finland, Estland, Latvia og Litauen ble egne demokratiske stater som stod 

utenfor RSFSR.34 

Josef Stalin, som var Sovjetunionens leder fra 1920-tallet og til etter Den andre 

verdenskrig, så på seg selv som en arvtaker til det gamle tsarimperiet, og han arbeidet for at 

Sovjetunionen på nytt skulle bli like mektig og innflytelsesrikt som etter Napoleonskrigen 

under tsar Aleksander I. Stalins kommunistiske politikk kom i konflikt med den mektige 

russisk ortodokse kirken som var landets statsreligion, men denne konflikten endte med 

nederlag for kirken og marxismen ble innført som ny statsreligion.35 

 

2.10 Det kapitalistiske krakket i 1929 
Mellomkrigstiden var en politisk- og økonomisk urolig tid i Amerika, Europa og Asia. Det 

store økonomiske krakket i det kapitalistiske USA i 1929 sendte sjokkbølger utover en hel 

verden, men ikke til Sovjetunionen hvor økonomien bygde på det marxistiske prinsipp. 
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Kapitalismens svakhet hadde slått ut økonomien i den vestlige verden, men samtidig 

hadde den ikke-kapitalistiske samfunnsstrukturen overlevd i Sovjetunionen.36 Dermed 

unngikk Sovjetunionen den politiske- og økonomiske katastrofen som rammet de 

kapitalistiske land på 1930-tallet. Krakket førte til massearbeidsledighet og opprør i flere land 

i den vestlige verden, og i mange europeiske stater fikk sosialister og kommunister solid 

fotfeste. Som eksempel kan nevnes at sosialistpartiene i Frankrike og Norge i en periode 

hadde svært nære bånd til organisasjonen Komitern som ble styrt av kommunistene i Moskva.  

 

2.11 Nasjonalistiske strømninger i Europa 
Et annet fenomen som rammet det vestlige verden på 1920-og 30-tallet var oppblomstringen 

av nasjonalisme, og som blant annet førte til dannelsen av fascistiske regjeringer i Italia og 

Spania og en nazistisk regjering i Tyskland i 1933 under ledelse av Adolf Hitler. Blant 

kjennetegnene på disse ultranasjonalistiske strømningene er den innbitte kampen mot 

mennesker med kommunistiske sympatier. Men også i flere andre land i Europa, og da særlig 

i Øst-Europa, gikk det mot fascistiske regimer, og i 1938 var mer enn halvparten av Europas 

befolkning styrt av kommunistiske eller fascistiske regimer.37 

 

 

Adolf Hitler (1889-1945) kom til makten i Tyskland i 1933, hvor han var rikskansler/statssjef ved krigsutbruddet 

i 1939. Opprinnelig var han østerriker, men kom til Tyskland i 1912. Hitlers endelige mål var å bli ”enehersker” 

i ett nytt Europa under tysk kontroll (Foto: Billedarkivet til Friedrich Rück – Krigen 1939-1945). 

 

2.12 Allianseoppbygginger i Europa før 1942 
Den militære allianseoppbyggingen i Europa og Asia mot slutten av 1930-tallet førte til et 

todelt politisk verdenskart. På den ene siden stod de demokratiske statene, som var anført av 

England og Frankrike, og på den andre siden de autoritære statene anført av Tyskland og 

Sovjetunionen. Situasjonen medførte at det i august 1939 ble inngått en ikke-angreps pakt 

mellom Tyskland og Sovjetunionen. Få uker etter gikk disse to statene til angrep på det 

vestlig orienterte Polen, noe som utløste Den andre verdenskrig, og Stalin angrep deretter 
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Finland.38 Da Tyskland angrep Sovjetunionen i juni 1941, oppstod den situasjonen at ledelsen 

i Moskva plutselig stod uten alliansepartnere, og det på et tidspunkt da USA fremdeles ikke 

var kommet med i krigen. USA kom først med i krigen på alliert side da Japan, som var alliert 

med Tyskland og Italia, angrep USAs baser på Hawaii i desember 1941.39  

Etter den russiske revolusjonen i 1917 og den endelige kommunistiske seieren i 

Sovjetunionen i 1921 kjølnet forholdet mellom Storbritannia og Sovjetunionen. I 1927 ble det 

brudd i den diplomatiske forbindelsen mellom landene, og Stalin beskyldte den konservative 

britiske regjering for å ha krigsplaner overfor Sovjetunionen. Stalin hadde gjennom Komitern 

forsøkt å få økt innflytelse over den britiske arbeiderklassen, men britenes oppslutning om 

kommunistpartiet var liten, for det var det sosialdemokratiske Labour, som var 

arbeiderklassens parti i Storbritannia.40  

Som følge av Tysklands angrep på Sovjetunionen hadde det oppstått en underlig 

politisk situasjon i Europa hvor utviklingen nærmest tvang frem en militær allianse mellom 

det demokratiske og kapitalistiske Storbritannia og det kommunistiske og autoritære regimet 

under Stalin i Sovjetunionen. I Tsar-Russlands tid hadde Storbritannia og Russland vært nære 

allierte både under Napoleonskrigen og under Den første verdenskrig. Problemet for Stalin i 

1941 var at alliansen med Storbritannia stridde imot den marxistiske forfatningen som landets 

styringsorganer var bygget på, og hans drøm om et globalt kommunistisk samfunn.41 

 

2.13 Den andre verdenskrig skaper strid og motsetninger mellom de allierte 
Etter hvert som Den andre verdenskrig økte i omfang inntil den ble global i desember 1941, 

var det tydelig at Tyskland kunne gå seirende ut av krigen og bli en ny verdensmakt.42 Ved å 

se på den militære- og politiske situasjonen i perioden 1942-1945 må man også ta med seg at 

Sovjetunionen kunne føle seg tilsidesatt i forhold til Storbritannia og ikke minst til USA. Det 

som på mange måter bringer inn signaler om den politiske ledelsen i Moskva sin holdning til 

vestmaktene etter 1942, er de ytringer eller kanskje mangel på ytringer som sovjeterne kom 

med i møter med vestmaktenes ledere. På den store allierte konferansen i Teheran i november 

1943 møttes Stalin, USAs president Roosevelt og britenes statsminister Churchill. Roosevelt 

hadde i sin plan for det fremtidige Europa godtatt Stalins anmodning om at Sovjetunionens 

grense mot vest i 1941 skulle gjelde. Det vil si at Estland, Latvia, Litauen, det østlige Polen og 

Bessarabia ble lagt inn under Sovjetisk territorium, selv om et avgrenset område av dette, det 

nordlige Bukovina, aldri hadde hørt inn under det russiske tsarveldet, og på Roosevelts 

europakart var den polske grensen flyttet vestover. Stalin tok til orde for at det ikke var lett å 
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presse et kommunistisk system på et annet folk, og Stalin gav videre uttrykk for at han på den 

tiden hadde andre problemer å stri med.43  

3.0 Konklusjon 
Konklusjonen vedrørende spørsmålet om Den kalde krigen var uunngåelig, er ikke entydig, 

for det må legges inn flere momenter som er utslagsgivende for at en slik militær- og politisk 

situasjon oppstod i Europa etter Tysklands kapitulasjon i 1945. Forholdet mellom stormaktene 

Storbritannia og Sovjetunionen på 1920-og 30-tallet dokumenterer at det var unaturlig med et 

nært politisk samarbeid mellom disse to stormakter i et Europa når de ikke strider mot en 

felles fiende. USAs militære og politiske tyngde kom dog mer til syne på begynnelsen av 

1940-tallet, og i USA var det atskillig større sympati for Sovjetunionen enn det da var i de 

europeiske statene. Dette kommer godt til syne under konferansen i Teheran mellom 

statslederne i USA, Sovjetunionen og Storbritannia. Dersom Sovjetunionen oppfattet USAs 

rolle som mer dominerende enn Storbritannia, så vil jeg legge vekt på at da USA gikk inn for 

økt sovjetisk innflytelse i et fremtidig Europa, allrede i 1943, så la dette spiren til den 

sovjetiske ekspansjon som siden fulgte. Dermed oppstod det også en politisk konflikt med 

skarpe skiller mellom USA og Sovjetunionen i en politisk og økonomisk splittet verden etter 

1945. Samtidig bygget Storbritannia og USA opp et økonomisk og militært samarbeid som 

økte USAs innflytelse i et verdensbilde hvor Storbritannia tidligere hadde vært dominerende. 

Når det gjelder å danne seg en konklusjon på spørsmålet om i hvilken grad Den kalde 

krigen var en konsekvens av den politikk som ble ført av Stalin og den politiske ledelsen i 

Moskva, velger jeg å svare nei. Selv om Stalin stod meget sterkt i Sovjetunionen under og 

etter Den andre verdenskrig, så hadde Sovjetunionen gjennomgått så store menneskelige- og 

økonomiske påkjenninger at USA, som verdens ledende stormakt i 1945, kunne ha påtvunget 

sovjetregimet å trekke seg ut av de østeuropeiske stater og territoriale områder som ikke var 

anført som sovjetiske interesseområder på Teheran-konferansen i 1943. USA valgte i årene 

frem mot 1949 å føre en politikk som gikk ut på å ikke true Sovjetunionen med atomvåpen, 

og dermed kunne sovjetledelsen uhindret jobbe for å oppnå sine politiske mål. 
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