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Streszczenie: Warszawa. Czasy okupacji. Szwedzka firma ASEA działała wtedy nadal w stolicy Polski jaw-
nie, kryjąc jednocześnie ryzykowne akcje Polaków- pracowników tego przedsiębiorstwa oraz samych Szwe-
dów z ich dyrektorem- Svenem Norrmanem na czele. Norrman oprócz oficjalnej funkcji był tajnym kurierem, 
związanym z polskim ruchem oporu. Jego dyrektorskie wyprawy na trasie Warszawa- Sztokholm- Warszawa 
łączyły się z przerzutem pieniędzy, korespondencji i tajnych dokumentów. W połowie lipca 1942 roku zostało 
nagle aresztowanych wielu Polaków i Szwedów- wszyscy włączeni w tę niebezpieczną akcję. 
 

Abstract: Warsaw. Times of the occupation. The Swedish ASEA company operated then still in the capital 
city of  Poland openly, hiding risky actions of  Poles of employees of this enterprise and very Swedes simulta-
neously with their director Sven Norrman - at the head. Norrman apart from the formal function was the secret 
courier, associated with the Polish resistance movement. His managerial expeditions to the itinerary Warsaw- 
Stockholm- Warsaw were connected with transport of money, the correspondence and secret documents. Half 
of July 1942 suddenly many Poles and Swedes- were under arrest everyone included into this dangerous ac-
tion. 
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1. „Warszawscy Szwedzi” 

Samolot Lufthansy Junkers Ju 52 z Berlina do 
Sztokholmu, który wystartował 10 lipca 1942 
roku z lotniska Tempelhof, po kilkunastu mi-
nutach lotu został zawrócony z drogi. Na po-
kładzie, wśród pasażerów, znajdował się pra-
cownik filii Ericssona w Warszawie- inżynier 
Nils Berglind. Kilku gestapowców, którzy 
wkroczyli na pokład samolotu wiedziało do-
kładnie, kogo mają zatrzymać. Podczas rewizji 
w bagażu Szweda znaleziono listy i pewną ilość 
dolarów. Inżynier Berglind został natychmiast 
przewieziony  do głównej kwatery Gestapo 
przy Prinz Albrechtstrasse 8. Był pierwszym  
z „warszawskich Szwedów” zatrzymanych 
przez Gestapo. Kilka dni później, 15 lipca, za-
trzymani zostali Lagerberg i Grönberg z Mono-
polu Zapałczanego, kiedy tylko wysiedli z noc-
nego pociągu z Warszawy na dworcu głównym 
w Berlinie. Następnie Gestapo aresztowało ko-
lejnych Szwedów w Warszawie, Widéna  
i Gerge z Monopolu Zapałczanego, 22 lipca 
Hägberga z LM Ericsson i w końcu, 29 lipca 
konsula generalnego Szwecji Carla Herslowa. 
31 lipca 1942 roku „Svenska Dagbladet” podała 
wiadomość: 
„Siedmiu Szwedów zatrzymanych przez Niem-

ców. W ostatnim czasie, według informacji Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych, kilku Szwe- 

 
 

dów pracujących w Polsce zostało zatrzyma-

nych przez niemieckie władze policyjne. 

 

Fot. 1. Główna siedziba Gestapo w Berlinie [1] 
 

Zatrzymani to: szef spółki-córki Szwedzkiego 

Monopolu Zapałczanego w Warszawie konsul 

generalny C.N. Herslow oraz czterech zatrud-

nionych w spółce, mianowicie: T.G.A. Widén, 

S.O. Lagerberg, R. Grönberg i E. Gerge, dy-

rektor spółki-córki L.M. Ericsson w Polsce 

K.R.S. Hägberg oraz inżynier z tejże spółki N.A. 

Berglind. Szwedzkie poselstwo w Berlinie 

otrzymało instrukcje, by udzielić zatrzymanym 

wszelkiej pomocy” [2]. Wśród zatrzymanych 
Szwedów nie było jednak tego, na którym 
Niemcom najbardziej zależało. Nazywał się 
Sven Norrman i był dyrektorem warszawskiej 
filii ASEA. 
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Fot. 2. Informacja w „Svenska Dagbladet”  

o zatrzymaniu szwedzkich przemysłowców [2] 
 

2. Szwedzki inżynier 
 

Sven Norrman urodził się 18 marca 1891 roku. 
W latach 1912- 1917 zatrudniony był w ASEA 
początkowo w Niemczech, a od 1915 roku jako 
przedstawiciel firmy w Rosji. Po rewolucji paź-
dziernikowej musiał opuścić ten kraj i w poszu-
kiwaniu przydziału dla siebie zwrócił uwagę na 
Polskę i możliwość prowadzenia tutaj dalszej  
działalności przemysłowej. Norrman twierdził, 
że Polska może wypełnić lukę handlową po 
załamaniu się imperium rosyjskiego, ale argu-
menty te nie trafiały do przekonania jego prze-
łożonym. Dopiero po kilku latach zdołał prze-
łamać niechęć do inwestowania na niepewnym 
rynku, opanowanym ponadto przez potężne 
niemieckie firmy Siemens i AEG. Norrman 
zdecydowanie parł do przodu, ponieważ w Pol-
sce miał kilku wypróbowanych przyjaciół jesz-
cze z czasów działalności w Rosji. Postawił na 
swoim. Warszawska filia, początkowo Polskie 
Towarzystwo Elektryczne Sp. z o. o., w 1930 
roku przekształciła się w spółkę akcyjną (PTE 
SA). W 1936 roku 80% akcji PTE należało do 
Polaków. W Radzie Nadzorczej zasiadały bar-
dzo znane osobistości: inż. Piotr Drzewiecki- 
prezydent Warszawy w latach 1918- 1921, inż. 
Czesław Klarner- minister przemysłu i handlu 
w rządzie Władysława Grabskiego (1925) oraz 

minister skarbu w rządzie Kazimierza Bartla 
(1926), a także słynny moskiewski adwokat 
Aleksander Lednicki. Dyrektorem PTE został 
inż. Sven Norrman, jego zastępcą i kierowni-
kiem handlowym inż. Aleksander Brzuzek.  
W 1937 roku ASEA wykupiła akcje PTE, pozo-
stawiając dotychczasowych akcjonariuszy Po-
laków w Radzie Nadzorczej. 

3. Norrman w Warszawie 

Z chwilą przeprowadzki do Warszawy Norrman 
liczył 34 lata. Mimo tego w krótkim czasie 
opanował język polski, zawarł liczne przyjaź-
nie, a przede wszystkim rozwinął działalność, 
która miała znaczący wpływ na uprzemysło-
wienie i elektryfikację Polski. PTE stało się 
głównym dostawcą kompleksów energetycz-
nych, maszyn dla fabryki parowozów w Chrza-
nowie i kilku elektrowni. Zainstalowało ponad 
70 turbin, produkowało silniki, transformatory  
i inne urządzenia. Sven Norrman stał się bli-
skim przyjacielem Alfonsa Hoffmanna- wybit-
nego inżyniera, projektanta i konstruktora  
w dziedzinie elektroenergetyki, pioniera pol-
skiej hydroenergetyki, prezesa Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w kadencji 1937-1938. 

 

Fot. 3.  Sven Norrman- zdjęcie z 1939 roku [2] 
 

Już w 1927 roku inż. Norrman organizował do-
starczenie generatora dla trzeciego turbozespołu 
w budowanej przez Hoffmanna elektrowni na 
rzece Wda. Elektrownia „Gródek” o łącznej 
mocy zainstalowanej 3900 kW, była wówczas 
największą hydroelektrownią w Polsce. 
W okresie od jesieni 1928 roku do zimy 1929 
roku zbudowano pod kierownictwem A. Hoff-
manna w rekordowym czasie 19 miesięcy, ele-
ktrownię wodną w Żurze z dwiema turbinami 
Kaplana o mocy po 4400 kW i rozdzielnię 
60/110 kV oraz linie napowietrzne 60 kV (Gró-
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dek-Żur i Żur-Gdynia) o łącznej długości 140 
km [4]. 

 
Fot. 4. Alfons Hoffmann (z dokumentami w rę-

ku) odbiera z fabryki ASEA w Szwecji generator 

dla Elektrowni Gródek (z lewej Sven Norrman) 

[3] 
 

Wyposażenie dla tej inwestycji  pochodziło 
również ze Szwecji. Przyjazne stosunki łączyły 
Norrmana także z innym wybitnym przemy-
słowcem- Kazimierzem Szpotańskim, który 
założył i prowadził słynną warszawską Fabrykę 
Aparatów Elektrycznych, a w kadencji 1938-
1939 pełnił funkcję prezesa SEP. Szpotański 
wobec nie podjęcia obowiązków prezesa przez 
Antoniego Krzyczkowskiego, który jako kapi-
tan rezerwy został zmobilizowany we wrześniu 
1939 roku, poprowadził Stowarzyszenie przez 
okres całej okupacji niemieckiej. Inż. Norrman 
był częstym gościem w domu Szpotańskich 
przy ul. Kałuszyńskiej na warszawskiej Pradze. 
W 1938 roku odbyło się X Walne Zgromadze-
nie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To 
ewenement w historii polskiego środowiska 
technicznego okresu międzywojennego. Pomysł 
zrealizowania zjazdu połączonego z wycieczką 
do Szwecji na transatlantyku m/s „Piłsudski” 
był na tyle niekonwencjonalny i obarczony ry-
zykiem, że od samego początku napotykał na 
wiele głosów krytycznych. Przygotowania do X 
WZ SEP trwały prawie 2 lata przy ogromnym 
zaangażowaniu osobistym członków Zarządu 
Głównego SEP m.in. Alfonsa Hoffmanna i Ka-
zimierza Szpotańskiego oraz ze strony szwedz-
kiej Svena Norrmana. Zjazd zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i towarzyskim 
wypadł doskonale [4]. Norrman był prawdzi-
wym spirytus movens wycieczek organizowa-
nych dla uczestników do Zakładów ASEA  
w Västeräs (i w dużej części całej wyprawy do 

Szwecji). Stał się wielkim przyjacielem Polski  
i Polaków. Tuż przed wybuchem wojny zamie-
szkał w Warszawie przy ul. Frascati 6. 

4. Wybuch wojny 

Wakacje 1939 roku Sven Norrman spędzał  
z żoną w północnej Szwecji. Jego wielką pasją 
były polowania, więc czas upływał mu głównie 
na tym zajęciu. Na tydzień przed wybuchem 
wojny kierownictwo ASEA zdecydowało, że 
ma wrócić do Warszawy. W ostatnią niedzielę 
sierpnia poszedł na mecz piłkarski Polska- Wę-
gry rozgrywany na Stadionie Wojska Polskiego 
i wtedy utwierdził się w przekonaniu, że w Pol-
sce zanosi się na coś bardzo poważnego. Na 
meczu nie dostrzegł bowiem marszałka Rydza- 
Śmigłego, który był namiętnym kibicem piłkar-
skim [5]. 

 
Fot. 5. Sven Norrman (w pierwszym rzędzie  

z prawej) podczas polowania [6] 
 

Czwartkowy wieczór 31 sierpnia spędził  
w domu Szpotańskich na Pradze. Podzielił się  
z nimi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
możliwości wybuchu wojny. Tego dnia na uli-
cach Warszawy pojawiły się plakaty o mobili-
zacji. 
W piątek 1 września 1939 roku obudził go tele-
fon od szefa technicznego z fabryki ASEA przy 
Terespolskiej. Wybuchła wojna. Szwedzi do-
stali nakaz zgromadzenia się w budynku Posel-
stwa przy Bagateli. Trwały pertraktacje mini-
strów Szwecji i Norwegii o zgodę na opuszcze-
nie przez obywateli neutralnych państw bom-
bardowanej Warszawy. W końcu po kilku 
dniach Norrman wyjechał samochodem do 
Rygi, a stamtąd przedostał się do Szwecji. Na 
początku października był już w Berlinie. Tam 
Niemcy zorganizowali dla dyplomatów i dzien-
nikarzy neutralnych państw propagandową wy-
cieczkę do Warszawy. 
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Fot. 6. 1 października 1939 roku, Warszawa, 

Al. Jerozolimskie- początek niemieckiej okupa-

cji [7] 
 

Do zniszczonej stolicy inż. Norrman pojechał 
pociągiem. Pozostał już wtedy na miejscu,  
w swoim dawnym mieszkaniu, aby dopilnować 
interesów ASEA, zebrać ponownie personel  
i uratować fabrykę. Po zajęciu jego domu przez 
Niemców, zamieszkał w siedzibie Szwedzkiego 
Monopolu Zapałczanego. 

5. Tajny kurier 

W kierownictwie ASEA poza inż. Norrmanem  
i inż. Brzuzkiem  byli zatrudnieni: inż. W. Jaro-
szyński- kierownik fabryki na Terespolskiej 
oraz inżynierowie Wasilewski i Radzyński- 
prokurenci. Po ustabilizowaniu sytuacji w fir-
mie inż. Norrman wyjechał do Szwecji i przy-
jeżdżał do Warszawy co 2-3 miesiące, za każ-
dym razem po uzyskaniu wizy tzw. rządu Gene-
ralnego Gubernatorstwa w Krakowie. Norrman 
nigdy nie cofał się przed żadnym ryzykiem, 
dlatego też pewnego dnia zainicjował utworze-
nie konspiracyjnej komórki, stawiającej sobie 
za zadanie informowanie opinii światowej  
o sytuacji w okupowanej Polsce. Sytuacja była 
o tyle łatwiejsza, że wielu jego znajomych już 
było zaangażowanych w działalność organizacji 
podziemnych. Od tej pory wywoził i przywoził 
materiały konspiracyjne: listy od warszawskich 
rodzin dla swoich krewnych za granicą i odpo-
wiedzi na te listy, przemycał też zdjęcia doku-
mentalne robione przez inż. Raczyńskiego, 
który na tę okoliczność wyrobił sobie koncesję 
ulicznego fotografa, mikrofilmy, raporty o sy-
tuacji w kraju pod okupacją, obcą walutę- po 
wymianie przeznaczana była na fundusz sabo-
tażowy. W tej niebezpiecznej akcji brało udział 
wielu Polaków- m.in. inżynierowie Jaroszyński, 
Wysocki, Wasilewski i przede wszystkim inż. 
Brzuzek, zastępujący dyrektora podczas jego 

podróży do Szwecji (jego żoną była Szwedka p. 
Karin). Norrman otrzymywał specjalnie sprepa-
rowane mikrofilmy, które ukrywane były np.  
w kluczach do garażu, okładce książki, pędzlu 
do golenia lub podszewce odzieży. Wywoził 
bardzo pojemne materiały- mikrofilmy zajmo-
wały czasem kilka tysięcy klatek. W Sztokhol-
mie otrzymywał walizkę z podwójnym dnem, 
którą w Warszawie odbierał inż. Brzuzek lub 
inny pełnomocnik podziemia. Z Warszawy 
wywoził identyczną walizkę, również z po-
dwójnym dnem. Mikrofilmy przygotowywano 
tak, aby były jak najcieńsze. Filmy nie były 
wywołane, żeby przy ewentualnej rewizji ulec 
naświetleniu. Sven Norrman pracował z po-
czątku sam, a jego szwedzcy koledzy przyłą-
czyli się do niego później, jesienią 1940 r. Ilu 
dokładnie ich było, nie wiadomo, w zachowa-
nych dokumentach można  znaleźć trzynaście 
nazwisk. Norrmanowi pomagała jeszcze jedna 
okoliczność: szwedzcy potentaci przemysłowi 
Wallenbergowie, do których należała m.in. 
ASEA, wyznaczyli go do prowadzenia rozmów 
z niemieckim ministrem zbrojeń, Albertem 
Speerem. Pertraktacje dotyczyły szwedzkich 
patentów na samochodowe silniki gazogenera-
torowe, pracujące na odpadach drzewnych.  
Wobec trudności z zaopatrzeniem Rzeszy  
w paliwa płynne, Niemcom szczególnie zale-
żało na pozyskaniu takiej technologii.  
W związku z tym Norrman mógł praktycznie  
w sposób nieograniczony podróżować do Nie-
miec, także na tereny okupowane. W szyfrowa-
nych meldunkach wymienianych przez war-
szawskie podziemie z władzami w Londynie 
Norrman występował jako „Hjalmar” albo 
„Wacław Szirer”. 

6. Ostatnia podróż 

W swoją ostatnią kurierską podróż inż. Norr-
man wyjechał 21 maja 1942 roku nocnym po-
ciągiem do Berlina, a stamtąd poleciał do 
Sztokholmu. W bagażu, oprócz mikrofilmów  
i innych tajnych dokumentów, wiózł drama-
tyczny list napisany przez przedstawicieli so-
cjalistycznej partii polskich Żydów- Bund. List 
zawierał szczegółowe informacje o niemieckich 
zbrodniach na narodzie żydowskim w okupo-
wanej Polsce. Norrman na krótko przed swoim 
wyjazdem znalazł się nielegalnie na terenie 
warszawskiego getta i na własne oczy zobaczył 
panujące tam warunki- widok ten całkowicie go 
poraził. List skierowany był do polskich władz 
na uchodźstwie i zawierał apel o natychmia-
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stowe powiadomienie światowej opinii publicz-
nej o wręcz niewyobrażalnych zbrodniach 
Niemców- z datami i liczbą ofiar szacowaną na 
700 tysięcy zabitych. Przesyłka po kilku dniach 
przy pomocy brytyjskiego lotnictwa została do-
starczona do Londynu. 9 czerwca premier pol-
skiego rządu generał Władysław Sikorski  
w przemówieniu radiowym zawiadomił świat  
o trwającej zagładzie ludności żydowskiej  
w Polsce. Niestety, nie było reakcji świata- 
przemówienie Sikorskiego zostało ostrożnie 
omówione przez kilka gazet na Zachodzie, po 
czym wszystko ustało i zapadła cisza. Obojęt-
ność i milczenie stały się także udziałem ra-
portu o Zagładzie polskiego kuriera Jana Kar-
skiego w grudniu 1942 roku. Kiedy późną wio-
sną 1943 roku, w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz - Birkenau ruszyły komory gazowe  
i krematoria wszyscy niemal polscy Żydzi, trzy 
miliony ludzi, już nie żyli. 

7. Wielka wsypa 

Nils Berglind, którego zatrzymano jako pierw-
szego na lotnisku Tempelhof w Berlinie, został 
aresztowany i osadzony w więzieniu Moabit. 
Natychmiast też do Warszawy została wysłana 
grupa funkcjonariuszy Kripo. Rozpoczęły się 
liczne aresztowania. 

 
Fot. 7. Zdjęcia zatrzymanych Szwedów z karto-

teki Gestapo [2] 
 

Szacuje się, że aresztowano około 100 Polaków 
podejrzanych o współdziałanie ze Szwedami. 
Bezpośrednim powodem aresztowań Szwedów 
było odkrycie, że informacje o trwającej Zagła-
dzie zostały przeszmuglowane na Zachód. Ge-
stapowcy doszli do wniosku, że to Szwedzi byli 
zamieszani w szmugiel i – nie wiedząc z po-
czątku jak dokładnie odbywało się przesyłanie 
informacji zatrzymywali sukcesywnie wszyst-
kich Szwedów w Warszawie. Wszystko po to, 
by zapobiec wydostaniu się z miasta kolejnych 
informacji o mordach popełnianych na narodzie 

żydowskim. Wśród aresztowanych Polaków 
znaleźli się m.in.: Czesław Tabor i Tadeusz La-
skowski zatrudnieni w Monopolu Zapałczanym, 
Ludwik Klewin- dyrektor Polskiej Akcyjnej 
Spółki Telefonicznej, Gerda Fedewicz z Banku 
Amerykańskiego w Polsce S.A., Aleksander 
Brzuzek i Gizela Zbyszyńska- sekretarka dy-
rektora z ASEA, mąż Gizeli Zygmunt Zbyszyń-
ski, Piotr Drzewiecki z rady nadzorczej PTE, 
Mieczysław Skulski i Zbigniew Pieczonka- 
przedwojenni oficerowie sztabowi Wojska Pol-
skiego, Jerzy Pawlikowski z LM Ericsson, Feli-
cja Dangel i inni. Sven Norrman został w porę 
ostrzeżony o grożącym mu niebezpieczeństwie 
i w ostatniej chwili anulował swój bilet lotniczy 
do Berlina i przyjazd do Warszawy. Nie wia-
domo, czy związek ze „szwedzką sprawą” 
miało aresztowanie i osadzenie na Pawiaku Ka-
zimierza Szpotańskiego w listopadzie 1942 
roku. Być może był to ciąg dalszy zakrojonego 
na szeroką skalę śledztwa.  

8. Procesy 

Czterech zatrzymanych w Warszawie Szwedów 
zostało wkrótce przewiezionych do Berlina. Po 
roku wszyscy zostali postawieni przed tzw. są-
dem ludowym. Wyrok zapadł 1 lipca 1943 r. 
Czterech oskarżonych, Carla Herslowa, Sigge 
Häggberga, Nilsa Berglinda i Tore Widéna ska-
zano na śmierć. Później wyroki śmierci, po in-
terwencji króla Szwecji u Hitlera, zostały za-
mienione na dożywocie. Einer Gerge również 
dostał dożywocie zaś Stig Lagerberg i Reinhold 
Grönberg zostali uniewinnieni lecz nakazano 
zatrzymać ich w areszcie. Życie uwięzionych 
kupione zostało przez kontynuowanie dostaw 
łożysk kulkowych ze Szwecji do Niemiec. 
Wkrótce szwedzcy więźniowie zostali partiami 
uwolnieni i wszyscy wrócili do Szwecji w dru-
giej połowie 1943 roku. Losy Polaków były 
gorsze. Z prawie setki aresztowanych jednocze-
śnie ze Szwedami tylko kilku zatrudnionym  
w szwedzkich spółkach udało się przeżyć  
i odzyskać wolność dzięki szwedzkim zabie-
gom i łapówkom. Niektórzy zostali zamordo-
wani od razu albo skazani na śmierć później, 
inni zmarli w trakcie przesłuchań, wielu wy-
słano do obozów koncentracyjnych, gdzie 
szanse przeżycia były niewielkie. Przeciwko 
Polakom odbyły się dwie pokazowe rozprawy. 
W pierwszej wyrokiem Trybunału Ludowego 
zostali skazani: Aleksander Brzuzek na karę 
śmierci, Gizela Zbyszyńska na pięć lat cięż-
kiego więzienia, Zygmunt Zbyszyński na cztery 
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lata ciężkiego więzienia, Felicja Dangel i Jerzy 
Pawlikowski na trzy lata ciężkiego więzienia. 
W drugiej rozprawie- Tadeusz Laskowski na 
pięć lat więzienia, Mieczysław Skulski i Zbi-
gniew Pieczonka zostali uniewinnieni.  

9. Epilog 

Sven Norrman przeżył wojnę i już w 1945 roku 
stanął na gruzach Warszawy. Wyposażony  
w aparat fotograficzny codziennie przemierzał 
ulice stolicy, które trudno było nawet nazwać 
ulicami i fotografował. Powstał wzruszający 
album z zapisem pierwszych, powojennych 
miesięcy życia odradzającej się Warszawy.  

 
Fot. 8. Sven Norrman i Gizela Zbyszyńska po 

wojnie w Szwecji [6] 
 

Następnie wyjechał na jakiś czas do zrujnowa-
nej Gdyni. Powrócił do stolicy w 1947 roku, 
kiedy odbudowano siedzibę ASEA na Nowym 
Świecie i podpisano umowę z PKP o elektryfi-
kacji węzła warszawskiego. Później opuścił już 
na stałe Polskę ze swoją nową żoną- Gizelą 
Zbyszyńską, z którą jednak rozstali się po kilku 
latach. Pamięć o bohaterskim kurierze szwedz-
kim powoli zacierała się w pamięci. Zresztą 
sam Norrman nie chełpił się nigdy swoimi do-
konaniami i twierdził, że tylko wypełnił swój 
obowiązek. Jeszcze w styczniu 1943 roku, gdy 
Rząd RP nadał mu krzyż komandorski orderu 
Polonia Restituta, na jego prośbę nie podano 
tego do wiadomości publicznej. W 1975 roku 
reporterka warszawskiego tygodnika Stolica 
Krystyna Kolińska odnalazła Norrmana  
w Sztokholmie. Mieszkał przy spokojnej 
uliczce Nytorgsgatan  i liczył sobie 84 lata. Nie 
zapomniał języka polskiego i opowiedział 
dziennikarce o wielu ciekawych faktach  
z okresu swojego pobytu w Warszawie, które 
później zostały opublikowane w serii artykułów 
na łamach Stolicy w 1976 roku. Wcześniej  
w jednej ze swoich wypowiedzi dla szwe-
dzkiego czasopisma Hemmets Journal Sven 

Norrman powiedział: Mieszkałem w kraju, który 

walczył w obronie swojej kultury, godności  

i swej wolności. Szczególnie ja i moja rodzina 

zżyliśmy się z polskim środowiskiem. W samej 

Warszawie przeżyłem, pracując tam, 20 

lat…Kres temu wszystkiemu położyli hitlerowcy 

wkraczając do stolicy, walczącej mimo to 

nadal, już w podziemiu. Nie miałem więc i ja 

ochoty biernie przyglądać się wydarzeniom. 

Sven Norrman zmarł w Sztokholmie w 1979 
roku. 

 
Fot. 9. Szwedzki kurier na balkonie swojego 

mieszkania w Sztokholmie w 1975 roku [9] 
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