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ЈуГОСЛОВЕНСКО-НОРВЕшКИ ОДНОСИ (1920–1941)

Апстракт: Аутор је дао преглед, до сада неистражених, дипло-
матских и економских односа између југословенске државе и 
Норвешке од 1920. до 1941. године. Текст је написан претежно 
на основу извора који се чувају у Архиву Југославије у Београду. 

Кључне ријечи: Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / 
Краљевина Југославија, Краљевина Норвешка, дипломатски 
односи, економски односи   

Проглашењем југословенског уједињења 1. децембра 1918. 
године, сва дипломатска представништва Краљевине Србије пре-
именована су у посланства и конзулате Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца. Пред новом владом налазио се задатак да задобије 
међународно признање и током Париске мировне конференције 
управо је то питање постало актуелно у међународној полити-
ци.1 Југословенски министар иностраних дела Анте Трумбић је 
јавио 18. јануара 1919. шефовима дипломатија Француске, Ве-
лике Британије, Италије, САД-а, Белгије, Португалије, Шпаније, 
Шведске, Данске, Норвешке, Холандије, Грчке, Швајцарске, Ја-
пана, Чехословачке, Пољске и Ватикана да му је у новостворе-
ној држави повјерен ресор спољних послова. Норвешки министар 
иностраних послова Нилс Клаус Илен је послао 26. јануара 1919. 
године телеграм југословенском колеги у којем је потврдио при-
јем његовог саопштења. Он је још додао да је норвешка влада 
срећна што може успоставити службене односе са југословенском 
владом. Тако је Краљевина Норвешка постала прва земља која је 
признала Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.2

Цијенећи одлуку норвешке владе о признању Краљевине 
СХС, у Београду је у јануару 1919. године било говора о томе 
да Фотије Станојевић буде именован за југословенског посла-
ника у Кристијанији (којој је 1925. враћено старо име – Осло).3 
Ипак, од те идеје се одустало, јер се југословенска влада током 

1 Bogdan Krizman, „Pitanje međunarodnog priznanja jugoslavenske države 1919. 
godine“, Istorija XX veka, zbornik radova, 3, Beograd, 1962, str. 347.   

2 Исто, стр. 363.
3 АС, МИД, Пс–Ст, ф. I, р. 2/919.  
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1919. нашла пред задатком обнове земље па је, усљед недостатка 
финансијских средстава, размишљала о укидању појединих ди-
пломатских представништава, укључујући и она у Стокхолму (за 
Шведску) и Копенхагену (за Данску и Норвешку), која су отворе-
на након Октобарске револуције у Русији. Први српски дипломат-
ски представник у Копенхагену био је Милутин Јовановић, који 
је ту дужност обављао као министар резидент током 1918. годи-
не. Неколико мјесеци отправник послова био је Брана Марковић, 
да би нешто дуже од двије године дужност посланика обављао 
Милан Ракић. Посланство Краљевине СХС у Копенхагену, као и 
оно у Стокхолму, затворено је 1920. јер је у новим међународ-
ним околностима Скандинавија за југословенску државу изгубила 
онај значај који је имала током Првог свјетског рата.4 

Након затварања посланстава у Стокхолму и Копенхагену, 
југословенска држава задржала је у Скандинавији почасне пред-
ставнике на конзуларном нивоу, који су чинили спону у њеним од-
носима са Шведском, Данском и Норвешком, све док 1936. године 
није поново отворено југословенско посланство у Стокхолму, које 
је у својој надлежности имало све три скандинавске државе. По 
затварању двају посланстава, Краљевина СХС задржала је поча-
сне генералне конзулате у Стокхолму, Ослу и Копенхагену, који 
су наставили своју дјелатност под надлештвом југословенског по-
сланства у Берлину.    

Почасни генерални конзул Краљевине СХС у Ослу Петер 
Винтер је поднио у новембру 1926. молбу да буде разријешен 
дужности, коју је обављао још од 1910. године. Његова молба 
уважена је у фебруару 1927, премда у Београду нису били за-
довољни његовим радом још 1920, када су размишљали да га 
смијене. За новог почасног генералног конзула Краљевине СХС у 
Ослу, по препоруци норвешке владе, постављен је у марту 1927. 
Сам Еј. Он је рођен у норвешкој престоници 1879. године, био 
је дипломирани инжењер и пословни предузетник, који се бавио 
увозом и извозом машина и опреме за фабрику папира и целуло-
зе. Важна ставка у његовој биографији тицала се новчане помоћи 
коју је пружао Србима у невољи. Адреса почасног генералног 
конзулата била је Nedre Slotsgate 3. Сам Еј боравио је више пута 
у Југославији, одакле је увозио вино у Норвешку. Он је 15. ап-
рила 1933. одликован орденом Светог Саве II реда, а умро је 20. 
априла 1935. године.5

За избор новог југословенског почасног генералног конзу-
ла у Ослу било је више кандидата: Ејнар Розенквист, Ејнар Силе-
бие, Мелхиор Сандберг и Бјерне Холтер Серенсен. Сва четворица 
били су индустријалци и приватни предузетници. Избор је пао 

4 Предраг Крејић, „Посланство Краљевине Србије и Краљевине СХС за Данску 
и Норвешку – Копенхаген 1918–1920“, Архив, V, 1, Београд, 2004, стр. 103–
118.   

5 АЈ, 334(КПО)–227–587.
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на Серенсена и он је 11. децембра 1936. именован за почасног 
генералног конзула Југославије у Ослу. На његов избор свакако 
је утицала чињеница да је његов таст Мустад био познати норве-
шки индустријалац, власник двије фабрике ексера у Југославији. 
Серенсен је вршио туристички маркетинг за Југославију, прика-
зујући филмове, држећи предавања и пишући чланке о њеној ту-
ристичкој понуди. Током 1935. године за мјесто почасног конзула 
у Бергену интересовао се Торлеиф Евантс, директор једне од та-
мошњих банака, али Београд није био заинтересован за отварање 
још једног почасног конзулата у Норвешкој.6      

Краљевина Норвешка је имала почасни конзулат у Београ-
ду, који је 1923. дигнут на ранг почасног генералног конзулата, 
док је исте године отворен почасни конзулат у Загребу. Норвешки 
почасни генерални конзул у Београду био је Хенри Фегели све 
до 1927. кад је на ту дужност постављен Ђорђе Себастијан Рош, 
приватни предузетник, чија је жена била ћерка норвешког писца 
Петера Егеа. Он је тај посао обављао до 1940. године. Кристијан 
Хејер био је од 1935. почасни вицеконзул Норвешке у Карловцу, 
у којем је живио од 1923. радећи као директор фабрике ексера у 
власништву норвешког капитала. Он је 1937. постао вицеконзул 
у Загребу.7  

Непостојање интензивнијих дипломатских односа између 
Краљевине СХС / Југославије и Краљевине Норвешке није било 
препрека за пословне људе да у периоду између два свјетска 
рата развијају економске односе. Краљевина СХС и Краљевина 
Норвешка су 1. фебруара, 24. марта и 7. септембра 1923. раз-
мијениле ноте којима су регулисале међусобне економске односе, 
на основу Декларације о трговини између Србије и Норвешке из 
1909. године.8 Ипак, трговинска размјена између ове двије држа-
ве била је симболична. Југословенска држава извезла је у Нор-
вешку 1926. робу у вриједности од 308.200 норвешких круна, 
од чега сувих шљива у вриједности од 297.200 круна, односно 
381.100 кг. Исте године, из Норвешке у Југославију увезена је 
роба у укупној вриједности од 154.900 круна, и то: сушена риба 
86.900 круна (110.400 кг), рибље уље и лијекови 26.400 круна 
(308.400 кг), друго уље 10.600 круна (190.000 кг) и остали про-
изводи 31.000 круна.9

Средином децембра 1932. године у Заводу за унапређење 
спољне трговине у Београду уочено је да, од свих скандинавских 
земаља, Југославија има најлошије економске односе са Норве-
шком. У овој установи примјећено је да би Југославија на норвеш-

6 Исто.
7 АЈ, 334(КПО)–249–659.
8 АЈ, 334(КПО)–389–1216; Pregled međunarodnih ugovora i drugih akata od 

međunarodnopravnog značaja za Jugoslaviju od 1918 do 1941 godine, Beograd, 
1962, str. 68.  

9 АЈ, 334(КПО)–433–1387.
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ко тржиште могла пласирати ову робу: кукуруз, пшеницу, суве 
шљиве, јабуке, крушке, орахе, вино, грожђе, суве смокве, масли-
ново уље, кудељу, хмељ, дуван и љековито биље. Трговац Јоаким 
Хансен из Бергена увозио је неке од ових производа, због чега је 
разматрана могућност да он буде именован за југословенског по-
часног конзула у овом граду.10 За увоз југословенских производа 
интересовала се и фирма Prudz из Трондхејма, посебно за суве 
шљиве и пекмез.11

Из југословенског почасног генералног конзулата у Ослу 
јављено је у Београд 9. августа 1933. године да би Југославија 
могла извозити у Норвешку ову робу: пшеницу, кукуруз, раж, 
вино, воће (суво и свјеже) и непрерађени дуван, јер је норвешка 
царина на цигарете висока. Међутим, из југословенског представ-
ништва савјетовано је да треба ангажовати агенте који би потен-
цијалним увозницима у Норвешкој дали упутства о цијенама и 
који би вршили поруџбине.12 Период након економске кризе био 
је посебно повољан за унапређење трговинске размјене, јер је 
норвешка привреда снажно расла од 1934. до 1939. године.13

Југославија је и 1934. имала изразито пасиван трговин-
ски биланс са Норвешком. Те године, она је у ову скандинавску 
земљу извезла робу у вриједности од 130.000 динара, од чега 
смрекових и кестенових екстракта за штављење коже у вријед-
ности од 106.000 динара. Југословенски увоз из Норвешке из-
носио је 8.058.000 динара, и он се углавном односио на бака-
лар (2.984.000), рибље уље (2.455.000), фероманган (1.123.000) 
и феросицилијум (464.000). Међутим, статистички показатељи 
нису увијек поуздани, јер неки југословенски производи које 
је Норвешка увозила нису уведени у норвешке статистике. По 
норвешкој статистици, ова земља је 1934. године из Југославије 
увезла 36 вагона сувих шљива у вриједности од 206.700 круна, 
као и десет вагона вина и других пића у вриједности од 1.600.000 
круна.14 У периоду од пет година (1932–1936), југословенски тр-
говински биланс у размјени са Норвешком био је пасиван за 26,6 
милиона динара.15

У трговинској размјени повремено су се јављали про-
блеми, па се тако норвешка фирма Det Norske Aktieselskab For 
Elektrokemisk Industrie у априлу 1935. године преко Ђорђа Се-
бастијана Роша, норвешког почасног генералног конзула у Бео-
граду, обратила југословенским властима у вези са 200.000 ди-
нара који су припадали овом предузећу а који су били блокирани 

10 АЈ, 334(КПО)–227–587.
11 АЈ, 65–263–795.
12 АЈ, 334(КПО)–414–1351.
13 Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle & Edgar Hovland, Norway: 

A History from the Vikings to Our Own Times, Oslo, 1995, p. 325.   
14 АЈ, 334(УО–ПО)–61–173.
15 АЈ, 382–4–14.
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у Народној банци Југославије. Норвешка фирма настојала је да 
искористи своја потраживања тако што ће њима купити одређену 
робу. Они су жељели да дођу до повољног рјешења у вези са ре-
гулисањем будућих наплата у Југославији.16

Ипак, учешће Норвешке у југословенској спољној трговини 
било је изузетно мало. У првој половини 1932. године, Југосла-
вија је више од 70% свог извоза пласирала у Италију, Аустрију, 
Чехословачку, Њемачку и Румунију. Норвешка је била тек на 64. 
мјесту са учешћем мањим од 0,01% у укупном југословенском 
извозу, јер је на њено тржиште пласирана југословенска роба у 
вриједности од 5.596 динара. У првих шест мјесеци 1932. бли-
зу 70% југословенског увоза потицало је из Њемачке, Чехосло-
вачке, Аустрије, Италије и Британије. Норвешка је заузимала 26. 
мјесто, са учешћем од 0,12% у укупном југословенском увозу, јер 
је на југословенско тржиште пласирано 200 тона норвешке робе, 
у вриједности од 1.603.409 динара.17

На захтјев југословенске владе, Светозар М. Рашић, гене-
рални конзул у Милану и бивши савјетник посланства у Берли-
ну, који је важио као добар познавалац прилика у Скандинавији, 
написао је 28. јануара 1936. године обиман елаборат о потре-
би отварања једног дипломатског представништва за Шведску, 
Норвешку и Данску. Он је написао да се интерес за сарадњу са 
скандинавским земљама толико развио да је немогуће успјешно 
водити послове из југословенског посланства у Берлину. Посебно 
је нагласио економски интерес, али су постојали и политички и 
културни интерес. Рашић је истакао да је отварање једног дипло-
матског представништва Југославије у скандинавским земљама 
„од највећег интереса“.18   

Југословенско посланство у Стокхолму отворено је 30. сеп-
тембра 1936. године. Посланик у Стокхолму био је истовремено 
акредитован за Шведску, Данску и Норвешку, за које је до тада 
био акредитован југословенски посланик у Берлину.19 За југосло-
венског посланика у Стокхолму именован је Милорад Стражницки, 
који је ступио на дужност 11. фебруара 1937.20 Ипак, дипломатски 
и економски односи Југославије са Норвешком били су на нешто 
нижем нивоу него њени односи са Шведском и Данском, са којима 
је Југославија закључила трговинске споразуме 1937. године. 

У Београду је марта 1936. боравио М. С. Јоханесен, економ-
ски савјетник у норвешком министарству спољних послова, који 
је са југословенским званичницима разговарао о могућностима 
побољшања међусобних економских односа.21 Да је потребно нешто 

16 АЈ, 334(КПО)–450–1426.
17 АЈ, 334(КПО)–455–1442.
18 АЈ, 334(УО–ПО)–61–173.
19 АЈ, 334(УО–ПО)–94–302.
20 АЈ, 382–4–15.
21 АЈ, 334(КПО)–389–1219.
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урадити по овом питању, били су свјесни и у југословенском по-
часном генералном конзулату у Ослу, гдје је октобра 1938. го-
дине разматрана могућност побољшања југословенско-норвешке 
трговинске размјене. Из Осла је предложено југословенској влади 
да у Норвешку извози воће, вино, дуван, кукуруз, сточну храну, 
боксит, конопљу и ћилиме.22 По норвешкој статистици, југосло-
венски извоз у Норвешку у првих десет мјесеци 1938. износио је 
1.014.000 норвешких круна, а југословенски увоз из Норвешке 
657.000 круна. У истом периоду наредне године, југословенски 
извоз у ову скандинавску земљу је повећан на 1.137.000 круна, 
а увоз из ње смањен на 221.000 круна.23 Међутим, по југословен-
ској статистици, Југославија је само 1939. године имала активан 
трговински биланс у размјени са Норвешком.

Табела 1: Југословенско-норвешка трговинска размјена (1921–1939)
(у југословенским динарима)

Година Југословенски извоз
у Норвешку

Југословенски увоз
из Норвешке Биланс

1921. 11.000 4.263.497 –4.252.497
1922. 164.760 5.812.062 –5.647.302
1923. 537.345 11.545.550 –11.008.205
1924. 183.750 14.478.772 –14.295.022
1925. 817.425 11.291.372 –10.473.947
1926. 293.695 12.052.072 –11.758.377
1927. 169.600 13.646.163 –13.476.563
1928. 430.810 11.243.877 –10.813.067
1929. 645.813 9.774.608 –9.128.795
1930. 371.365 11.946.897 –11.575.532
1931. 614.088 8.950.444 –8.336.356
1932. 316.826 3.726.230 –3.409.404
1933. 268.996 5.660.074 –5.391.078
1934. 129.742 8.058.147 –7.928.405
1935. 513.182 6.179.349 –5.666.167
1936. 2.874.184 7.107.745 –4.233.561
1937. 910.280 9.108.525 –8.198.245
1938. 4.740.043 10.589.830 –5.849.787
1939. 3.723.003 3.605.130 + 117.873

Извор: Статистика спољне трговине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / 
Краљевине Југославије 1920–1939, Београд, 1921–1940.   

22 АЈ, 334(КПО)–465–1458.
23 АЈ, 334(КПО)–443–1403.
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Учешће Норвешке у укупном југословенском извозу никада 
није премашило један проценат, као ни учешће у укупном југо-
словенском увозу.        

Табела 2: Учешће Норвешке у укупној југословенској спољној  
трговини (1921–1939)

Година Југословенски извоз
у Норвешку

Југословенски увоз
из Норвешке

1921. 0,00% 0,10%
1922. 0,00% 0,09%
1923. 0,00% 0,14%
1924. 0,00% 0,18%
1925. 0,01% 0,13%
1926. 0,00% 0,16%
1927. 0,00% 0,19%
1928. 0,01% 0,14%
1929. 0,01% 0,13%
1930. 0,01% 0,17%
1931. 0,01% 0,19%
1932. 0,01% 0,13%
1933. 0,01% 0,20%
1934. 0,00% 0,23%
1935. 0,01% 0,17%
1936. 0,07% 0,18%
1937. 0,02% 0,17%
1938. 0,09% 0,21%
1939. 0,07% 0,08%

Извор: Статистика спољне трговине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / 
Краљевине Југославије 1920–1939. 

Њемачка је 9. априла 1940. извршила инвазију на Данску и 
Норвешку. Дански отпор трајао је мање од шест сати, а Норвешка 
је капитулирала 7. јуна 1940. године. Норвешка влада отишла 
је у избјеглиштво, одакле је наставила да одржава међународне 
односе. Њемачке окупационе власти су 1941. затвориле југосло-
венски почасни генерални конзулат у Ослу.24 

Капитулацијом југословенске војске 17. априла 1941. годи-
не, окупацијом и подјелом територије, Југославија није престала 
да постоји као држава. Одласком у избјеглиштво, влада Краље-
вине Југославије продужила је своју међународну политику, али 
у знатно тежим условима. Она је у емиграцији одржавала дипло-

24 АЈ, 103–63–285.
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матске односе са Британијом, САД-ом, СССР-ом, Пољском, Чехо-
словачком, Шпанијом, Португалијом, Турском, Швајцарском, Ва-
тиканом, Шведском, Норвешком, Данском и француском владом у 
Вишију.25 

Југословенско-норвешки односи интензивирани су након 
Другог свјетског рата, у потпуно измијењеним међународним 
околностима. Нова југословенска власт намјеравала је да Рајко 
Ђермановић, југословенски посланик у Стокхолму, буде истовре-
мено акредитован у Данској и Норвешкој. Данска влада је дала 
свој пристанак, али норвешка влада није пристала на то. Због 
тога је југословенска влада крајем 1945. године одлучила да у 
Ослу отвори посланство. За првог југословенског посланика у 
норвешкој престоници именован је у фебруару 1946. Владимир 
Рибарж.26
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 Serbia opened its Legation in Copenhagen after the October 
Revolution in Russia in order to strengthen its international position. 
The Yugoslav Envoy in the Danish capital was accredited for Denmark 
and Norway. Norway was the first country which recognized the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. However, the Yugoslav 
Legation in Copenhagen was closed by 1920. The lack of more 
intensive diplomatic relations was not an obstacle for businessmen 
from Yugoslavia and Norway to develop economic relations, although 
the participation of Norway in the Yugoslav trade exchange was quite 
low. Relations between the two countries were maintained during 
the Second World War, and they were intensified after the war in 
new international circumstances, when Yugoslavia decided to open 
its Legation in Oslo, for the first time in history.

25 Dušan Plenča, Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata, 
Beograd, 1962, str. 42.

26 Slobodan Selinić, „Promene u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944–
1946, Istorija 20. veka, XXX, 3, Beograd, 2012, str. 107.  


