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 # Драган ЦВЕТКОВИЋ

НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. 
ГОДИНЕ – НУМЕРИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗАТВОРЕНИКА

АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се на основу делими -
чно ревидираног пописа „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. го -
дине прикаже страдање дела становништва Југославије у не-
мачким логорима у Норвешкој. Анализа структуре страдалих 
по  ка зује са којих територија потичу страдали интернирци, у 
ком су периоду изгубили животе, какве су разлике међу стра-
далима посматрајући њихову националну и старосну структу-
ру, из којих социјално-економских категорија они потичу, на 
који начин су страдали, те је све смештено у контекст страда-
ња становништва Југославије.

Кључне речи: Југославија, Норвешка, окупирана Србија, Не-
за висна Држава Хрватска (НДХ) рат, губици, страдање, пар ти -
зански покрет (партизани), попис, логори, територија, ре ги-
они, национална, полна, старосна, професионална струк ту ра  

Страдање цивилног становништва у логорима током Другог 
светског рата представља значајан сегмент укупног страдања и 
ње  му је у свету посвећен позамашан историографски опус. Ни ју го-
словенска историографија,1 као ни историографије држава на сле-
дница, није занемаривала ову тему. Најбројнији су радови по све-
ће ни логору Јасеновац, који је био највећи и најпознатији ло гор 
на југоистоку Европе, а квантитет објављених радова није пра ћен 

1 Општејугословенским пројектом „Југословени у фашистичким затворима, за-
робљеничким и концентрационим логорима и покретима отпора других земаља 
у Другом светском рату“, започетим 1982. године, требало је у потпуности об-
радити ову тему (наведено према: Milan Koljanin, Nemački logor na beogradskom 
Sajmištu 1941–1944, Beograd, 1992, str. 5). 
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једнаким квалитетом.2 Остали логори су у историографији, нека-
ко, остали у његовој сенци, те им је посвећен знатно мањи број 
стручних радова,3 уз обимнију мемоарску литературу. О страдању 
у логорима је често писано у оквиру других тема које су се, у мањој 
или већој мери, односиле на страдање становништва. Свеукупно 
гледано, оцене о броју страдалих у логорима су варирале, мењале 
се током година и до сада је то остало отворено питање о коме 
се и даље воде полемике. Страдању југословенских држављана 
у Норвешкој посвећено је неколико радова, од којих се по обиму 
и квалитету (уз сва ограничења која публицистички рад носи са 
собом) издваја дело Љубе Млађеновића са списком коришћених 
извора и литературе,4 објављен као део пројекта „Југословени у 
фашистичким затворима, заробљеничким и концентрационим ло го-
рима и покретима отпора других земаља у Другом светском рату“.

Иако је о ратним жртвaма често говорено, да су, у неку ру-
ку, сматране залогом за постојање државе и система, социјали -

2 О обимном опусу радова о Јасеновцу (али и другим логорима у НДХ) до 2000. 
године видети: Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim lo go-
rima, B. Luka – Beograd, 2000; касније: Nataša Mataušić, Jasenovac 1941.–19 45, 
Logor smrti i radni logor, Jasenovac–Zagreb, 2003; Slavko Odić, Slavko Komarica, 
Zašto Jasenovac nije oslobođen, (pogovor Milan Koljanin), Beograd, 2005; Spomen 
područje Jasenovac – katalog-monografi ja, ur. Tea Benčić Rimay, Jasenovac, 2006; 
Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga IV, Jagodina, 2007; Jaseno-
vac, zbornik radova, ur. Zdravko Antonić, Banja Luka, 2007; Srboljub Živanović, 
Jasenovac, odabrani radovi, članci, intervijui, govori i diskusije, ur. Todor Bjelkić, 
Beograd–London, 2008; Mario Kevo, „Posjet poslanika Međunarodnog od bora Crve-
nog križa logorima Jasenovac i Stara Gradiška u ljeto 1944“, Časopis za suvremenu 
povjest, 2/2008, Zagreb, str. 547–585. О броју страдалих у логору Јасеновац ви-
дети: Igor Graovac Dragan Cvetković, Ljudski gubici Hrvatske 1941.–1945. godine: 
pitanja, primjeri, rezultati...., Zagreb, 2005, str. 72–75, 97; Jasenovac, žrtva je 
pojedinac – Poimenični popis žrtava koncetracijskog logora Jasenovac 1941.–1945., 
ur. Tea Benčić Rimay, Jasenovac, 2007; Д. Цветковић, „Страдање цивила Неза-
висне Државе Хрватске у логору Јасеновац“, Tокови историје, 2007, бр. 4, стр. 
153–168; Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac1941–1945, 
Jagodina, 2011. 

3 Уз наведену књигу о логору Сајмиште, за ову тему значајни су радови: Logor 
Banjica – logoraši, objavljeni izvori (priredili Evica Micković, Milena Radojčić, uvodna 
studija Ljubodrag Dimić, Milan Ristović), Beograd, 2009; Stanoje Filipović, Logori u 
Šapcu, Novi Sad, 1967; Miroslav M. Milovanović, Nemački koncentracioni logor na 
Crvenom krstu u Nišu i streljanja na Bubnju, Beograd, 1983; Mirko Peršen, Ustaški 
logori, Zagreb, 1966, izmenjeno i dopunjeno izd. 1990; Branislav Popov Miša, Ne mački 
zatvori i koncentracioni logori u Banatu 1941–1944, Beograd, 1992; D. Cvet ković, 
„Preglad stradanja stanovništva Hrvatske u nemačkim koncentracionim logo rima 
van teritorije Hrvatske“, Dijalog povjesničara /istoričara, 10/2, (ur. Igor Grao vac), 
Zagreb, 2008, str. 201–222; Isti, „Stradanje stanovništva NDH u logorima – nu-
meričko određenje“, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj / Jugoslaviji 1941.–1945., 
1945.–1951., Zbornik radova, (priredio Vladimir Geiger) Zagreb, 2010, str. 41–57. 

4 Ljubo Mlađenović, Pod šifrom Viking, Beograd, 1991. Касније објављена сећања: 
Radovan Rajić, Ropstvo u Norveškoj, Beograd, 1996.
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стичка Југославија никада није сачинила целовити попис стра да-
лих током Другог светског рата.5 Услед недостатака приближно 
тачних података отворен је простор за разноврсна нагађања, ма-
нипулације, како научне тако и политичке, па и за стварање нових 
митова. Држава је 1964. године покушала да спроведе попис стра-
далих на целој својој територији. Недостаци у мето дологији изра-
де пописа, проузроковани, делом, идеолошком опте ре ће но шћу 
и ограничењима које је она носила, имали су за после дицу да 
добијени подаци нису били потпуни.6 Пописом је утврђе но да је 
на територији Југославије страдало 597.323 особе,7 од којих је 
134.464 страдало у интернацији (22,51%). Међу њима је иденти-
фи ковано 1.318 страдалих у логорима у Норвешкој,8 тако да они 
представљају 0,98% страдалих у логорима и 0,22% страдалих ста-
новника Југославије. Пописна комисија је утврдила да је учињен 
читав низ пропуста при изради пописника, те закључила да је њи-
ме обухваћено 56–59% лица од оних које је требало обухватити 

5 Први покушај пописивања ратних жртава спровела је Државна комисија за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 1946. године, али попис 
није био успешан због пропуста у раду и несарадње међу земаљским коми-
сијама, те је обухватио само 505.182 особе, што је сматрано недовољним, па 
је требало да буде поновљен а то није учињено. (Miodrag Zečević, Jovan Po po-
vić, Dokumenti iz istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina oku-
patora i njihovih pomagača iz drugog svetskog rata, Beograd, 1996, knj. I, str. 42). 
СУБНОР је радио пописе по општинама 1950. године (појединачни подаци нису 
никада објављени, постоје збирни подаци за Хрватску), затим пописе прежи-
велих припадника НОБ-а и учествовао је са другим истраживачима у изради и 
објављивању локалних монографија са пописима палих бораца и „жртава фа-
шистичког терора“. Такође је и Црвени крст прикупљао податке о страдалима. 
Јеврејске општине су прикупљале податке за своје сународнике страдале у 
холокаусту. 

6 У Савезном извршном већу је 11. 5. 1964. године одржан састанак на коме су 
„донети следећи закључци: 1. Да се изврши општи попис свих жртава рата…. 
Ово поготово што за сада не постоји таква конкретна документација која би 
мо гла да послужи за подношење одштетног захтева према Немачкој ни у јед -
ној републици. Лица која су погинула у квислиншким организацијама не би  се 
обухватала пописом...“ (видети: I. Graovac, D. Cvetković, Ljudski gubici Hrvat-
ske..., str. 53; опширније о преговорима: Zoran Janjetović, Od Auschwitza do 
Brijuna, Pitanje odštete žrtava nacizma u jugoslovensko-zapadnonjemačkim odno-
sima, Zagreb, 2007).

7 Попис је урађен за тадашњу територију Југославије, што значи да су у њу 
урачунати и страдали са територија припoјених након Другог светског рата. 
Одбијањем броја страдалих са територија прикључених Југославији након 
1945. године добија се број страдалих са територије Краљевине Југославије 
који износи 580.981. (Žrtve rata 1941–1945 (rezultati popisa), Savezni zavod za 
sta ti stiku (SZS), Beograd, 1966, str. 27–39)

8 Пописом је идентификован 991 преживели интернирац у Норвешкој, тако да 
страдали представљау 57,08% од свих интернираних у Норвешкој (Žrtave ra-
ta..., str. 83).
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пописом.9 Пошто је попис страдалих првенствено сачињен ради 
наплате ратне штете од Немачке, а добијени број страдалих у рату 
био је далеко од очекиваног и до тада важећег броја 1.706.000, 
одлучено је да се стави забрана на његово коришћење и сав мате-
ријал је предат Архиву Југолавије на чување. Забрана је трајала 
готово тридесет година, до 1992. Губитак времена је смањио мо-
гућност утврђивања правог броја страдалих због биолошког не-
станка сведока, а тиме је знатно сужена могућност потпуне реви-
зије пописа,10 која је принуђена да се у већој мери ослања на 
архивску грађу и литературу. 

Рад има за циљ да допринесе сагледавању проблема стра-
дања становништва Југославије у немачким логорима у Норве-
шкој. Урађен је на основу података делимично ревидираног по-
писа „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. године. Поред главног пи-
тања колико је страдалих, значајно питање за истраживаче је шта 

9 Žrtve rata..., str. 5–23. Пописна комисија је прорачунала да би пописом требало 
да се обухвати 1.016.000 до 1.066.000 особа. Процена је извршена у Савезном 
заводу за статистику (СЗС) уз стручну сарадњу др Душана Брезника, управни-
ка Центра за демографска истраживања. У број који је требало обухватити 
по писом није урачунато процењених око 50.000 страдалих квислинга, као 
ни око претпостављених 40.000 Рома и Јевреја за које није имао ко да пру-
жи податке, из чега произилази да је у Југославији у рату страдало између 
1.106.000 и 1.156.000 особа, што значи да је пописом обухваћено између 51,7 
и 54% стварно страдалих из Југославије. Новија демографска истраживања, 
као и анализа резултата овог пописа, упућују на то да за полазну тачку у 
истраживањима треба узети процену броја страдалих која се креће између 
1.070.000 и 1.120.000 особа, одакле следи да је пописом обухваћено 53,3–
55,8% страдалих. Процењени број за територију Краљевине Југославије износи 
између 1.042.000 и 1.092.000 страдалих. 

10 Користећи се разноврсном архивском грађом и анкетним формуларима у СЗС 
је, уз асистенцију Музеја жртава геноцида (МЖГ), отпочео 1995. године рад на 
ревизији пописа. Идеја је да се ревизијом обухвате сва лица која су живела на 
простору Југославије без обзира на националну, верску, етничку, политичку и 
војну припадност, чиме се исправља основна методолошка грешка непописи-
вања „колаборациониста“. Овако лош методолошки приступ пописивача 1964. 
године довео је до тога да је читава национална група Немаца проглашена за 
„колаборационисте“ те није пописана, а слично се десило, али у далеко ма-
њем обиму, са неким другим националним групама. Исправка је усмерена и на 
утврђивање починилаца злочина, односно одговорних за страдање, што није 
чињено 1964. (иако су пописнице пуне података о извршиоцима злочина), на 
утврђивање броја Рома који нису посебно пописивани већ су вођени углав-
ном као остале или непознате националности или пак као Хрвати, а у мањем 
броју као Срби или муслимани, затим на отклањање нетачности у подацима, 
што све доводи до промењивости података. Стога изложене податке везане 
за ове категорије треба примити са резервом. Ревизија је у СЗС са прекидима 
обављана до 1999. године, а од 2003. се спроводи у МЖГ. До сада је ревизијом 
за подручје Југославије утврђен број од 657.290 страдалих што је повећање 
од 10,04% (59.967 особа). (АЈ, Фонд 179, попис Жртве рата 1941–1945; Архив 
Музеја жртава геноцида (даље АМЖГ), фонд Жртве рата 1941–1945. године)
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показују резултати пописа, односно каква је унутрашња структура 
страдалих. Иако је непотпун, попис је, по подацима којима ра-
спо лаже, врло индикативан, јер пружа могућност анализе на 
врло репрезентативном узорку. У раду је анализирана терито ри-
јална припадност страдалих у Норвешкој, затим године њиховог 
страдања, национална структура страдалих, приказана старосна 
и професионална структура страдалих, начин њиховог страдања, 
те је све смештено у контекст општег страдања у Југославији. 
Статистички метод, који је (уз аналитички) коришћен у раду, ма-
да у себи крије опасност од дехуманизације жртве њеним свође-
њем на нумерички податак, ипак представља добар начин да се 
прецизније прикажу људски губици, конкретно, страдање у не-
мачким логорима у Норвешкој. Стога сваки број страдалих који 
је приказан у раду, без обзира на то колико је он велики, треба 
посматрати као збир особа иза којих је постојао живот и лична 
историја.

У покушајима да сломе отпор и угуше устанак, користећи 
различите репресивне мере, немачки окупациони органи су одлу-
чи ли да у Норвешку пошаљу део заробљених припадника парти-
занског покрета. Терор који је спровођен над њима, уз сурове услове 
живота и рада у логорима, проузроковао је велику смртност међу 
интернирцима. Ревизијом пописа до сада су идентификоване 1.373 
особе које су изгубиле живот у немачким логорима у Норвешкој.11 
Анализа година њиховог страдања показује да су прве две године 
биле најпогубније по интернирце, јер је током њих живот изгубило 
84,27% од свих страдалих.

страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Првих пола године боравка у Норвешкој је било посебно 
погубно по интернирце. Однос у броју страдалих током шест ме-
се ци 1942. и читаве 1943. је 1,26:1, али је стварни однос, због 
дупло краћег периода интернације у 1942, износио 2,52:1. Разлог 
за масовно страдање у овом периоду је комбинација неколико 
фактора. Први је везан за статус интернираца који су од јуна 1942. 

11  АМЖГ, фонд Жртве рата 1941–1945. године, База података ЗР 1941–1945.
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до априла 1943. године третирани као криминалци и били су у јако 
тешком положају, посебно они у логорима које су контролисали 
СС и специјалне јединице организације ТОДТ. Након априла 1943. 
интернирци добијају статус приближно једнак статусу ратних за-
робљеника, што им је донекле побољшало положај.12 Дру ги фак-
тор је време транспортовања за Норвешку, тако да је први и део 
другог транспорта интернираца завршио у концентрационим лого-
рима под управом СС-а у којима је већина изгубила живот.13 Трећи 
фактор је опште физичко и здравствено стање интернираца, као 
и њихове године старости, које су утицале на издржљивост и 
способност преживљавања у екстремно тешким условима. 

У циљу сламања устанка и смиривања ситуације, првобитно 
је било предвиђено да се у интернацију пошаљу заробљени пар-
тизани из окупиране Србије и делом са територије анектиране од 
Краљевине Бугарске, а затим су одлуку проширили на територију 
НДХ. Тако највећи део интернираца у Норвешкој потиче са ових 
територија.14 Стога и страдали у логорима потичу у највећем броју 
са ове две територије, из окупиране Србије 50,33% и из НДХ 
48,10%, док је учешће страдалих са осталих територија занемар-
љиво.15 

12 Анализа месечних страдања, код интернираца код којих је могуће утврдити 
месец страдања, показује да побољшања стања у 1943. није било до краја го-
дине, јер се у просеку одржавао исти интезитет убијања, па је током последња 
три месеца страдало око 31% од свих интернираца који су изгубили живот ове 
године. 

13 Од свих интернираца у Норвешкој, под контролом СС-а се налазило 62,86%. 
Од њих је живот изгубило 72,72% и они представљају 82,39% свих страдалих 
интернираца (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 93–95).

14 Од интернираца у Норвешкој 53,58% је из Србије (2.287), а 46,42% је са тери-
торије НДХ (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 23).

15 Жртве рата су приказане према месту боравка до избијања рата. Миграције 
становништва током рата, које су уследиле из разних разлога (бекство од те-
рора, насилно расељавање, протеривање, депортације), довеле су до тога да 
је део одведених за Норвешку пре рата боравио на једној територији, а затим, 
након почетка рата, на другој територији (окупирана Србија и НДХ, где су се 
при кључили партизанском покрету), на којој је ухваћен и са које је интерни-
ран.
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страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

ОС* 691 293 42,40 289 41,82 57 8,25 52 7,52

% 50,33 45,43 // 56,44 // 45,97 // 56,52 //

НДХ 660 345 52,27 211 31,97 64 9,70 40 6,06

% 48,10 53,49 // 41,21 // 51,61 // 43,48 //

АБ 11 3 27,27 8 72,73 – – – –

% 0,80 0,46 // 1,56 // – // – //

АМ 4 1 25,00 3 75,00 – – – –

% 0,29 0,15 // 0,59 // – // – //

ВА 3 1 33,33 – – 2 66,67 – –

% 0,22 0,15 // – // 1,61 // – //

иЦГ 2 1 50,00 1 50,00 – – – –

% 0,14 0,15 // 0,19 // – // – //

АН 1 1 100,0 – – – – – –

% 0,07 0,15 // – // – // – //

АИ 1 – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // 0,81 // – //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

 * СКРАЋЕНИЦЕ У ТАБЕЛАМА: ОС – Окупирана Србија, НДХ – Независна Држа-
ва Хрватска, АБ – анектирано од Краљевине Бугарске, АМ – Анектирано од 
Краљевине Мађарске, ВА – припојено Великој Албанији, иЦГ – Црна Гора под 
италијанским протекторатом, АН – анектирано од Немачке, АИ – анектирано од 
Краљевине Италије, ОЗ – окупациона зона.

Разлике које постоје у броју страдалих интернираца међу 
територијама са којих потичу не нарушавају општу слику о ма сов-
ном страдању у прве две године интернације, али показују битне 
разлике у страдању унутар те две године, нарочито код две највеће 
посматране територије. Број страдалих интернираца из окупиране 
Србије у ове две године је готово истоветан, али је однос у страда-
њу, због краћег периода интернације у 1942, реално био 2:1. Ви-
ше од половине страдалих са територије НДХ (53,27%) изгубило је 
живот током 1942.16 тако да је однос у страдању био 1,63:1, али је, 
с обзиром на дупло краћи период интернације, стварни однос био 

16 Разлоге повећаног страдања интернираца са територије НДХ треба тражити у 
чињеници да су интернирци из друге и треће групе пре слања из Београда за 
Немачку већ били интернирани у систему логора Јасеновац, затим на Сајми-
шту, тако да је већина њих била здравствено и физички у лошем стању. Немци 
су чак вратили неке групе које су послате из НДХ због њиховог лошег стања 
(4.000 само у септембру 1942. године), па су и званично протестовали код 
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3,26:1. Сви страдали који су потицали са територија анектираних 
од краљевина Бугарске и Мађарске и Црне Горе под италијанским 
комесаром, а који су углавном заробљени на територији окупиране 
Србије и НДХ, изгубили су животе у овом периоду.17 Страдање 
унутар посматраних територија није било уједначено. Међу стра-
далим интернирцима из окупиране Србије 23,44% потиче из ре-
гиона северозападне Србије, док је међу интернирцима из НДХ 
највише страдалих потиче из Славоније и источне Босне, 28,03 
односно 27,42%.

Партизански покрет се експонирао као општејугословенски, 
па су у логоре у Норвешкој одвођени његови припадници свих 
националности.18 Територија са које су одвођени заробљеници и 
време њиховог прикупљања условили су да апсолутну доминацију 
међу њима имају Срби, који чине 93,37% страдалих, иако су у 
популацији Југославије чинили 41,54%.19 Од осталих национално-
сти издвајају се Хрвати и муслимани са учешћем од 2,69, односно 
1,75%.20 Учешће осталих и непознатих националности готово је 
занемарљиво.21 

државних органа НДХ због слања људи неспособних за тежак физички рад. (Lj. 
Mlađenović, Pod šifrom..., str. 24, 31–32)

17 Са територија анектираних од Бугарске односно Мађарске 72,73% односно 
75% страдалих је окончало живот у 1943. години.

18 Међу идентификованим интернирцима (4.268) одведеним у Норвешку према 
на ционалној структури било је 89,99% Срба, 4,19% муслимана, 3,87% Хрва-
та, 0,58% Рома, 0,37% Црногораца, 0,26% Словенаца, 0,12% Македонаца, и 
0,62% припадника осталих националности. (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 
71)

19 Vladimir Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, Zagreb, 
1989, sstr. 36–42, 80. 

20 У популацији Југославије 1941. године Хрвати су учествовали са 23,53%, док 
је муслимана било 7,02% (V. Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije...., str. 36–
42, 80).

21 Прелиминарне анализе припадника групе непознатих националности показују 
да је међу њима највише Срба, али ће процес ревизије, у будућности, ову 
претпоставку потврдити или одбацити. 
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страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

Срби 1.282 605 47,19 485 37,83 113 8,81 79 6,16

% 93,37 93,80 // 94,73 // 91,13 // 85,87 //

Хрвати 37 18 48,65 8 21,62 3 8,11 8 21,62

% 2,69 2,79 // 1,56 // 2,42 // 8,69 //

муслимани 24 8 33,33 8 33,33 5 20,83 3 12,50

% 1,75 1,24 // 1,56 // 4,03 // 3,26 //

Црногорци 7 4 57,14 3 42,86 – – – –

% 0,51 0,62 // 0,58 // – // – //

Словенци 4 2 50,00 1 25,00 1 25,00 – –

% 0,29 0,31 // 0,19 // 0,81 // – //

остали и неп. 19 8 42,10 7 36,84 2 10,53 2 10,53

% 1,38 1,24 // 1,37 // 1,61 // 2,17 //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Године страдања за поједине националности показују да 
није постојала равномерност и уједначеност у страдању, али и да 
су те разлике минималне. Код свих националности прве две године 
боравка у логорима су биле најпогубније. У том преиоду страдали су 
сви Црногорци, 85,02% Срба, 75% Словенаца и 78,94% припадни-
ка осталих и непознатих националности, као и 70,27% Хрвата и 
66,67% муслимана. Последње године рата је страдао најмањи број 
логораша, али је приметно да је у њој страдало 21,62% логораша 
хрватске националности, а да је 33,33% муслимана страдало у 
последње две године рата. Као најбројнија група међу страдалима, 
Срби имају у прве три године учешће међу страдалима изнад 90%, 
да би оно опало у последњој години рата на 85,87%, када расте 
учешће Хрвата и муслимана са 8,69 односно 3,26%.

Укрштање националности са територијама отвара могућност 
детаљнијег сагледавања и стварања прецизније слике страдања у 
логорима у Норвешкој. Срби потичу највећим делом са територија 
окупиране Србије 52,34% и из НДХ 46,33%, док их је са осталих те-
риторија било у занемарљивом броју.22 Сви муслимани и скоро сви 
Хрвати (91,89%) потичу са територије НДХ. Страдали Црно горци 
већим делом потичу из окупиране Србије (42,86%), а има их и са 

22 Осим у случају територије која је анектиране од Краљевине Бугарске, углав-
ном се ради о Србима који су протерани или су побегли из других окупационих 
зона, па су се у окупираној Србији или у НДХ прикључили партизанском по-
крету. 
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других територија,23 док су Словенци равномерно распоређе ни по 
окупационим зонама.24 

страда-
ли у 

Норвеш.
укуп но Срби % Хрва ти % мусл. % Црног. % Сло-

вен. %
остали 
и 

непоз.
%

ОС 691 671 97,10 3 0,43 – – 3 0,43 1 0,14 13 1,88

% 50,33 52,34 // 8,11 // – // 42,86 // 25,00 // 68,42 //

НДХ 660 594 90,00 34 5,15 24 3,64 1 0,15 1 0,15 6 0,91

% 48,10 46,33 // 91,89 // 100,0 // 14,28 // 25,00 // 31,58 //

АБ 11 11 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,80 0,86 // – // – // – // – // – //

АМ 4 2 50,00 – – – – 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,16 // – // – // 28,57 // – // – //

ВА 3 2 66,67 – – – – 1 33,33 – – – –

% 0,22 0,16 // – // – // 14,28 // – // – //

иЦГ 2 2 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,14 0,16 // – // – // – // – // – //

АН 1 – – – – – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // – // – // 25,00 // – //

АИ 1 – – – – – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // – // – // 25,00 // – //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

Срби, који су једино у окупираној Србији представљали ве-
ћинско становништво, чине највећи део страдалих или су једини 
страдали на свим посматраним територијама, изузев на територи-
јама које је анектирала Немачка односно Италија. Међу страдали-
ма са територије окупиране Србије Срби учествују са 97,10% иако 
су на тој територији представљали 89,24% становништва.25 Жеља 
режима НДХ да се ослободи Срба, као и чињеница да су Срби били 
најбројнији елемент партизанског покрета на овој територији26 

23 Попут Срба, ради се о Црногорцима протераним са територије коју је анектира-
ла Мађарска и из Велике Албаније.

24 Део Словенаца које су Немци депортовали за Србију или НДХ прикључио се 
партизанском покрету.

25 На територији окупиране Србије живело је 3.773.000 становника, од којих 
је 3.367.000 Срба, 23.000 Хрвата, 51.000 осталих Словена, 146.000 Немаца, 
102.000 Мађара, 66.000 Румуна и 18.000 осталих (Jovan Marjanović, Ustanak i 
narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941, Beograd, 1962, str. 23).

26 У периоду 1942. и прва половина 1943. године, у време које се поклапа са 
слањем заробљених партизана за Норвешку, партизански покрет на територији 
НДХ се углавном састојао од српског националног елемента. (Dragan Cvetković, 
„Bosna i Hercegovina – numeričko određenje ljudskih gubitaka u Drugom svetskom 
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про узроковале су да међу страдалима у Норвешкој из НДХ Срби 
чине 90%, иако су на тој територији чинили само 30,63% ста-
нов ништва.27 Са друге стране, Хрвати и муслимани, који су пред-
стављали 52,51 односно 11,14% становништва НДХ, чине 5,15 
односно 3,64% страдалих са ове територије, иако су били доста 
заступљенији међу интернирцима.28 

У Норвешку су одвођени припадници патризанског покрета 
и њихови сарадници свих старосних група,29 те су стога међу стра-
далим интернирцима присутне све старосне групе. Пошто је ве-
ћи на страдалих припадала заробљеним припадницима парти зан-
ског покрета, најбројнију групу чини узраст од 15 до 24 године 
са 41,22%, јер су били борбено односно радно најспособнији. По 
бројности их прате старосне групе 25–34 и 35–44 године са 25,78 
односно 22,36% страдалих. Међу жртвама је идентификовано 
0,29% млађих од 15 година, као и 1,97% старијих од 55 година. 
Годи не страдања у логорима показују да нису све старосне групе 
стра дале равномерно нити у истим временским периодима. У прве 
две го дине интернирства страдали су сви млађи од 15 година, док 
је у истом периоду страдало 89,57% припадника узраста од 15 до 
24 године старости, што је изнад општег просека страдања у том 
временском интервалу. Током првих шест месеци интернације у 
Норвешкој регистровано је и повећено страдање старосне групе 
изнад 55 година, али је њихово највеће учешће регистровано у 
1944. години, када је дупло веће од просечног учешћа овог узраста 
у страдању.

ratu“, Prilozi istraživanju zločina genocida i ratnih zločina, Beograd, 2009, str. 94; 
Igor Graovac, Dragan Cvetković, Ljudski gubici ..., str. 119; Dragan Cvetković, 
„Pregled stradanja stanovništva Vojvodine u Drugom svetskom ratu“, Istorija 20. 
veka, 1/2005, Beograd, str. 101) 

27 На простору који је добила, односно на коме је формирана НДХ, према процени 
немачког министарства спољних послова, живело је 6.285.000 становника. Међу 
њима је било 52,51% Хрвата (3.300.000), 30,63% Срба (1.925.000), 11,14% 
муслимана (700.000), 2,39% Немаца (150.000), 1,19% Мађара (75.000), 0,59% 
Јевреја (40.000), 0,48% Словенаца (30.000) и 1,03% Чеха и Словака (65.000), 
док није наведен број Рома (према: Fikreta Jelić-Butić, Ustaše i NDH, Zagreb, 
1977, str. 106).

28 Међу интернирцима са територије НДХ било је 81,78% Срба, 9,03% муслимана, 
8,33% Хрвата и 0,85% припадника осталих националности (Lj. Mlađenović, Pod 
šifrom..., str. 23).

29 Старосна структура интернираца показује да је међу њима било 3% у узрасту 
од 14 до 18 година, 70% од 18 до 30, 20% од 30 до 40, 5% од 40 до 50 и 2% 
старијих од 50 година (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 73).
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страдали у 
Норвеш. укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

до 14 год. 4 2 50,00 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,31 // 0,39 // – // – //

15 до 24 566 276 48,76 231 40,81 36 6,36 23 4,06

% 41,22 42,79 // 45,12 // 29,03 // 25,00 //

25 до 34 354 167 47,17 119 33,61 37 10,45 31 8,76

% 25,78 25,89 // 23,24 // 29,84 // 33,69 //

35 до 44 307 134 43,65 113 36,81 35 11,40 25 8,14

% 22,36 20,77 // 22,07 // 28,22 // 27,17 //

45 до 54 101 48 47,52 37 36,63 10 9,90 6 5,94

% 7,36 7,44 // 7,22 // 8,06 // 6,52 //

преко 55 27 13 48,15 6 22,22 5 18,52 3 11,11

% 1,97 2,01 // 1,17 // 4,03 // 3,26 //

непозн. 14 5 35,71 4 28,57 1 7,14 4 28,57

% 1,02 0,77 // 0,78 // 0,81 // 4,35 //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Општа физичка исцрпљеност, повезана са тешким условима 
жи вота у логорима, уз спровођење егзекуција, допринела је да се 
у последње две године рата повећа учешће страдалих из свих узра-
сних група изнад 24 године. У том периоду је страдало 29,63% интер-
нираца старијих од 55 година. Анализа по територијама по казује 
битне разлике у страдању старосних група међу интер нир цима. 

страдали у 
Норвеш. укупно окуп. 

Србија % НДХ % анек. од 
Бугар. % ост. ОЗ %

до 14 год. 4 2 50,00 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,29 // 0,30 // – // – //

15 до 24 566 349 61,66 203 35,86 9 1,59 5 0,88

% 41,22 50,51 // 30,76 // 81,81 // 45,45 //

25 до 34 354 186 52,54 165 46,64 1 0,28 2 0,56

% 25,78 26,91 // 25,00 // 9,09 // 18,18 //

35 до 44 307 122 39,74 182 59,28 – – 3 0,98

% 22,36 17,65 // 27,57 // – // 27,27 //

45 до 54 101 21 20,79 79 78,22 1 0,99 – –

% 7,36 3,04 // 11,97 // 9,09 // – //

преко 55 27 2 7,41 24 88,89 – – 1 3,70

% 1,97 0,29 // 3,63 // – // 9,09 //

непозн. 14 9 64,28 5 35,71 – – – –

% 1,02 1,30 // 0,76 // – // – //

укупно 1.373 691 50,32 660 48,07 11 0,80 11 0,80
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Са територије окупиране Србије највеће учешће има узраст 
између 15 и 24 године са 50,51% страдалих, а прати их наредна 
узрасна група са 26,91%. Они уједно чине 61,66 односно 52,54% 
свих страдалих из ових узрасних група. Са друге стане, страдали 
са територије НДХ припадају у знатној мери старијим узрасним 
групама, тако да 11,97% припада групи 45–54 године, 3,63% је 
старије од 55 година. Из НДХ потиче 78,22% страдалих узраста 
45–54 године, а чак 88,89% старијих од 55 година потиче са ове 
територије.30 Овим су само потврђене индиције да са ове територије 
у Норвешку нису одвођени само припадници партизанског покрета 
већ и цивилно становништво које је сарађивало са њима или пак 
било неосновано оптужено за то од државних органа НДХ.31 Међу 
страдалима са територије коју је анектирала Краљевина Бугарска 
81,81% припада старосној групи 15 до 24 године.

Потпунија слика се добија укрштањем старосне са нацио-
нал ном структуром страдалих интернираца у Норвешкој. Анализа 
показује да нису све националности имале једнаку заступљеност 
у страдању по старосним групама. Ово је најизразитије код стра-
да лих српске националности, код којих цивилни део интернираца 
на рушава старосну структуру прикладну припадницима герилског 
покрета какав је био партизански.

страдали 
у Норвеш. укупно Срби % Хрвати % мусл. % Црног. % Сло-

вен. % остали 
и непоз. %

до 14 4 4 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,29 0,31 // – // – // – // – // – //

15 до 24 566 526 92,93 20 3,53 9 1,59 2 0,35 2 0,35 7 1,24

% 41,22 41,03 // 54,05 // 37,50 // 28,57 // 50,00 // 36,84 //

25 до 34 354 336 94,91 9 2,54 4 1,13 2 0,56 1 0,28 2 0,56

% 25,78 26,21 // 24,32 // 16,67 // 28,57 // 25,00 // 10,53 //

35 до 44 307 289 94,14 5 1,63 7 2,28 2 0,65 – – 4 1,30

% 22,36 22,54 // 13,51 // 29,17 // 28,57 // – // 21,05 //

45 до 54 101 91 90,10 3 2,97 4 3,96 1 0,99 1 0,99 1 0,99

% 7,36 7,10 // 8,11 // 16,67 // 14,28 // 25,00 // 5,26 //

преко 55 27 24 88,89 – – – – – – – – 3 11,11

% 1,97 1,88 // – // – // – // – // 15,79 //

непозн. 14 12 85,71 – – – – – – – – 2 14,29

% 1,02 0,94 // – // – // – // – // 10,53 //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

30 Укупно међу жртвама са територије НДХ старији од 45 година представљају 15,60% 
страдалих, док истом узрасту припада 3,33% страдалих из окупиране Србије. 

31 Број стралијих од 50 и млађих од 16 би био још већи да Немци нису вршили трија-
жу послатих интернираца са теритрије НДХ (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 31). 
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Међу страдалим интернирцима, сви млађи од 15 и готово 
сви старији од 55 година су српске националности. Хрвати, као 
и Словенци, били су најмалађи међу интернирцима пошто 78,37 
односно 75% припада узрасту од 15 до 34 године. Са друге стране, 
приметно је да значајан део страдалих код муслимана и Црногора-
ца представљају особе узраста између 35 и 54 године са учешћем 
од 45,84 односно 42,85%. 

Анализа професионалне структуре страдалих отвара могу-
ћност сагледавања социјално-економске структуре интернираца 
који су изгубили живот у Норвешкој. Припадност партизанском 
покрету, из чијих редова потиче највећи део страдалих, условила 
је професионалну структуру страдалих, али је одвођење у ин-
тернацију и дела цивила са територије НДХ утицало на промену 
те структуре. Пољопривредници са 60,52% представљају највећи 
део страдалих, а од осталих професија се издвајају радници и 
привредници са 16,82 односно 8,52%, што се разликује од укупне 
структуре интернираца.32 Професионална структура страдалих ин-
тер нираца из различитих делова Југославије није била једнака. 

страдали у 
Норвешкој укупно окуп. 

Србија % НДХ % анект. од 
Бугарске % ост. ОЗ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пољопривред. 831 348 41,88 473 56,92 5 0,60 5 0,60

% 60,52 50,36 // 71,67 // 45,45 // 45,45 //

привредници 117 87 74,36 29 24,79 – – 1 0,85

% 8,52 12,59 // 4,39 // – // 9,09 //

радници 231 149 64,50 80 34,63 2 0,86 – –

% 16,82 21,56 // 12,12 // 18,18 // – //

војска, пол. 16 8 50,00 7 43,75 1 6,25 – –

% 1,16 1,16 // 1,06 // 9,09 // – //

служб. струч. 54 25 46,30 27 50,00 – – 2 3,70

% 3,93 3,62 // 4,09 // – // 18,18 //

слоб. проф. 12 8 66,67 4 33,33 – – – –

% 0,87 1,16 // 0,61 // – // – //

издржавана л. 11 1 9,09 9 81,82 – – 1 9,09

% 0,80 0,14 // 1,36 // – // 9,09 //

32 Професионална структура интернираца у Норвешкој показује да је међу њима 
било 65% земљорадника, 10% радника, 8% интелектуалаца, 5% ђака и сту-
дената и 7% припадника осталих професија (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 
72).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ђаци и студ. 78 52 66,67 21 26,92 3 3,85 2 2,56

% 5,68 7,52 // 3,18 // 27,27 // 18,18 //

остала зан. 5 2 40,00 3 60,00 – – – –

% 0,36 0,29 // 0,45 // – // – //

лични прих. 2 – – 2 100,0 – – – –

% 0,15 – // 0,30 // – // – //

незапослени – – – – – – – – –

% – – // – // – // – //

непоз. зан. 16 11 68,75 5 31,25 – – – –

% 1,16 1,59 // 0,76 // – // – //

укупно 1.373 691 50,32 660 48,07 11 0,80 11 0,80

Међу страдалима који потичу из окупиране Србије приметно 
је мање учешће пољопривредника у односу на просек (50,36%), 
али зато радници чине 21,56% страдалих, привредници 12,59%, 
ђаци и студенти 7,52%. Страдали са ове територије представља-
ју 74,36% привредника који су изгубили животе у Норвешкој, 
64,50% радника, по 66,67% ђака и студената односно припадника 
слободних професија, као и половина страдалих припадника вој-
ске и полиције. Највећи део страдалих из НДХ чине пољопривре-
д ни ци са учешћем од 71,67%, док је у односу на укупни просек 
страдања у Норвешкој мање радника (12,12%), привредника 
(4,39%), ђака и студената (3,18%), али је више издржаваних лица 
са 1,36%. 

Попут регионалних разлика, приметне су и разлике у про-
фесионалној структури код различитих националности. По што су 
се међу страдалим интернирцима српске националности налазили 
и цивили, доведени углавном са територије НДХ, то је структура 
стра да лих ове националности нешто другачија од структура оста-
лих. 

страдали 
у Норвеш. укупно Срби % Хрвати % мусл. % Црног. % Словен. % остали %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

пољопр. 831 806 96,99 8 0,96 14 1,68 – – – – 3 0,36

% 60,52 62,87 // 21,62 // 58,33 // – // – // 15,79 //

привредн. 117 100 85,47 4 3,42 2 1,71 2 1,71 1 0,85 8 6,84

% 8,52 7,80 // 10,81 // 8,33 // 28,57 // 25,00 // 42,10 //

радници 231 211 91,34 12 5,19 4 1,73 1 0,43 1 0,43 2 0,86

% 16,82 16,46 // 32,43 // 16,67 // 14,28 // 25,00 // 10,53 //



Д. ЦВЕТКОВИЋ НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. ГОДИНЕ – НУМЕРИЧКО 
ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗАТВОРЕНИКА

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

вој./пол. 16 15 93,75 1 6,25 – – – – – – – –

% 1,16 1,17 // 2,70 // – // – // – // – //

служ./
струч. 54 43 79,63 5 9,26 1 1,85 2 3,70 2 3,70 1 1,85

% 3,93 3,35 // 13,51 // 4,17 // 28,57 // 50,00 // 5,26 //

слоб. 
проф. 12 10 83,33 – – 2 16,67 – – – – – –

% 0,87 0,78 // – // 8,33 // – // – // – //

издрж. 
лица 11 11 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,80 0,86 // – // – // – // – // – //

ђаци/
студ. 78 66 84,61 6 7,69 1 1,28 2 2,56 – – 3 3,85

% 5,68 5,15 // 16,22 // 4,17 // 28,57 // – // 15,79 //

ост. зан. 5 5 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,36 0,39 // – // – // – // – // – //

лични 
прих. 2 2 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,15 0,16 // – // – // – // – // – //

незапос. – – – – – – – – – – – – –

% – – // – // – // – // – // – //

неп. зан. 16 13 81,25 1 6,25 – – – – – – 2 12,50

% 1,16 1,01 // 2,70 // – // – // – // 10,53 //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

Учешће различитих професија код Срба је, због њихове 
бројности, приближно једнако просечним учешћима свих стра да-
лих интернираца. Код осталих националности приметно је да про-
фесионална структура одговара профилу који је био идеолошки 
погодан за припаднике партизанског покрета. Тако, код Хрвата 
32,43% страдалих чине радници, 16,22% је ђака и студената, 
13,51% службеника и стручњака. Код Црногораца је по 28,57% 
привредника, службеника и стручњака, те ђака и студената, као и 
14,28% радника, док је код Словенаца 50% страдалих из редова 
службеника и стручњака, а по 25% радника и привредника. Међу 
страдалим муслиманима је учешће радника од 16,67% и слободних 
професија 8,33% далеко изнад њихове стварне заступљености у 
оквиру укупне популације ове народне групе. 

Масовна стрељања и појединачне егзекуције које су често 
спровођене довеле су до тога да по начину страдања интернираца у 
Норвешкој убијени чине 86,02% страдалих. Тешки услови живота, 
уз изразито лоше услове рада повезаног са максималним физич-
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ким исцрпљивањем, проузроковали су да је 10,85% интернираца 
умрло, док се остали третирају као погинули (1,53%) или нестали 
(1,60).

КЈ– 
Норвешка укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

убијени 1.181 581 49,19 433 36,66 95 8,04 72 6,10

% 86,02 90,08 // 84,57 // 76,61 // 78,26 //
умрли 149 50 33,56 67 44,97 23 15,44 9 6,04

% 10,85 7,75 // 13,08 // 18,55 // 9,78 //
погинули 21 5 23,80 8 38,09 5 23,80 3 14,28

% 1,53 0,77 // 1,56 // 4,03 // 3,26 //
нестали 22 9 40,91 4 18,18 1 4,54 8 36,36

% 1,60 1,39 // 0,78 // 0,81 // 8,69 //
укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Половина убијених (49,19%) је изгубила живот током прве, 
а више од трећине (36,66%) друге године боравка у интернацији, 
да би број убијених јако опао током последње две године рата. Од-
нос броја убијених током 1942. у поређењу са наредном годином 
је 1,34:1, али је, с обзиром на дупло дужи период интернације 
1943, стварни однос у ове две године је 2,68:1. Гледано по годи-
на ма страдања, учешће убијених је опадало са 90,08% у првој на 
78,26% у последњој години интернације. Највише умрлих (44,97%) 
је ре  ги стровано у 1943. док су највеће учешће међу страдалима од 
18,55% имали у 1944. години. Однос умрлих током 1942. и 1943. 
је 0,75:1, али је с обзиром на дупло краћи период интернације 
током прве године, стварни однос броја умрлих 1,50:1. Анализа 
начина страдања у оквиру појединих националности отвара могу ћ-
ност детаљнијег увида.

страдали 
у 

Норвеш.

укуп-
но Срби % Хрва-

ти % мусл. % Црног. % Сло-
вен. % остали %

убијени 1.181 1.107 93,73 32 2,71 19 1,61 5 0,42 1 0,08 17 1,44

% 86,02 86,35 // 86,49 // 79,17 // 71,43 // 25,00 // 89,47 //

умрли 149 135 90,60 2 1,34 5 3,35 2 1,34 3 2,01 2 1,34

% 10,85 10,53 // 5,40 // 20,83 // 28,57 // 75,00 // 10,53 //

поги-
нули 21 20 95,24 1 4,76 – – – – – – – –

% 1,53 1,56 // 2,70 // – // – // – // – //

нестали 22 20 90,91 2 9,09 – – – – – – – –

% 1,60 1,56 // 5,40 // – // – // – // - //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38
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Уравнотеженост учешћа убијених (као најбројније групе) 
код већине националности показује да Немци нису водили рачуна 
о томе којој националној групи припадају интернирци. Изузетак 
представљају страдали Словенци, од којих је више умрло него 
што их је убијено у логорима. Такође је код страдалих муслимана 
и Црногораца приметно нешто веће учешће умрлих у односу на 
убијене.

Посматрање страдања интернираца из Југославије у Нор-
вешкој у контексту страдања у Југославији показује да оно пред-
ставља мали део укупног страдања становништва Југо славије од 
свега 0,21%. У немачким логорима у Норвешкој је живот изгубило 
0,85% од свих у логорима страдалих становника Југославије. Уче-
шће страдалих у Норвешкој није било једнако у свим деловима 
Југославије, нити је једнако за све националности и оно је усло-
вљено општим страдањем, као и страдањем у другим логорима 
становништва са тих територија. Посматрајући две територије са 
којих долази највећи број страдалих, окупирана Србија и НДХ, оне 
имају однос у страдању 1,05:1, али с обзиром на број становника 
који је настањивао ове две територије однос у страдању је 1,75:1. 
Од укупног броја страдалих из окупиране Србије страдали у Нор-
вешкој представљају 0,69%, док страдали из НДХ чине 0,16% 
губитака ове територије. Страдали са територије окупиране Србије 
представљају 4,89% од свих страдалих у логорима ове територије, 
док страдали са територије НДХ чине свега 0,56% свих страдалих 
у логорима са ове територије, иако су по броју страдалих у Норве-
шкој ове две територије готово изједначене. Учешће страдалих у 
ло го рима у Норвешкој поређено са укупним бројем страдалих у 
логорима појединих националности није једнако. Тако, од свих 
Срба страдалих у логорима, страдали у Норвешкој представљају 
1,67%, док код страдалих муслимана чине 1,92%, код Црногораца 
представљају 0,67%, код Хрвата 0,31%, Словенаца 0,07% и 0,03% 
код припадника осталих и непознатих националности. Разлике по-
стоје и у оквиру истог народа у зависности од територије са које 
потичу страдали интернирци, а што је најизразитије код Срба као 
најбројније националне групе међу жртвама. Страдали у лого рима 
у Норвешкој са територије окупиране Србије представљају 8,49% 
у логорима страдалих Срба ове територије, док страдали у Нор-
вешкој чине 0,89% од Срба из НДХ који су изгубили живот у неком 
од логора. Стога је различито и историјско сећање на немачке 
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логоре у Норвешкој међу народима Југославије, па чак и међу 
истим народом, српским, са различитих територија. 

Југословенски интернирци страдали у немачким логорима 
у Норвешкој представљају релативно малу групу у укупним људ-
ским губицима државе, те стога нису заокупили ширу пажњу ју-
гословенске историографије, као ни историографије држава на-
след ница. Бруталност, интезитет и бројност њиховог страдања 
сва како заслужују већу пажњу и бригу у очувању успомене на 
њих. Овај рад има за циљ да отвори нови угао гледања на њихово 
стра дање и тиме их отргне од заборава. 

Summary

Dragan Cvetković

German camps in Norway 1942–1945 – a numerical 
analysis of the death toll of Yugoslav prisoners
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The article is an attempt to present the death toll of some 
Yugoslav citizens who were in German camps in Norway on the basis 
of a partially revised list „Victims of the 1941–1945 War“ from 1964.
The list identifi ed 1318 people who died in camps in Norway. They 
represent 0,98% of people who died in camps and 0,22% of killed 
citizens of Yugoslavia. 

In their attempt to break the resistance and crush the uprising 
using various means of repression, the German occupying forces 
decided to send to Norway a certain number of prisoners of war who 
belonged to the Partisan movement. The terror they were submitted 
to as well as the harsh conditions of life and work in the camps were 
responsible for the large death toll among the interned, thus 57,08% 
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of them died. The analysis shows 84,27% of all the victims died in the 
fi rst two years which were the worst ones for the internees. The fi rst six 
months in Norway were especially deadly. The ratio of the number of 
deaths during the six months in 1942 and the whole of 1943 is 1,26:1, 
but the real ratio due to the twice shorter period of internment in 1942 
is 2,52:1. It was planned originally, in order to crush the uprising and 
appease the situation, to intern and send to Norway the Partisan POW 
from occupied Serbia and partially from the territory annexed by the 
Kingdom of Bulgaria but then the decision was expanded to include 
the territory of NDH (Independent State of Croatia).  Thus, 50,33% 
of the interned were from the occupied territory of Serbia, 48,10% 
from NDH while the number of dead from the other territories was 
negligible. The internees from Serbia were absolutely the largest in 
numbers, they made up 93,37% of the dead although they represent 
41,54% of the population of Yugoslavia. The age group and professional 
structure of the died internees points to the fact that the Germans 
sent to Norway from the occupied territory of Serbia members of the 
Partisan movement while there was a signifi cant number of civilians 
from the territory of NDH. The dominant way of dying for the internees 
in Norway during the whole war was to be killed, specially in the fi rst 
year of internment (90,08%) while in the later period the numbers of 
those who died due to sickness, famine and exhaustion increased.


