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ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У ШВЕДСКОЈ - СТОКХОЛМ
1918-1920; 1937-1945
(1917-1920; 1937-1945)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Посланство Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца у Шведској - Стокхолм,1 није установљено посебним указом, већ преименовањем дотадашњег Посланства Краљевине Србије у
Шведској - Стокхолму, сходно одлуци Министарског савета Краљевства СХС од 22. 12. 1918.
године по којој су сва дотадашња посланства и конзулати Краљевине Србије преименовани у
Посланства и конзулате Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца.2 О формирању Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца, као и о образовању њене владе, дотадашњи посланик Краљевине
Србије, Бошко Чолак-Антић је 7. јануара 1919. обавестио шведску владу.3 Чолак-Антић је
8/21. јануара нотифицирао нов назив Посланства свим осталим страним дипломатским представништвима у Шведској.4
Политички, економски и културни односи са Шведском, свакако су за Краљевину Србију имали далеко мањи значај од њених односа са великим силама или суседним земљама.
Очито се ситуација није битније променила ни стварањем нове државе, па су у влади Краљевства СХС већ 1919. године дошли до закључка да не постоје политички, а ни економски разлози постојања овог Посланства. Међутим, посланик Чолак-Антић је тражио да се ово питање поново размотри. У образложењу је између осталог навео могућност јачања трговинских
веза са Шведском, затим де се одатле може пратити развој догађаја у Русији, као и одржавати
веза са средњим и мањим државама, у циљу заштите заједничких интереса пред великим силама у Друштву народа.5 Тада су ти разлози били уважени јер се од укидања одустало.6 Ипак,
само на кратко, јер 8. децембра 1920. године на предлог министра спољних послова Анте
Трумбића и председника владе Миленка Веснића, донет је Указ којим је ово посланство укинуто.7 Исту судбину је истовремено доживело и Посланство за Данску и Норвешку, тако да је
Краљевство СХС остало у скандинавским земљама без дипломатских представништава.8
Током неколико година после Првог светског рата Југославија је у Шведској имала
само конзуларна представништва и то: почасни генерални конзулат у Стокхолму и почасни
вице конзулат у Норчепингу.9 Почасни генерални конзул у Стокхолму је 1928. године поднео
оставку,10 а по свој прилици је и почасни вице конзулат у Норчепингу у међувремену престао
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Посланство Краљевине Југославије у Шведској је у периоду 1937-1945, у оквиру своје дипломатске надлежности обухватало и Данску, Норвешку и Финску.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југославија 1918-1984, Збирка докумената, Београд 1985; стр. 135.
Архив Југославије (у даљем тексту АЈ), Посланство Краљевине Југославије у Шведској –
Стокхолм (382), Ф-1, КНо 488, од 7. 01.1919.
АЈ-382, Kњ. 2, поверљиви деловодни протокол за 1919. годину, 8. 01. 1919.
АЈ-382-4-15, пов. бр. 189 од 07.08.1919.
АЈ-382-4-15, пов. бр. 201 од 16.08.1919.
АЈ-334, МИП, УО, Укази, 1920, Ф-1, пов. бр. 5625.
АЈ-334, УО, Укази, 1920, Ф-1, пов. бр. 5624.
Алманах Краљевине СХС за 1921/22, Загреб.
АЈ-334-КПО-књ. 92, Регистар конзула КЈ, стр. 783.
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са радом.11 Очито се врло брзо наметнула потреба за обновом конзуларне службе у Шведској,
па су 1930. ови конзулати обновили рад, а отворени су исте године и почасни вице конзулати
у Малмеу и Гетеборгу.12
Почасни карактер југословенских конзуларних представништава у Шведској значи да
су их вршила лица која нису била наши државни службеници и која за тај посао нису била плаћена, већ су овај посао вршила из почасти.13 Како је то иначе чест случај код почасних конзула,
сви југословенски почасни конзули у Шведској су били држављани земље домаћина.14
Влада Милана Стојадиновића је очито осетила потребу да се постојећи односи двеју
земаља подигну на виши ниво, то јест да се у Столкхолму отвори дипломатско представништво ранга посланства. Овим би се унапредиле политичке, економске и културне везе са
Шведском. Због тога је на предлог Милана Стојадиновића, у својству министра иностраних
послова, краљевско намесништво донело, 30. септембра 1936. године, Указ о отварању Посланства Краљевине Југославије у Стокхолму.15 За опуномоћеног министра и изванредног
посланика, Указом од 21. децембра 1936. године, постављен је Милорад Стражницки,16 професор права на Свеучилишту у Загребу, који је раније већ обављао дипломатске функције у
иностранству.17 Стражницки је на дужност ступио 11. фебруара 1937. године, а 22. фебруара
је предао акредитиве шведском престолонаследнику, пошто је краљ био одсутан.18
Убрзо по отварању Посланства КЈ у Стокхолму 2. марта 1937. године донето је Решење од стране Стојадиновића да Стражницки буде акредитован и у Данској,19 што је влада Данске прихватила дајући му агреман.20 На аудијенцији код данског краља 30. априла
Стражницки је предао своје акредитиве и тако званично постао наш посланик у Данској са
седиштем у Стокхолму.21 Стражницки је убрзо послао писмени предлог Стојадиновићу да
буде акредитован и у Норвешкој, истичући иако су економски односи незадовољавајући,
да би политички то било опортуно с обзиром да Норвешка припада тзв. скандинавском
блоку, указујући да су и неке друге земље такође акредитовале своје посланике и у Норвешкој.22 Ово је реализовано тек 1939. године 1. септембра, на сам дан избијања Другог светског рата.23 У међувремену, 9. јуна 1938. године наш посланик је акредитован и у Финској.24 Тако се територијална надлежност посланства простирала на Шведску, Норвешку,
Данску и Финску.25 Поред конзуларних представништава у Шведској и почасни генерални
конзулати у Ослу, Копенхагену26 и Хелсинкију27 су дошли у надлежност Посланства КЈ у
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Исто, стр. 781.
Исто, стр. 775-783.
Закон о уређењу МИП-а, Службене новине Краљевине Југославије бр. 72, 29.03.1930, чл.39.
Дипломатски-конзуларни годишњак за 1931, стр. 30.
АЈ-334, УО, Укази, У.Пр. пов. бр. 4706.
АЈ-334, УО, Укази, У.Пр. пов. бр. 5966.
Дипломатски-конзуларни годишњак за 1931, стр. 109.
АЈ-382-4-15, Послаников извештај б.б. од 25. 02. 1937.
АЈ-382-4-16, Препис решења, пов. бр. 6 од 7. 03. 1937.
АЈ-382-4-16, Телеграм пов. бр. 26 од 18. 04. 1937.
АЈ-382-4-16, Радни текст извештаја б.б. од 5. 05. 1937.
АЈ-382-4-17, пов. бр.49, септембар 1937.
АЈ-382-4-17, пов. бр. 497, од 4. 09. 1939.
АЈ-382-4-18, пов. бр.169, од 17. 06.1938.
Како П. Каровић у својој књизи "Дипломација" истиче, посланство које се отвори за више земаља, обично покрива земље које су суседне и од мањег значаја за државу која отвара посланство,
а при том се има у виду и финансијка уштеда.
Крајем 1936, почасни конзул у Копенхагену је разрешен дужности али је почетком 1937 постављен нови.АЈ-334 КПО- Књ 92,регистар конзула КЈ,стр.359.
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Стокхолму28. Паралелно са радом посланства у Стокхолму неко време је још увек радио и почасни генерални конзулат у Стокхолму, али је овај укинут почетком 1939. године.29
Други светски рат имао је драматичне последице и за ово посланство. До уласка Југославије у рат Посланство у Стокхолму је још увек одржавало везе са југословенским почасним конзулатима у Ослу и Копенхагену као и са владом Данске, иако су те земље у међувремену биле окупиране од Немаца. Након војне капитулације Југославије дошло је до потпуног
прекида јер су конзулати на захтев Немаца престали са радом, најпре Копенхаген,30 а затим и
Осло,31 а исто је била принуђена учинити и влада Данске.32 Почасни генерални конзул у Хелсинкију, др Иван Шајковић је самоиницијативно напустио Финску и 27. јуна 1941. године
прешао у Стокхолм.33 Влада Краљевине Југославије 2. септембра исте године прекинула је
дипломатске односе са Финском, пошто је ова признала тзв. НДХ.34 Овим се подручје рада
посланства званично свело само на Шведску.
Оно што је можда и негативније утицало на рад Посланства су односи који су владали у њему самом. Ту у првом реду долази сукоб дела особља са послаником Стражницким који је самовољно 28. јула 1941. године напустио Посланство35 и Шведску и отишао у
Хрватску где се прикључио Павелићевом усташком режиму.36 То међутим, није довело до
смиривања сукоба. На упражњено место посланика требало је поставити новог али влада
Шведске није у том тренутку била вољна да прихвати ново наименовање.37 У Посланству
су се налазила два службеника ранга саветника; Никола Надић, који је ту био од раније и
ВладиславМарковић који је скоро био дошао. Пошто је Надић оцењен као непоуздан,38
Марковић је од стране наше владе одређен за отправника послова, али с обзиром да Швеђани нису прихватали Марковића, званично је пред Шведским властима шеф мисије и отправник послова био Надић.39 Такво стање је потрајало све док у Стокхолм није дошао нови посланик Александар Авакумовић,40 који је постављен на то место Указом од 12. септембра 1942. године.41 На тој функцији Авакумовић је остао до 2. новембра 1944. када је
предао дужност отправнику послова Надићу, пошто је Указом од 13. октобра пензионисан.42 Истовремено са пензионисањем Авакумовића за новог посланика је одређен др Рајко
Ђермановић,43 који је дужност преузео тек средином 1945. године.44 Он ће међутим, деловати као представник нове владе - Владе ДФЈ.45
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У Финској је 1922 отворен Генерални конзулат КЈ у Хелсинкију али је већ 1926 затворен да би
исте године био отворен Почасни генерални конзулат у Хелсинкију у којем је радио др. Иван
Шајковић, особа нашег порекла, настањена у Финској. АЈ-334-КПО-Књ.92, регистар конзула
КЈ,стр.687.
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АЈ-382-4-18, пов. бр. 271, од 1. 07. 1941.
АЈ-382-1-2, стр. пов. бр.61, од 2. 09. 1941.
АЈ-382-1-8, стр. пов. бр. 31, од 29. 07. 1941.
B. Krizman, Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941-1943, Dokumenta, Zagreb 1981; 168-169.
АЈ-382-1-2, стр. пов. бр. 38, од 2. 08. 1941.
АЈ-382-1-8, стр. пов. бр. 38, од 31. 07. 1941.
АЈ-382-1-8, стр. пов. бр. 42, од 7. 08. 1941.
АЈ-382-1-8, стр. пов. бр. 104, од 14 .09. 1942.
АЈ-382-1-8, стр. пов. бр.105, од 15. 09. 1942.
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Путем дипломатских и конзуларних представништава у иностранству, Министарство
иностраних послова КЈ је ефикасније обављало своју активност. Њихово деловање је било регулисано најпре Уредбом из 1919. године.46 Следећи акт којим је ова материја регулисана је
донесен 1930. године.47 Њиме је уместо посланства и конзулати Краљевине СХС уведен нов
назив, посланства и конзулати Краљевине Југославије.48
Последњи акт је донесен 10. августа 1939. године.49 Њиме је још више прецизиран задатак и дужност наших дипломатских представника у иностранству. Тако је чланом 41 одређено да “шефови мисије одржавају односе између Краљевине Југославије и држава код којих
су акредитовани. Њихова дужност је да у свим државама прате развитак политичког, привредног и друштвеног живота, и уопште да буду упознати са чињеницама које су од интереса
за Југославију. Они су дужни да штите интересе Краљевине Југославије и њених држављана
и да им обезбеде права и користи зајамчене уговорима и обичајима.” У оквиру ових општих
прописа и начела која су одређивала делатност свих наших дипломатских представништава
време и догађаји су појединим посланствима наметали специфичне врсте послова. Тако је
Посланство у Стокхолму, нарочито од избијања Другог светског рата пратило и догађања у
вези са Совјетским Савезом, радило је на збрињавању наших одбеглих интернираца из Норвешке, као и помагању наших ратних заробљеника у Немачкој.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
Унутрашња организација Посланства Краљевине Југославије у Шведској - Стокхолм
није била прописана општим актима МИП-а КЈ. Прописи МИП-а предвиђали су само одређен
профил кадра за рад у дипломатско-конзуларним представништвима. Уредбом из 1939. године наводи се број службеника и њихов ранг, и то су, када је реч о посланствима посланик, саветник, један или више секретара, писари, служитељи и остало помоћно особље.50 Постојала
су, међутим, два интерна акта посланства у Стокхолму - наредбе посланика, донесена током
Другог светског рата, којима су били одређени послови запослених у посланству.51
Посланство у Стокхолму је у том периоду имало обично пет до шест службаника. Све
су то били државни службеници, послати од МИП-а, с тим што се може на основу грађе установити да је један од запослених служитеља скоро увек био Швеђанин, који је због познавања језика и средине требао да помаже у обављању различитих послова.
На основу закона о уређењу МИП-а и дипломатских и конзуларних заступништава
Краљевине Југославије у иностранству из 1930. године (чл. 32),52 на челу посланства стоји изванредни посланик и опуномоћени министар или, стални или привремени отправник послова.
Ако на челу посланства, ма из којих разлога, не стоји изванредни посланик и опуномоћени
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АЈ-382, Књ. 1, стр.пов. деловодни протокол, обавештење о предаји акредитива Р. Ђермановића
шведском краљу од 3. 07. 1945.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, II том, стр 455.
Уредба о организацији Министарства иностраних дела и дипломатских заступништава и конзулата Краљевства СХС, Службене новине Краљевства СХС бр. 42, 10. 05. 1919.
Закон о уређењу Минстарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништава Краљевине Југославије у иностранству, Службене новине КЈ бр. 72, 29. 03. 1930.
Исто.
Уредба са законском снагом о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских и
конзуларних заступништава КЈ у иностранству, Службене новине КЈ бр. 187, 18. 08. 1939.
Уредба са законском снагом о уређењу МИП-а, Службене новине КЈ II бр. 187, 18. 08. 1939.
АЈ-382-12-38.
Службене новине КЈ, бр. 72, 29. 03. 1930.
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министар, одређује се други дипломатско-конзуларни чиновник са називом отправника послова да врши дужност посланика.53
Уласком Југославије у II светски рат дошло је до огромних тешкоћа у функционисању Посланства. Шведска се налазила скоро потпуно у Немачком окружењу и да не би угрозила своју неутралност водила је врло опрезну политику, повремено и на руку Немачкој. Са југословенском владом у Каиру и Лондону, везе су се тешко одржавале, тако да су и замене
особља Посланства и доставе разних материјала изузетно тешко оствариване.

РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА
У Министарству иностраних послова и дипломатско-конзуларним заступништвима
нису донесени посебни прописи, којима би било регулисано канцеларијско пословање у ужем
смислу од вођења обавезних основних и помоћних евиденција о актима и предметима, њиховом називу, броју података о сваком акту које треба евидентирати. Међутим, питања значајна
за заштиту архивске грађе, како оне настале радом МИП-а, тако и оне која настаје радом дипломатско-конзуларних заступништава у иностранству регулисана су Законом о архивама
Министарства иностраних послова и дипломатско-конзуларних заступништава КЈ у иностранству донетим 5. априла 1930. године.54 Закон је прецизирао шта се све подразумева под
архивама МИП-а и дипломатско-конзуларних заступништава, обавезе међусобне примопредаје архивских списа и предмета при свакој персоналној промени коју прате писмене изјаве,
чување и коришћење аката и предмета и друго.
На основу сачуваних административних књига и сачуване грађе може се констатовати
да је канцеларијко пословање било децентрализовано тј. за одређене врсте аката вођени су
посебни деловодни протоколи.
Акта политичког, економског и војног карактера евидентирана су у строго поверљиви
и поверљиви деловодни протокол. У административне деловодне протоколе завођена су акта
конзуларног карактера (захтеви за визе, замене пасоша, овере разних докумената, захтеви за
рекламним брошурама, информације о адресама фирми итд). Поред њих вођени су благајнички и финансијски деловодник, партијалник, таксене књиге, рачунски протокол и избеглички
деловодник. На крају године, углавном је вршено закључивање само поверљивог деловодног
протокола.
Документа су у деловодним протоколима евидентирана по принципу хронолошке нумерције. Повезивање аката у предмет је вршено путем везе бројева који су уписивани у деловедне протоколе и на актима. У грађи преовлађују акта писана писаћом машином, али има
доста и руком писаних. У заглављу аката се налази ознака степена поверљивости и редни
број под којим је заведен у деловодни протокол, као и датум настанка акта. На полеђини аката или предмета, не само оних које је Посланство примило, већ често и оних насталих у самом Посланству стављан је меморандум са називом и седиштем Посланства, као и ознака
степена поверљивости, редни број и датум завођења у деловодни протокол. Сва акта немају
обавезно потпис. Печати испод потписа се налазе искључиво на актима које је Посланство
примило, мада и тада не често. Постоје и документа која немају никакво формално обележје.
На општим актима се још налазе црвеном оловком исписане бројчане, а на поверљивим и
бројчане и словне ознаке под којима су она архивирана у досијеа, која су у Посланству из
оперативних потреба отварана на почетку сваке календарске године. Словна ознака је означавала почетно слово назива досијеа. Исте ознаке су уписиване у деловодне протоколе у рубри53
54
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Службене новина КЈ, бр. 83, 11. 04. 1930.
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ку “регистровано”. Документа која су се односила на избеглице су од 6. јула 1944. године завођена у посебан, избеглички деловодни протокол и добила су посебну нумерацију са ознаком I испред броја, а рачуни су почев од 3. августа 1941. завођени у рачунски протокол и
имала су R испред броја. Строго поверљива документа нису архивирана у досијеа, већ су одлагана број на број. У деловодним протоколима је уписиван још и редни број; дан, месец и
година када је акт заведен; име лица или надлештва од кога предмет долази; дан, месец, година и број примљеног предмета; садржина предмета; дан, месец и година донетог решења; и
садржина решења. Уколико постоји веза предмета није уписивана у одговарајућу рубрику,
већ у рубрику “садржина предмета”.

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА
Фонд Посланства КЈ у Стокхолму је примљен у Архив Југославије од Савезног секретаријата за иностране послове.55 Грађа је према записнику примљена у несређеном стању заједно са грађом Почасног генералног конзулата у Стокхолму која се налазила у посебним фасциклама. У Архиву је извршено разграничење грађе генералног конзулата, препакивање и
урађен је нов попис. С обзиром да је грађа у регистратури била архивирана у досијеа, што се
може констатовати на основу административних књига и делимично на основу грађе, после
преузимања грађе на сређивање и обраду установљено је да се само један део грађе налази у
досијеима од којих су нека била празна или се у њима налазио само по један акт, док је остала грађа пописана по годинама. Фонд Посланства се састојао из 26 фасцикли у количини од 3
дужна метра и 24 књиге. Грађа обухвата период 1917-1920. и 1937-1945. године. За период
1917-1920. године грађа није комплетна, а од књига је сачувана само једна, поверљиви деловодни протокол за 1919. годину. У оквиру фонда налази се мања количина докумената насталих радом Посланства Краљевине Србије. Како је Посланство Краљевине Србије у Шведској
постојало годину дана, а није сачувана грађа, о чему смо податке добили од Архива Србије,
то ових неколико докумената из 1917-1918. године нисмо ни издвојили из грађе фонда пошто
сматрамо да у овој фондовској целини имају већи значај због континуитета са Посланством
Краљевства СХС. Што се тиче периода 1937-1945. грађа је закључно са 1944. добро сачувана,
поготово строго поверљивог карактера, док је из 1945. нађено свега неколико докумената. Од
књига, сачувана је књига строго поверљивог деловодног протокола за период 1938. до средине 1945. године, док су строго поверљива акта за 1937. уписивана у поверљиви деловодник.
Сачувани су и сви поверљиви деловодни протоколи до јула 1945. године. Остале књиге су административни деловодници сачувани сви сем за 1940. годину, избеглички деловодници (3
књиге) као и финансијски дневник 1937-1944. године, таксене књиге, рачунски протокол,
партијалник и књига експедиционих листа.
Иако Посланство КЈ у Стокхолму није спадало у наша значајнија дипломатска представништва с обзиром на мањи политички, економски, војни и други значај наших односа са
Шведском и другим скандинавским земљама, у односу на неке друге земље, грађа овог фонда
захваљујући чињници да се налазила у неутралној земљи готово у потпуности је сачувана за
период 1937-1945. године.
Увидом у досије и грађу фонда констатујемо да стваралац и ранији имаоц фонда није
издвајао безвредни регистратурски материјал. Приликом сређивања и обраде фонда, с обзиром да такав регистратурски материјал нема никакав значај за науку извршено је његово издвајање у укупној количина од 1,10 дм (1917-1920, 1937-1945), као и књига таксених дневника и књиге експедиционих листа.
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Види досије фонда, примопредајни записник број 400/1 од 4. јуна 1990. године.
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У фонду је нађено неколико прегледа новинских чланака из 1934. и 1935. године на
француском језику који не припадају Посланству у Стокхолму већ фонду Генералног конзулата у Стокхолму.
У грађи преовладавају оригинална документа и аутентичне копије, које се према томе
такође могу сматрати оригиналима. Грађа је физички у добром стању. Осим на српском и
шведском има докумената на француском, немачком, енглеском, руском, данском и норвешком језику. Грађу сачињавају разноврсна документа као што су извештаји, циркулари
МИП-а, меморандуми, ноте, телеграми, писма, новински чланци, фотографије итд.
Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције - облик функције и делатности
и целокупна грађа је подељена по степену поверљивости на строго поверљиву, поверљиву и
општу. Поверљива и општа грађа је класификована на следеће класификационе групе: Скандинавија, Односи Југославије са скандинавским земљама, Југославија, Међународни односи,
Интернирци и ратни заробљеници, Посланство и конзуларна представништва у сканднинавским земљама и Штампа. Посебну групу чине књиге евиденција.
Из грађе се може доста сазнати о унутрашњој, политичкој, економској, војној и опште-друштвеној ситуацији пре свега Шведске, затим Данске, Финске и Норвешке, као и настојању тих земаља да формирају заједнички безбедоносни блок који би их заштитио од моћних суседа Немачке и СССР-а и од увлачења у Други светски рат. Такође, се кроз совјетскофински рат и окупацију Данске и Норвешке од стране Немачке може видети неуспех тих настојања. Што се тиче Шведске може се пратити непрестано лавирање између Немачке на једној и савезничких сила на другој страни у настојању да се земља сачува од ратног конфликта.
Иако је југословенска дипломатска и економска сарадња са скандинавским земљама
била врло ограничена, ипак се увидом у грађу могу уочити настојања да се она појача у шта
је свакако спадала и посета југословенске трговинске делегације 1937. године у циљу закључења нових трговинских споразума са Данском, Шведском и Норвешком. Документа у којима се налазе анализе писања шведске штампе показују знатно интересовање за све што се дешавало у Југославији уочи њеног уласка у Други светски рат, као и ситуацију у којој се налазила под окупациојом фашистичких сила. С обзиром на огроман губитак архивске грађе
МИП-а КЈ, овај фонд иако количински мали поседује значајну грађу која се односи на односе
Југославије и са другим европским земаљама укључујући и СССР.
Посланство у Стокхолму је за време окупације Југославије добило на значају с обзиром да је оно било један од ретких пунктова одакле је југословенска влада у Лондону добијала информације о ситуацији у Југославији, као и положају југословенских ратних заробљеника у Немачкој. Посебно је значајна грађа која се тиче југословенских интернираца у Норвешкој с извештајима о њиховом трагичном стању у логорима, као и успелим бекствима и њиховом збрињавању у Шведској.
Тиме овај фонд делимично попуњава огроман губитак архивске грађе нестале у Другом светском рату, посебно дипломатско-конзуларних представништава Краљевине Југославије.
Документа овог фонда су коришћена при изради монографија: “Под шифром Викинг”
аутора Љубе Млађеновића (Београд, 1991. године) и “У потрази за уточиштем” аутора Милана Ристовића (Београд, 1998. године).
Као основно информативно средство овог фонда урадили смо сумарно - аналитички
инвентар са именским, географским и тематским индексом. То је мотивисано значајем грађе
за историјску науку и културу у целини, као и настојању да се олакша рад потенцијалном истраживачу. Фонд је архивистички обрадио стручни сарадник Предраг Крејић, а фолијацију и
печатање архивске грађе је извршила виши сарадник Вера Петровић.
Истраживачи при цитирању коришћене грађе служе се сигнатуром која се састоји од
ознаке Архива (АЈ), назива и броја фонда (382), броја кутије, броја јединице описа и броја
фолијације.
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Укупна количина архивске грађе износи 2,30 дм класификованих у 15 кутија са 1,90
дм систематизованих на 53 јединице описа и 17 књига евиденција са 0,40 дм.

Београд,

Стручни сарадник

29. март 2001.
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА
СКАНДИНАВИЈА
1

1

СКАНДИНАВИЈА
Став Шведске према зараћеним силама; шведски посланик у Београду о
састанку шефова влада нордијских земаља поводом међународне ситуације;
трговински и политички односи Шведске са СССР-ом; протестне манифестације у Шведској поводом репресалија Немаца у Норвешкој; торпедовање
шведских трговачких бродова; тајна мисија шведског званичника у Лондону;
заузимање Шведске у корист Финске и погоршање совјетско-шведских односа; притисак англо-саксонаца на Шведску да прекине односе са Немачком; посета финског председника владе (Рити) Шведској; посета Хитлера Финској;
изјава бившег финског дипломате у Румунији Хитонена; снага СССР-а и позиција према Финској; став Шведске и западних савезника у односу на Финску;
финско-совјетски преговори за склапање мира и процена совјетске војне моћи;
немачки захтев Данској за потпуну предају оружја.
Година: 1939-1944.
Врста документа: преписка.
Језик: српски.
Фолијација: 1-32.

ОДНОСИ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СКАНДИНАВСКИХ ЗЕМАЉА
1

2

ОДНОСИ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СКАНДИНАВСКИХ ЗЕМАЉА
Југословенске војне поруџбине у Шведској; Комисија РМ КЈ за набавку
лаких топова у фабрици Бофорс; наруџбине дубинских бомби за југословенску РМ.
Шведски став о признању југословенске владе у Лондону; захтев НДХ
да буде призната од Шведске; материјална помоћ једног шведског друштва за
децу у Загребу; гледиште шведских званичних кругова и штампе о ситуацији
у Југославији, Дражи Михајловићу и могућности обнове јединствене државе
после рата.
Случај финског почасног генералног конзула у Загребу; став финског
јавног мњења у вези двадесетседмомартовског пуча у Југославији; прекид дипломатских односа Југославије са Финском.
Година: 1937-1941; 1943.
Врста документа: преписка, нота.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 33-50.

ЈУГОСЛАВИЈА
1

3

ЈУГОСЛАВИЈА
Конкордатско питање; став владе КЈ о италијанској анексији Етиопије
поводом предаје акредитива новог југословенског посланика у Риму (1937).
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Исељење Муслимана из Јужне Србије у Турску; званични став југословенске владе поводом аншлуса (1938).
Посета кнеза Павла Италији; посета кнеза Павла Немачкој; о опасности
од комунизма у Југославији; италијанско-југословенски односи поводом италијанске интервенције у Албанији; усташка активност (1939).
Комунистичка активност у Југославији; одлазак трговинске делегације
КЈ у СССР; успостављање дипломатских односа КЈ са СССР; разговор посланика КЈ у Стокхолму са совјетским послаником госпођом Колонтај; упозорење Посланству на сумњива лица због вести о припреми атентата на највише
политичке личности у Југославији; анти југословенска акција македонских
кругова у Бугарској; италијанско бомбардовање Битоља; деманти вести о ревизији југословенских граница и односима Југославије и Италије; посета мађараског министра иностраних послова грофа Чакија Југославији (1940).
Совјетска шпијунска афера у Југославији; разговор Цинцар Марковића
и Рибентропа о приступању Југославије тројном пакту и став Симовићеве владе о истом; протест југословенске владе због комадања југословенске територије и стварања НДХ; ускраћивање права Швајцарској да штити југословенске
интересе у Италији; став краљевске владе у Лондону о Недићевом режиму;
апел тајне радио станице "Шумадија"; стање у Југославији; стање у Београду
под окупацијом; вести из окупиране Југославије; протест југословенске владе
против анексије делова југословенске територије од стране Бугарске; именовање усташких посланика у Финској и Словачкој; бивши југословенски посланик у Стокхолму представних НДХ у преговорима са Мађарском (1941).
Политичко, војно и економско стање у Београду и Југославији; расположење становништва; склапање споразума Југославије са Грчком о унији; ратно стање Југославије и Јапана; протест против повреде међународног права и
анексије југословенске територије од стране Мађарске; контакти Ватикана и
НДХ; шпанско признање НДХ и затварање југословенског посланства у Мадриду; поступци мађарских окупационих власти према Србима и Јеврејима;
покољ Срба у Новом Саду; стање у НДХ према изјавама тенисер Митића и
Паладе пристиклих у Стокхолм на тениски меч са Шведском; односи Југославије са владом у Вишију; утисци финског професора из окупиране Југославије; бројчани подаци о људским губицима и избеглицама у Југославији; став
СССР-а према Дражи Михајловићу; став југословенске владе према партизанском покрету и подаци о стрељанима од стране партизана; решење питања побуњених краљевских официра у Каиру (1942).
Вести из домаћих и неутралних извора (шведских путника и дипломата)
о друштвеном, политичком, економском и војном стању у појединим крајевима Југославије и у целини; покушај немачког официра да ступи у везу са представницима покрета Драже Михајловића; предаја италијанских јединица партизанима; сарадња Британаца и партизана у Југославији (1943).
Стање у Југославији; реаговање краљевске владе на долазак партизанских делегата у Лондон и могућност споразума између Тита и краља Петра;
ставови Драже Михајловића изнети у интервјуу; разговор посланика КЈ у
Стокхолму са совјетским послаником о односима СССР-а према Југославији,
савезницима и Немачкој; став краљевске владе поводом бугарских захтева за
примирје.
Година: 1937-1944.
Врста документа: преписка, извештаји, фотокопија преписа.
Језик: српски, француски, немачки.
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Фолијација: 51-330.

МАЛА АНТАНТА И БАЛКАНСКИ СПОРАЗУМ
1

4

МАЛА АНТАНТА И БАЛКАНСКИ СПОРАЗУМ
Споразум између Мале Антанте и Мађарске; одлуке Сталног савета Мале Антанте усвојене на састанку у Синаји; састанак Мале Антанте на Бледу;
одлуке Сталног савета балканског споразума усвојене у Анкари; италијански
и бугарски коментари састанка у Анкари; одлуке Савета балканског споразума
усвојене у Букурешту; предлог румунске владе земљама балканског споразума
о стварању блока неутралних држава на Балкану; одлуке Савета балканског
споразума усвојене у Београду; раскид уговорних обавеза Румуније према балканском савезу.
Година: 1938-1940.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 331-374.

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
1

5

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
Ставови Шведске, Велике Британије и Француске по питању немачкочехословачких односа; посета Хитлера Риму и осврт на разговоре о Балкану и
Централној Европи; ситуација у Санџаку Александрета (1938).
Завера против краља Зогуа уочи италијанске интервенције у Албанији;
руско-турски преговори у Москви и осврт на односе двеју земаља према другим силама; румунско-мађарски преговори о смањењу војних ефектива и југословенска посредничка улога; снага совјетске војске (1939).
Италијанско-мађарски састанак у Венецији и држање Мађарске према
Југославији и Румунији; пут Ота Хабсбуршког у САД; одлуке Међународне
дунавске комисије по питању контроле Дунава; састанак Хитлера и Мусолинија на Бренеру и њихов договор у вези Балкана и Медитерана; наводи америчког дипломате о исходу у Европи и Јапану (1940).
Совјетска војна производња; бугарско-совјетски односи; материјалне и
психолошке последице савезничког бомбардовања на Немце; расположење
финског становништва према рату; пољско-фински и пољско-совјетски односи; совјетска ратна пропаганда; турске аспирације према Азербејџану; стање у
Италији и расположење италијанског народа; стање у Румунији (1941).
Осврт на немачки напад на СССР 1941. године; расположење становништва Беча према нацистичком режиму; политичка, економска и војна ситуација у Румунији; стање у Немачкој, Мађарској и Словачкој; покушаји румунског званичника да ступи у контакт са западним савезницима и југословенским послаником као и изјава о унутрашњој и спољној политичкој позицији
Румуније; мишљење америчког дипломате о послератном уређењу европских
односа и позицији малих држава; покушаји Мађарске да ступи у контакт са западним савезницима; тешкоће Немачке на источном фронту; бројно стање совјетске војске (1942).
Састанак Хитлера и М. Антонескуа; положај сила осовине на источном
фронту уочи очекиваног совјетског напредовања; план о пољско-чехословач-
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кој конфедерацији и однос СССР према њему; покушаји бившег румунског
дипломате да ступи у контакт са западним савезницима; тајни контакти Италије са западним савезницима и питање будућих италијанских граница; утицај
немачког генералштаба на Хитлера и о могућности сепаратног мира Немачке
и СССР-а; став румунских званичних и опозиционих кругова о даљем учешћу
Румуније у рату, војни положај земље, политичка ситуација, односи са СССР
и питање будућих граница Румуније; румунско-немачки односи; контакти југословенског посланика у Стокхолму са румунским послаником (1943).
Бенешови утисци о будућим догађањима у средњој Европи и на Балкану
дати након посете Москви и реакција југословенске владе на њих; очекивање
савезничке инвазија и немачко ново оружје; енглеско-турски преговори о уласку Турске у рат; стање у Немачкој; расположење у немачким политичким
круговима (1944).
Година: 1938-1944.
Врста документа: преписка.
Језик: српски.
Фолијација: 375-463.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ, ИНТЕРНИРЦИ
И ИЗБЕГЛИЦЕ
1

6

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ, ИНТЕРНИРЦИ
И ИЗБЕГЛИЦЕ
Југословенски ратни заробљеници у Немачкој:
разговор са Х. Седергрен генералним секретаром Хришћанске заједнице
младих људи о помоћи нашим ратним заробљеницима; достава медицинских
инструмената за југословенске ратне заробљенике у логор Стамлагер IIб Хаммерстеин; подаци о неким заробљеничким логорима у Немачкој, бројчано, физичко и духовно стање југословенских ратних заробљеника у њима.
Интернирци и избеглице:
бекства југословенских интернираца из норвешких логора у Шведску;
изјаве пребеглих интернираца са биографским подацима, догађајима који су
претходили њиховом заробљавању, пребацивању у логоре у Норвешкој и бекству; бројно стање југословенских интернираца и поступци Немаца према њима; помоћ југословенским интернирцима од стране југлословенске краљевске
владе и Посланства у Стокхолму; организација пребацивања југословенских
избеглица у Енглеску; понашање југословенских избеглица у Шведској и проблем њиховог збрињавања.
Протест југословенске владе због интернирања југословенских дипломата
у Немачкој чешком протекторату и окупираној Француској; молба дипломате
НДХ избеглог у Шведску да поново ступи у службу Краљевине Југославије.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски.
Фолијација: 464-555.
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ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
1
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ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Активност Посланства у Стокхолму и краљевксе владе на пласирању вести о страдању становништва и злочинима окупатора у Југославији преко
шведских новинара и информативних гласила; анализа писања шведске штампе у Југославији; вести о оружаним борбама у Југославији, активностима партизанског покрета и покрета Драже Михајловића, прописима Недићеве владе,
репресалијама окупатора, мерама усташког режима, тешкоћама у материјалном издржавању становништва објављене у шведској, немачкој, италијанској,
мађарској и штампи са територија окупиране Југославије.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, извештај, примерак новина.
Језик: српски, хрватски.
Фолијација: 556-620.

ДЕЛАТНОСТ ПОСЛАНСТВА И ПОДРУЧНИХ КОНЗУЛАТА
1
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ДЕЛАТНОСТ ПОСЛАНСТВА И ПОДРУЧНИХ КОНЗУЛАТА
Инспекцијски надзор МИП-а КЈ над представништвима КЈ у иностранству; постављање и премештање службеника посланства; самовољно напуштање Хелсинкиа од стране почасног генералног конзула И. Шајковића због избијања совјетско-финског рата; захтев посланика да се регулише Шајковићев
статус у Финској; сукоб дела особља посланства са послаником Стражницким; напуштање положаја посланика КЈ у Стокхолму од стране Милорада
Стражницког и његово приступање усташком режиму; сукоб саветника посланства В. Марковића са саветником Н. Надићем; упозорење и захтев минстра иностраних послова Нинчића да се прекину међусобни сукоби особља
посланства; проблеми око признавања статуса отпраника послова саветнику
Марковићу од стране шведског МИП-а; стање у Посланству; долазак новог
посланика Јована Авакумовића у Шведску; трошкови посланства, захтеви за
повећање принадлежности особљу посланства; проблеми шифровања и сумње
у сигурност шифре којом се служи посланство; биографски подаци о неким
члановима посланства; активност посланства на међународном студентском
дану у Шведској; службеници посланства НДХ у Хелсинкију и забрана контакта са њима особљу Посланства КЈ у Стокхолму од стране краљевске владе;
заплена архиве Почасног генералног конзулата у Ослу од стране Немаца.
Година: 1938-1944.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски.
Фолијација: 621-781.
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА
СКАНДИНАВИЈА И ИНТЕРСКАНДИНАВСКИ ОДНОСИ
2
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СКАНДИНАВИЈА И ИНТЕРСКАНДИНАВСКИ ОДНОСИ
Месечни извештаји Посланства о политичкој, економској, војној ситуацији и писању штампе у Шведској, Данској, Норвешкој и Финској (1940.)
Састанак министара Данске, Норвешке и Шведске у Стокхолму ради даљег заједничког рада у вези мировног уговора, економских и социјалних питања; преговори скандинавских земаља о закључењу конвенције о објављивању
војних издатака; трговинска конвенција између скандинавских држава, Белгије и Луксембурга; састанак министара социјалне политике и народног здравља
скандинавских (нордијских) земаља; друштво "Норден" за развијање пријатељских веза између скандинавских држава; састанак министара иностраних
послова нордијских земаља у Ослу у вези склапања дефанзивног савеза, проблему холандских острва, ставу према СССР-у, као и присаједињењу Аустрије
Немачкој; састанак министара иностраних послова скандинавских земаља,
Белгије и Холандије у Копенхагену у циљу разматрања међународне ситуације; разматрање проблема неутралности скандинавских земаља на XXIII конфернецији интерпарламентарне уније; предлог бившег комесара Лиге народа у
Данцигу нордијским земљама да напусте Лигу народа; састанак нордијских
земаља и њихов одговор на немачки предлог за закључење билатералних уговора о ненападању; иницијатива шведског краља за сазивање конференције
шефова влада скандинавских земаља поводом ратних претњи изазваних избијањем Другог светског рата; немачки кругови о конференцији шефова нордијских држава; стављање неких скандинавских фирми на енглеску "црну листу";
конференција министара иностраних послова нордијских земаља у Копенхагену и реакција Немачке; питање закључења одбрамбеног савеза нордијских земаља; држање скандинавских земаља поводом закључења совјетско-финског
мира; погоршан трговински положај северних земаља због ратних дејстава.
Оландска острва:
шведско-фински преговори о ремилитаризацији Оландских острва; реаговање становништва шведске народности на Оландским острвима; проблем
ремилитаризације Оландских острва пред Друштвом народа и шведско-фински предлог; став Југославије по питању Оландских острва; политичка разилажења у Шведској око проблема Оландских острва.
Година: 1919; 1937-1940.
Врста документа: преписка, нота, извешта, извод из штампе, текст коминикеа.
Језик: српски, француски, немачки.
Фолијација: 1-203.

2
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ДАНСКА
Недељни извештаји почасног генералног конзула КЈ у Копенхагену о
политичкој, економској и друштвеној ситуацији у Данској (9. децембар 1939 29. март 1941. године); годишњи извештаји о привредној активности у Данској током 1939. и 1940. години.
Одлука данске владе о неутралности Данске и Исланда у односу на зараћене државе у Европи објављене поводом избијања Другог светског рата; мере
данске владе за очување неутралности и општа ситуација у земљи непосредно
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по избијању Другог светског рата; говор данског председника владе приликом
отварања редовног заседања Ригздага посвећен ратној ситуацији; заустављање
извоза меса из Данске у Велику Британију због дејства немачких подморница;
новонастала трговина са слањем поклон пакета из Данске у иностранство; међународна информативна делатност у Копенхагену; производња шећера у
Данској; слање незапослених данских радника у Финску и подаци о броју незапослених у Данској; регрутација данских добровољаца за помоћ Финској у
рату са СССР-ом; материјална помоћ Данске Финској; дански председник владе о повећању трошкова одбране и тешкоћама спољне трговине; окупација
Данске од стране немачких трупа и Проглас данског краља и владе поводом
тога; обавештење данске владе Посланству КЈ у Стокхолму о окупацији; састав нове данске владе; економска ситуација у Данској под немачком окупацијом; прослава рођендана данског краља у околностима немачке окупације; реаговање данских грађана и окупационих власти поводом енглеског бомбардовања Копенхагена; мишљење Шведске владе о данско-немачким односима;
покушај Немаца да формирају данску легију; немачко-дански инцидент поводом одговора данског краља на Хитлерово писмо; немачке војне припреме у
Данској.
Година: 1939-1943.
Врста документа: преписка, извештај, нота, правилник.
Језик: српски, француски, немачки, дански.
Фолијација: 204-740.

2
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НОРВЕШКА
Политичке и економске мере норвешке владе предузете непосредно по
избијању Другог светског рата; привредна и политичка ситуација у Норвешкој; привредни годишњи извештај за 1939.; имена функционера норвешког
МИП-а; именовање новог министра одбране Норвешке; привредна ситуација
и губици норвешке трговачке флоте због ратних дејстава; говор норвешког
краља на отварању заседања норвешког парламента; став Норвешке према
совјетско-финском рату; норвешка помоћ Финској; намере савезника да изврше превентивно искрцавање код Нарвика; настојање Норвешке да очува
неутралност; потапање норвешког трговачког брода и напад на бродоломнике од стране Немаца; немачки напад на Норвешку и акција Виткуна Квислинга; немачки захтеви упућени Норвешкој у тренутку почетка немачког
напада; шведски политички кругови о разлозима успеха немачке инвазије у
Норвешкој; изјава немачког посланика о окупацији Норвешке; протест јужноамеричких држава против немачке инвазије Норвешке; немачке набавке
рибе и дрвета у Норвешкој; молба Норвешке да јој се дозволи увоз животних
намирница; тешкоће норвешке владе и парламента због притиска немачких
окупационих власти за абдикацију краља Хакона; репресивне мере квислиншке владе против студената и интелектуалаца и осталих који се опиру немачкој окупацији; коментар о књизи Виткуна Квислинга; запошљавање норвешких радника у Немачкој; предлози да се Норвешка претвори у немачки
протекторат; пропагандна кампања норвешке владе о блискости Норвешке
са Немчком и штетности сарадње са Шведском и Данском; саботаже и опозиција у Норвешкој; поправка материјалне штете у Норвешкој; расположење
норвешког становништва према окупатору и квинслишкој влади; економска
ситуација у земљи; говор норвешког престолонаследника упућен Норвежанима из Лондона преко ББЦ-а; протест норвешког епископата због насиља
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и безакоња у држави с освртом на коментар шведских листова; британски препад на Лофодска острва и одмазда окупатора над становницима због подршке
Британцима с освртом на писање штампе; повећање репресивних мера због непокорности становништва у Норвешкој с освртом на коментаре штампе.
Година: 1918; 1939-1941; 1943.
Врста документа: преписка, дискурс.
Језик: српски, енглески, немачки, француски.
Фолијација: 741-861.
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ФИНСКА
Борба Финске за остварење независности од Русије; сарадња Финаца са
белогардијским генералима; сукоб Финске, Летоније, Естоније и Литваније са
бољшевицима и разматрање покретања преговора о миру; став Финске према
СССР-у; финско-мађарски односи и коментари мађарске пропагандне књиге
против трианонском мировног споразума објављене у Финској; забрана националистичке партије у Финској и деловање фашистичке организације у Финској и Естонији; политичко и економско стање у Финској; оставка финском
министра иностраних послова Холстиа; нови списак чланова владе; списак
страних дипломатских представништава у Финској; став финске владе по питању Оландских острва; одговор финске владе Немачкој; тешкоће одржавања
дипломатске преписке Југословенског почасног конзулата са МИП-ом у Југославији; унутрашње и спољно-политичко стање у Финској с освртом на међународни проблем Оландских острва и шведско-финске односе; односи Финске
и Јапана као и Јапана и Бугарске; списак чланова финске владе; реаговање
балтичких држава и Финске на склапање совјетско-немачког пакта; финска
влада о неутралности Финске поводом избијања Другог светског рата; економско стање у Финској и спољна политика Финске с посебним освртом на
совјетско-финске и совјетско-немачке односе; утицај пропаганде Шведске,
Британије, САД и Немачке на држање Финске према СССР-у; цензура стране
дипломатске поште од стране финске владе; формирање просовјетске "владе"
Кусинена на територији СССР-а по отпочињању совјетско-финског рата; апел
финског МИП-а за помоћ у рату са СССР-ом упућен светском јавном мњењу;
финска пропаганда против совјетске армије; америчка помоћ Финској; помоћ
Швајцарске Финској; држање Шпаније према совјетско-финском рату; мишљење генералног конзула КЈ о политици Финске и балтичких држава према
СССР-у; односи Финске и Естоније; узроци избијања совјетско-финског рата;
закључење совјетско-финског мира; последице рата са СССР-ом у Финској;
финско-мађарски трговачки преговори; став Финске према мађарским ревизионистичким захтевима у односу на Југославију; избори за председника републике у Финској; преговори са западним силама у вези помоћи у финском рату са СССР-ом; колонизација Финаца на имањима шведске националне мањине у Финској; посета финског министра иностраних послова Шведској; улога
СССР-а и Немачке на изборе у Финској; расположење становништва у вези
учешћа Финске у Другом светском рату; шведски став о позицији Финске;
криза у немачко-финским односима; покушај Финске да посредовањем Британије иступи из рата.
Година: 1919; 1938-1943.
Врста документа: преписка, извештај, нота, коминике, декрет, летак.
Језик: српски, француски.
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Фолијација: 862-1033.
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ШВЕДСКА
Церемонијални говори шведског краља приликом свечаних отварања годишњих заседања Парламента.
Разматрање евентуалног признавања антибољшевичке владе Русије од
стране Шведске; прекид дипломатских односа Шведске са бољшевичком Русијом; шведска помоћ Летонцима у борби против бољшевика; демонстрације
против генерала Манерхајма у Шведској; однос снага политичких партија у
шведском парламенту; резултати парламентарних избора у Шведској 1920. године; демисије и постављења шведских министара иностраних послова.
Посета шведског министра иностраних послова Сандлера Пољској и коментар шведско-пољских односа; списак чланова шведске владе; политичкоеконмска ситуација у Шведској.
Излагање шведског министра иностраних послова о шведској спољној
политици с освртом на питање Оландских острва; став шведске владе поводом
ситуације у Чехословачкој као и о спољној политици Шведске након минхенског споразума; совјетска шпијунска афера у Шведској .
Однос Шведске према Лиги народа; сусрет представника шведске војске
и радништва на свечаности уприличеној за посаду југословенског школског
брода Јадран; опасност од рата за Шведску због њеног географског положаја и
рудног богатства; неутралност Шведске у случају општег ратног сукоба; говор
шведског председника владе поводом избијања Другог светског рата; торпедовање шведских трговачких бродова од стране Немачке; утицај совјетско-финске затегнутости на Шведску, с освртом на однос САД и Немачке према региону; обраћање шведског краља грађанима Шведске поводом ситуације у свету; реаговање Шведске на совјетско-немачко зближавање и нападе немачке
штампе на шведску владу; криза шведске владе и оставка мин. ино. послова
Сандлера; образовање коалиционе владе; биографије шведских министара; дикларација нове шведске владе; нови шведски мин. ино. послова Гинтер о
шведској спољној политици; позив шведског радничког савеза на борбу против комуниста у Шведској; пооштрење закона против шпијунаже; шведска материјална помоћ Финској; слање добровољаца у Финску као помоћ у рату са
СССР-ом; ограничење слободе штампе у Шведској и реакција шведског листа;
пропаганда и митинзи подршке Финској у Шведској; комунистичка шпијунажа и пропаганда у Шведској; преговори Шведске са Француском и Енглеском
о помоћи Финској; изјава Сандлера о разлозима своје оставке и критика актуелне шведске спољне политике поводом совјетско-финског сукоба; преглед
шведске политике уочи избијања Другог светског рата; проглас о потреби очувања друштвене кохезије у циљу одбране слободе и демократије у Шведској;
разматрање неутралног статуса Шведске поводом различитог третирања статуса неутралности у појединим европским државама; преметачина шведске
полиције у просторијама комунистичке партије и комунистичких листова;
јавни протести у Шведској против тоталног рата; хапшење шпијуна у Шведској; шведски краљ о војној помоћи Финској; одбијање финског захтева за директну војну помоћ у рату са СССР-ом од стране шведске владе и говор председника Хансона тим поводом; реаговање јавности и политичких фактора у
Шведској на одлуку владе о непружању помоћи Финској; став шведске владе
о немачким методима у вођењу подморничког рата; бомбардовање шведског
села од стране совјетског ваздухопловства и совјетско извињење; позиција
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Шведске и Скандинавије у односу на зараћене силе у Европи у случају ступања Шведске у совјетско-фински рат; пожар и експлозија у просторијама
шведског комунистичког листа; финско-руски мир; улога Шведске у преговорима и њен став током трајања совјетско-финског рата; догађаји који су
претходили избијању совјетско-финског рата, ток рата, закључење мира и
посредничка улога Шведске; немачка обавештајна активност у Шведској;
одлука шведске владе о стрикној неутралности поводом немачког напада на
Данску и Норвешку; расположење шведске јавности поводом немачке акције
и британско-немачки поморски сукоб у близини Гетеборга; мобилизација
шведске војске и флоте; немачки захтев за транспорт трупа преко Шведске
за Норвешку; антинемачке демонстрације шведске демократске омладине;
реаговање шведске јавности на британско искрцавање код Нарвика; хапшење официра присталица национал-социјализма; национал-социјалистичка
партија у Шведској; проглас шведске омладине за одбрану Шведске; повреда
шведске територије од стране немачких авиона; политичка ситуација у
Шведској, Скандинавији и свету; став СССР-а према Шведској неутралности; тајни контакти Француске и Британије са шведском владом; расположење у Шведској поводом могуће акције против Шведске; спољно-политички
положај Шведске након капитулације Норвешке; конгрес социјал-демократске омладине; одржавање и резултати парламентарних избора у Шведској;
одлука шведске владе о дозволи транспорта немачких трупа за Немачку; положај Шведске после присаједињења балтичких држава СССР-у; деловање
пете колоне у Шведској;
шведски протест влади САД због узапћења купљених авиона за потребе шведског ваздухопловства; шведска помоћ норвешком и финском становништву; спољна политика Шведске у светлу успостављања новог поретка
као и разматрање ситуације у окупираној Норвешкој и Данској.
Спољно-политички положај Шведске; одбрамбена способност и спољнотрговинска размена са светом; споразум Хитлера и Стаљина у погледу
балканских земаља, Финске и Шведске; повећање приправности шведске
војске и гласине о енглеским претњама Шведској; спољно-политичка наклоност шведског јавног мњења и службених кругова; реаговање шведског
МИП-а поводом неразумевања за шведску спољну политику у иностраним
круговима.
Контакти Шведске са САД и Британијом у вези снабдевања Шведске
горивом и намирницама; критиковање Шведске због сарадње са Немачком;
разматрање могућности да Финска иступи из рата; тежак материјални положај шветског народа и критика материјалног помагања Финске; ублажавање
прогерманског става у Шведској услед нових вести о снази совјетске армије;
сумња шведских пословних кругова и грађана у немачку победу; резултати
општинских избора у Шведској; став шведског народа и политичких кругова
према СССР-у; шведска страховања од СССР-а; шведска забринутост за
судбину Финске; говор председника владе Хансона у Ригздагу; ублажавање
немачких политичких захтева пема Шведској; гласине у Шведској о политичком развоју догађаја и могућности промене у совјетско-немачким односима; реаговање шведске владе на шпански предлог за образовање блока неутралних држава; реаговање шведских званичних кругова на прекид совјетско-пољских односа с освртом на могуће последице на Шведску; протест
шведске владе Немачкој због напада на шведску поморницу; судбина нестале шведске подморнице Улвен; промена става шведске владе у односима са
Немачком; акредитација шведских посланика код влада окупираних земаља
у Лондону укључујући и Југославију; шведски званични став о рату, очува-
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њу независности Шведске и ситуацији у Данској и Норвешкој; расправа у
шведским политичким круговима о могућности да Хитлер евентуално добије
азил у Шведску; ускраћивање могућности азила за нацистичке злочинце и Мусолинија; забрана даљег транзита немачким трупама преко шведске територије; одлука шведске владе о почетку евакуације шведских држављана из Немачке; питање дипломатских односа Шведске са новом италијанском владом; погоршање шведско-немачких односа; настојање неких шведских војних кругова
да Шведска уђе у рат против Немачке; могућа угроженост Шведске од СССРа услед совјетских војних успеха и разматрање совјетске спољно-политичке
позиције; анализа совјетске војне моћи и Стаљинових могућих планова као и
последице ширења совјетског присуства на Балтику по Шведску; статус мађарског посланика у Шведској након немачке окупације Мађарске и коментар
југословенског посланика тим поводом; реаговање шведске владе на намере
неких нацистичких главешина да избегну у Шведску.
Економија Шведске:
економски положај Шведске; подаци о шведској спољно-трговинској
размени са светом; утицај немачке подморничке акције на трговину Шведске
и скандинавских земаља; активност шведске трговачке флоте и губици бродова; покушај Шведске да онемогућену трговину са прекоокеанским земљама
компензује повећаном разменом са државама на Балтику; контрола шведске
трговине од стране државе; тешкоће шведске индустрије дрвета због поморске
блокаде од стране Британије и Немачке, као и стање извоза хартије у поједине
земље; производња метала у Шведској; смањење државних прихода због смањеног аутомобилског саобраћаја; увођење нових пореза; шведски буџетски
расходи; шведски мин. финансија о начину прибављања средстава за буџет;
нови закони и уредбе из области привреде и финансија; кредити за одбрану земље; приходи од ратног пореза; зајмови за финансирање наоружања; шведски
државни дугови и финансијско стање Шведске; борба Британије и Немачке
око превласти трговине са Шведском и шведски покушај да очува неутралну
позицију; закључење трговинског уговора између Шведске и Немачке; шведска трговина са САД и деманти Швеђана да робу из САД препродају Немачкој; шведски трговински преговори и споразуми са Италијом, Мађарском,
Данском, СССР-ом, Норвешком и Финском с подацима о висини и структури
размене; председник шведске владе о стању исхране и индустрије у Шведској;
улога шведске привредне коморе на економски живот Шведске; синдикални
покрет у Шведској; споразум између радника и послодаваца поводом поскупљења животних трошкова; подаци о кретању животног стандарда у Шведској
за период 1939-1942. са индексом цена и плата; и коментара југословенског
посланика у Стокхолму о неопходности повећања плата југословенским дипломатама.
Шведске оружане снаге:
организација и снага шведске сувоземне војске; предлози за појачање
шведске земаљске одбране; захтеви шведске морнарице за набавку нових ратних бродова и набавка бродова у Италији; кредити за шведску војску и морнарицу; шведски министар војске о војним расходима за потребе одбране и војне
припреме; демисије и постављења шведских генерала; шведски министар одбране о повећању шведске војне моћи и подаци о количини оружја послатог
као помоћ Финској; морално стање шведске војске; бројчано повећање шведског командног кадра; курсеви за допунску војну обуку;
уредбе шведске владе за припремање земље и становништва у случају
ратне опасности, напада из ваздуха, ограничења приступа страних бродова и
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ваздухоплова Шведској, рестрикције за кретање странаца, организовање рационисане исхране;
Подаци о шведским листовима и новинарима.
Протоколарни прописи за стране дипломате у Шведској и њихово пооштравање због рата; нова шведска путна документа.
Пропаганда зараћених земаља у Шведској.
Година: 1918-1920; 1937-1944.
Врста документа: преписка, говор, нота, меморандум, новински исечци, летак, извештај.
Језик: српски, француски, шведски, немачки.
Фолијација: 1-878.
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ОДНОСИ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СКАНДИНАВСКИХ ДРЖАВА
Посета југословенске трговинске делегације Данској, Шведској и Норвешкој у циљу закључења трговинских споразума; трговински односи Југославије и скандинавских земаља, закључци и текст трговинског споразума са
Шведском.
Посета југословенског школског брода Јадран морнарицама европских
држава; посета Јадрана Шведској, Данској и Норвешкој; списак чланова посаде; званични пријем чланова посаде код југословенских почасних конзула у
Скандинавији и Посланству КЈ у Стокхолму; бекство и хапшење тројице кадета са брода.
Кандидатура Југославије за међународни биро рада и подршка скандинавских држава; југословенски држављани на територији Скандинавије; посета и предавања о Југославији у скандинавским земљама професора Ибровца.
Пропагандна делатност у Скандинавији поглавара евангелистичке цркве
у Југославији др. Франца Попа.
Контакти југословенског делегата у Лиги народа Субботића са представницима скандинавских и других држава поводом јачања Немачке.
Година: 1937-1941.
Врста документа: преписка, меморандум, нота, протокол.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 1-152.
Напомена: текст трговинског споразума са Данском види у: Југословенскодански односи, јединица описа бр. 16.
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ
Нотификације шведској влади о оснивању Краљевине СХС; коментар
посланика КЈ у Стокхолму поводом предлога за укидање Посланства у Стокхолму; укидање Посланства у Стокхолму 1920. године; отварање Посланства
КЈ у Стокхолму 1937. године; одлука шведске владе да гласа за Југославију
приликом избора за члана савета Друштва народа; послаников разговор са
шведским краљеми; отварање шведског посланства у Југославији; разговор југословенског посланика са шведским министром ино. послова поводом лондон-
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ског поморског уговора као и о евентуалним безбедоносним гаранцијама Енглеске и Француске Шведској; подаци о организацији шведског министарства иностраних послова и личностима које се баве односима са Југославијом; разговор
посланика КЈ са шведским мин. ино. послова у вези колонизације Финаца на
имањима припадника шведске националне мањине у Финској и успостављању
новог поретка на Балкану; питања акредитовања шведског посланика при југословенском двору и југословенској влади избеглој у Лондон; статус југословенских дипломатских представника у Шведској; честитка Д. Михајловића шведској влади; нотификација венчања Краља Петра II шведском двору.
Комисија југословенске РМ у Шведској за набавку топова код фирме
Бофорс; коришћење шведских девизних потраживања за увоз из Југославије у
Шведску; отварање шведско-југословенске поморске линије; покушај пласирања југословенског дувана на шведско тржиште са информацијом о главним
шведским произвођачима цигарета; извоз југословенског хмеља; упити шведских фирми у вези југословенских произвођача дрвета, ћилимова, лековитог
биља, коже, хемијских продуката и минерала; молба шведске компаније да се
реши питање трансфера њених потраживања у Југославији; вести о задржавању мустри југословенских продуката намењених Шведској од стране Немачке; интересовање југословенског генералштаба за набавку гас маски у Шведској; став Шведске о склапању конвенцје са Југославијом за давање правне помоћи у извршењу судских пресуда; гласине о отказу шведско-југословенског
трговинског уговора и деманти југословенске владе; разматрање учешћа
Шведске у послератној обнови Југославије; набавка медицинског материјала
Шведске за потребе хуманитарне помоћи Југославији; молба Т. Максимовића
и др. Лазе Поповића Црвеном крсту Шведске за помоћ Југославији.
Рад југословенског туристичког друштва Путник на пропаганди југословенског туризма у Шведској; југословенски туристички биро у Шведској; организовање великих туристичких путовања у Југославији од стране шведске
туристичке компаније; права фирме Електроинвест на коришћење динарских
потраживања за туристичке сврхе у Југославији; изгледи за туристичку сезону
у Југославији за 1940. годину; предавања и извештавања о Југославији у циљу
туристичке пропаганде.
Година: 1918-1920; 1937-1944.
Врста документа: преписка, нота, меморандум.
Језик: српски, шведски, немачки.
Фолијација: 153-584.
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-ДАНСКИ ОДНОСИ
Акредитација посланика КЈ у Шведској др М. Стражницког за посланика КЈ у Данској; разговор са данским мин. ино. послова о политичким односима између Југославије и Данске после предаје акредитива југословенског посланика данском краљу; непотпуни извештај посланика о боравку у Копенхагену на прослави јубилеја данског краља; данско-југословенски односи и
спољно-политички положаја Данске; затварање југсловенског генералног конзулата у Копенхагену и прекид дипломатских односа Данске са Југославијом
по налогу немачких окупационих власти; нови данско-југословенски трговински споразум са текстом старог; испорука данских митраљеза за југословенску
војску; туристичка пропаганда у Данској; непријатности групе данских туриста у Југославији; извођење југословенског драмског комада и гостовање југословенских музичара у Копенхагену; извођење дела данских композитора на
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југословенским радио станицама; делатност данско-југословенског друштва у
Копенхагену; прослава 1. децембра у данско-југословенском друштву на којој
су присуствовали дански лекари и болничари добровољци у балканским и Првом светском рату; информација о данском генералу Ериху Виту некадашњем
посматрачу при српској војсци у балканском рату; туристичко-пропагандна
активност друштва; незадовољство данско-југословенског друштва сарадњом
са југословенским туристичким друштвом Путник; афера са трговином југословенским орденом у Данској.
Година: 1937-1941.
Врста документа: преписка, нота, меморандум.
Језик: српски, немачки, дански, француски.
Фолијација: 585-688.
Напомена: о склапању трговинског споразума са Данском из 1937. види у Југославија-Скандинавија опште.
4
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-НОРВЕШКИ ОДНОСИ
Захтев за покривање дуга Норвешкој и слање плата за потребе Посланства Краљевине Србије у Петрограду; евакуација архиве Посланства Краљевине Србије у Петрпграду уз помоћ Норвешке; признање Краљевине СХС од
стране Краљевине Норвешке; предлог да се југословенски посланик у Шведској акредитује и у Норвешкој с освртом на политичку позицију Норвешке у
међународне односие; питање акредитације југословенског посланика у Норвешкој и норвешког у Југославији; разговор норвешког мин. ино. послова са
др. Поповићем о отварању норвешког посланства у Београду и Букурешту; захвалност норвешком министру иностраних послова за помоћ при евакуацији
југословенског посланства у Пољској; могућност југословенског извоза у Норвешку; упити у вези извоза југословенског боксита и царинама на југословенске ћилимове; изложба југословенског фото-клуба на састанку југословенсконорвешког друштва; кандидатура Аугустинчића за учешће на конкурсу за подизање споменика Ф. Нанзену.
Година: 1918-1919; 1937-1940; 1943.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, немачки, француски, норвешки, шведски.
Фолијација: 689-777.
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-ФИНСКИ ОДНОСИ
Предлог Лилијуса српској влади да призна незавнисност Финске; предлог посланика КЈ у Стокхолму Б. Чолак Антића да буде акредитован и код
финске владе с освртом на став Русије према независности Финске и њеног
признања од стране КСХС; акредитација посланика КЈ у Шведској М. Стражницког за посланика КЈ у Финској; разговор М. Стражницког са председником финске републике Калиом и министром иностраних послова Хелстедом
приликом предаје акредитива; саучешће југословенске владе поводом смрти
финског председника; разматрање смене финског посланика у Београду Таласа и именовање Хитонена; антијугословенско деловање бившег посланика
Таласа; постављење новог посланика Финске у Београду Е. Х. Палина; забрана даљег рада југословенском генералном конзулу у Финској И. Шајковићу;
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делатност посланика НДХ у Финској; трговински односи између Југославије и
Финске са подацима о вредности размене.
Трговински преговори између Финске и Југославије; предлог генералног
конзула И. Шајковића за измену и допуну трговинског уговора с освртом на
стање размене; најава нових трговинских преговора; интересовање финских
фирми за увоз из Југославије и настојање немачке трговачке организације да
узме улогу посредника у трговини између Југославије и Финске; одређивање
званичног југословенског представника на планираној олимпијади у Хелсинкију 1940. године; успех оперске представе Ј. Готовца "Еро с оног свјета" у
Хелсинкију.
Година: 1919; 1937-1942.
Врста документа: преписка, меморандум, нота.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 778-830.
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ОДЛИКОВАЊА
Одликовања грађана Шведске, Данске, Норвешке и Финске југословенским орденима са образложењем; церемонија одликовања шведског краља Густава V орденом Карађорђеве звезде I степена; одликовање данских лекара и
болничарки за помагаље српске војске у I светском рату; одликовање југословенских дипломатских представника у Шведској; шведско одликовање за М.
Стојадиновића.
Година: 1937-1941.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, шведски, дански, немачки.
Фолијација: 831-1053.

ЈУГОСЛАВИЈА
5

20

ЈУГОСЛАВИЈА - ОДНОСИ СА СВЕТОМ 1918-1941.
Право Србије да пред савезницима и осталим државама заступа јужне
Словене; коментар о одбијања савезника да пруже помоћ у храни српском становништву у окупираној Србији; одговори страних посланстава у Шведској на
нотификаију поводом стварања Краљевине СХС.
Делегати Краљевине СХС одређени за Конференцију мира у Паризу; активност делегације Краљевине СХС на Конференцији мира; став савезника о
пољском и југословенском питању; признање Краљевине СХС од појединих
држава; честитка естонског народног већа влади СХС на ослобођењу земље и
молба за помоћ у борби против бољшевика;
Угушена албанска побуна на Косову.
Вест минирању Београда пред аустро-угарско повлачење; паника у Банату услед очекиваног продора српске војске преко Дунава; приватно мишљење
аустријских и мађарских новинара о могућем решењу југословенског питања;
вест о могућем државном преврету у Мађарској и Аустрији и агитација за оцепљење Хрватске и Словеније од Краљевине СХС; подршка Италије аустро-немачкој пропаганди против Краљевине СХС; нота француског пуковника Vикса
о новој демаркационој линији између Румуна и Мађара; сукоби са аустријанцима у Корушкој; предлог могућег уговора са Аустријом од стране посланика
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Б. Ч. Антића; мировни споразум у Сен Жермену; трговински односи и споразум са Аустријом; ликвидација Аустро-угарског посланства у Шведској и раздеоба војних средстава на земље наследнице.
Пашићево анализа бугарске политике и инструкције за посланика у вези
бугарских покушаја да ступе у тајне преговоре са Атантом; бугарски поступци
према српском становништву; бугарска комитска акција у Македонији; италијанска подршка бугарској акцији; бугарска акција око Vидина; бугарске комите у Србији; став бившег бугарског министра о односима Бугарске и Југославије; састанак Стојадиновића са Кјосеивановим у Нишу; осврт на односе са Југославијом изложен у оквиру експозеа Кјосеиванова о бугарској спољној политици; Кјосеиванов о македонском питању; информација југословенског посланика у Стокхолму о изјавама бугарских дипломата о односу Бугарске према Добруџи и Балканском пакту; изјава бугарског дипломате о судбини која
предстоји Југославији.
Састанак југословенског посланика у Будимпешти са председником владе Имредием и информације о мађарској спољној и унутрашњој политици;
статистички подаци о мађарској националној мањини у Југославији и југословенској у Мађарској са анализом њиховог положаја у обе земље; мађарски
предлог по питању контроле Дунава и одговор Југославије; делатност мађарског посланика у Београду уочи рата.
Забрана издавања транзитних виза новинарима који путују у Немачку
као и остале поражене земље на крају Првог светског рата; посета немачког
министра иностраних послова Београду; узвратна посета Стојадиновића Немачкој; положај немачке националне мањине у Југославији и југословенске у
Немачкој са статистичким подацима; посета Цинцар Марковића Берлину.
Непријатељско држање Румуније према КСХС поводом питања Баната;
вести о прекиду транспорта између Југославије и Румуније; приватна посета
кнеза Павла Румунији и краљу Каролу.
Положај чланова српске дипломатске, војне мисије, кнегиње Јелене и
осталих грађана Србије у Совјетској Русији и помоћ норвешког посланства;
подаци о броју наших војних лица и чиновника у Совјетској Русији и материјална средства потребна за њихово издржавање; порука руског патријарха Тихона српском митрополиту Димитрију о постављењу архимандрита Михајла
за српског епископа у Америци; евакуација највећег дела српске колоније из
Русије и материјална ситуација у Русији; финансирање бољшевичке пропаганде; идеја о војној интервенцији у Русији под покровитељством престолонаследника Александра Карађорђевића; мисија Светислава Хођере у Русију и
његов извештај о противбољшевичким акцијама; демант вести о успостављању дипломатских односа са СССР-ом; пут совјетског трговинског представника у Југославију.
Разговори престолонаследника Александра, Пашића и Трумбића са
Vилсоном и Ленсингом у Паризу поводом признања Краљевине СХС.
Посета Стојадиновића Француској и Енглеској; узвратна посета француског министра иностраних послова Београду и узвратна посета Стојадиновића
Риму; југословенско-француски трговински односи и о склапање новог трговинског уговора са Француском; нови француски посланик у Београду.
Холандска иницијатива за доделу Нобелове награде за мир кнезу Павлу;
новонаименовани холандски посланик при нашем двору.
Признање Франкове Шпаније од стране Југославије; начин постављања
наших представника и агената.
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Посета турског председника влади Југославије; југословенска влада о
међународној ситуацији и позицији Југославије поводом избијања Другог
светског рата; посета египатског министра иностраних послова Југославији;
увођење виза између Југославије и Чехословачке; атмосфера у Југославији после окупације Чехословачке; планови за отварање Почасног конзулата у Талину и Посланства у Риги; југословенска влада о грчко-италијанском сукобу и
однооси са дотичним државама с освртом на држање других суседних држава
према сукобу; неслужбен пут јапанског војног изасланика у Стокхолму у Југославију.
Став владе Краљевине Југославије поводом њеног одбијања да председава заседању Друштва народа.
Став Италије о праву на ослобођење Југословена и Пољака; сукоб војске
КСХС са италијанским трупама у Далмацији; антисрпски демонстрације италијанских студената и инцидент у Ријеци; опасност од преласка демаркационе
линије од стране италијанских трупа; подршка Италије присталицама краља
Николе и оспоравање одлука подгоричке скупштине; подршка Италије антисрпским манифестацијама у Албанији и албанским побуњеницима на Косову.
Посета грофа Ћана Југославији; заседање сталног југословенско-италијанског привредног одбора; југословенско-италијански трговински споразум.
Постављење новог британског посланика у Краљевини СХС; пут кнеза
Павла и кнегиње Олге у посету британској краљевској породици; југословенско-британски споразум по питању лондноског поморског уговора; ограничење изградње ратне флоте.
Година: 1918-1920; 1937-1941.
Врста документа: преписка, телеграми, извештаји, меморандуми.
Језик: српски, француски, немачки, енглески.
Фолијација: 1-301.
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ЈУГОСЛАВИЈА - УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА 1918-1941.
Оставка и нови састав Владе КСХС; ситуација у Хрватској након хапшења Стјепана Радића и вест о његовој повезаности са Италијанима; ситуација у
војсци и подаци о броју припадника националних мањина КСХС; позив одбора Хрвата у Грацу за формирање добровољачких одреда против КСХС.
Изгласавање конкордата у Народној скупштину; стање у земљи за време
погреба патријарха Варнаве; разлози реконструкције Стојадиновићеве владе;
гледиште владе о споразуму између Удружене опозиције и СДК.
Планиране свечаности поводом годишњице уједињења; реконструкција
владе; распуштање Скупштине и расписивање нових избора; говор М. Стојадиновића пред Централним комитетом Југославије радикалне заједнице; Стојадиновићев говор у Новом Саду на збору ЈРЗ; Стојадиновићев обавештење о
резултатима избора за скупштину и разлозима успеха Мачекове листе у Хрватској.
Постављење А. Цинцар Марковића на дужност министра иностраних
послова КЈ; оставка владе Милана Стојадиновића.
Година: 1919; 1937-1939.
Врста документа: преписка, извештај, меморандум.
Фолијација: 302-408.
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ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Стање у Београду и Србији; долазак краља Петра и Владе у Лондон; састанак председника југословенске владе избегле у Лондон са премијером Черчилом; званична изјава Нинчића представницима британске штампе о догађајима од 27. марта 1941. године с освртом на понашање југословенких суседа
према Југославији; стање у Београду од бомбардовања 6. априла до 15. маја;
бугарско насиље у Македонији и Тракији; судбина југословенског војног аташеа у Грчкој; ускраћивање права швајцарској влади да заступа југословенске
интересе од стране Немачке; забрана боравка у Риму нашем посланику при
Ватикану.
Захвалност генерала Недића маршалу Антонеску за учињену помоћ Србији; захтев краљевске владе у Лондону упућен југословенским представништвима да прикупљају и достављају најразноврсније податке о ситуацији у Југославији; питање брака краља Петра II; оскудица намирница и скупоћа у Далмацији; хапшење мађарског војног гувернера Бачке због пљачке српског и јеврејског становништва са бројкама о страдалима; сукоб бугарске војске са
партизанима у Македонији; мађарски злочини над српским становништвом;
подаци о ратним злочинима окупатора у Југославији од напада на Југославију;
обавештење Д. Михајловића о партизанским злочинима над цивилима; акције
окупатора против одреда Драже Михајловића; разговор Б. Јефтића са британским амбасадором поводом докумената уперених против Драже Михајловића;
говор Идна приликом отварања југословенског дома; војна ситуацији у окупираној Југославији; расположење становништва Београда према савезницима;
диверзије на железничким комуникацијама; споразум Југославије и Грчке о
стварању Балканске уније; говори грчког и југословенског краља поводом
потписивања споразума и озакоњење споразума; разговор председника владе
С. Јовановића са совјетским амбасадором у Лондону; признање француског
националног комитета под председништвом генерала Де Гола од стране Владе
КЈ у Лондону; признање незавнисности Сирије и Либана од стране француског националног комитета и одлука Владе КЈ да то исто учини.
Политичко, управно, економско и војно стање у Србији; политичка
мишљења и разматрање могуће ситуације по завршетку рата; злочини немачког и бугарског окупатора; однос српског становништва у Скопљу према бугарском окупатору; злочини Немаца и Усташа с бројчаним подацима
о страдалим Србима; злочини италијанског окупатора у Далмацији и имена
ратних злочинаца; страдање Словенаца, Хрвата и Срба од стране окупатора; прогон Јевреја у Бачкој; прогон Јевреја од стране Бугара у јужној Србији; стрељање извршено у Јајинцима; материјална ситуација становништва
Београда, цене и плате; процена броја страдалог становништва Београда;
материјална ситуација избеглица из БиХ у Црној Гори; мобилизација српске радне снаге од стране Немаца и радови на железничким комуникацијама у Србији; улазак немачких трупа у Нови Сад и друге градове у Војводини; тешкоће путовања кроз Југославију; расположење становништва Србије
према Недићу; надлетање Београда од стране савезничких авиона; мишљење српског народа о Британцима; политичко, економско, управно и војно
стање у НДХ; несигурност Павелићевог режима и губитак вере у победу
осовине; страх Хрвата од одговорности за злочине према Србима и Јеврејима;
реакција у Хрватској на пад Мусолинија; развој политичких прилика у НДХ и
расположење становништва; утицај Мачека и ХСС у НДХ; погубљење неких
усташких функционера и именовање нових; незадовољство немачког генералштаба Павелићевим режимом; неконтролисана инфлација у НДХ; саопштење
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радио станице Слободна Југославија о односу народа према партизанском покрету; вести Драже Михајловића о четничким акцијама приписаним партизанима и о погубљењима српског становништва од стране комуниста; напад
партизана на манастир Раиновац; вести о преговорима Немаца и партизана;
акција партизана против ХСС-а; говор Драже Михајловића на радио станици
Шумадија; однос снага партизанског покрета и трупа Д. Михајловића и територије под њиховом контролом; министарска криза краљевске владе у Лондону и оставка Слободана Јовановића; састав владе Божидара Пурића; прелазак
краља Петра II и краљевске владе из Лондона у Каиро као и њихов положај
код Британаца; незадовољство краљевске владе због написа у страној штампи
о активностима партизанског покрета и покрета Д. Михајловића; реаговање
Владе на прокламацију АВНОЈ-а; објава одлука АВНОЈ-а и осврт на британску политику према Југославији; опрост учесницима каирске афере; пласирање вести о злочинима окупатора и акцијама четника од стране Посланства КЈ
у Стокхолму у шведској штампи; албанска пропаганда за присаједињење Косова и Метохије у Америци за време Другог светског рата; прикупљање имена
криваца за покољ Срба у Новом Саду; одговор владе КЈ поводом оснивања одбора за ратне избеглице у САД; обарање једног америчког бомбардера код Бихаћа; југословенски територијални захтеви према Италији после њене капитулације.
Политичка, економска и војна ситуација у Србији; однос Срба према
другим нацијама (савезничким и непријатељским), Дражи Михајловићу, Титовом партизанском покрету, држање истакнутих личности, о православној и католичкој цркви; допринос српског народа савезничкој борби против непријатеља и осврт на деловање усташког режима и партизанског покрета; злочини
окупатора у Југославији; однос Немаца према српском становништву; утврђивање Београда од стране Немаца и страх грађана од могућег савезничког бомбардовања; последице бомбардовања Београда на Ускрс 1944. године; уништавање трагова злочина у Јајинцима; делатност лутеранског епископа Филипа Попа; наредба Драже Михајловића о стављању свих оружаних група и формација на територији Југославије састављених од југословенских поданика
под његову команду; Михајловићев проглас поводом прославе 1. децембра;
организација четничких одреда и борба против Немаца и усташа; спасавање
посада оборених америчких бомбардера од стране четника; о одржаном националном конгресу у штабу Д. Михајловића почетком 1944. године; проглас Д.
Михајловића, представника социјалистичке странке и радничких синдиката
радницима и службеницима о решењу радничког питања; реаговање Централног националног комитета КЈ поводом проглашења Јосипа Броза за маршала и
образовање привремене партизанске владе; положај снага Драже Михајловића
у Југославији; о одржаном народном збору у Србији под председништвом
Живка Топаловића; прелажење партизана српске националности у четничке
одреде; напад партизана на четнике на острву Лошињу; прелазак бивших италијанских војника словеначке народности у партизанске одреде; прилике у
НДХ; ХСС о стању у НДХ; утицај Мачека у Хрватској; расположење становништва НДХ према партизанском покрету; ситуација у Далмацији; положај
Југословена на територији Италије и борба са Немцима око далматинских
острва; реаговање краљевске владе на изјаву Владимира Велебита о Дражи Михајловићу; именовање и преузимање положаја председника владе КЈ од стране
Ивана Шубашића; обраћање краља Петра II народима Југославије; Централни
национални комитет КЈ о деловању И. Шубашића; доношење статута југословенске демократске народне заједнице од стране ЦНК КЈ; Шубашићево обраћање народима Југославије; разрешење дужности генерала Драже Михајловића од
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стране краља Петра II и краљевске владе; др Стојан Гавриловић о ситуацији у
Југославији након посете ослобођеним крајевима земље; војно-политичке прилике у земљи после споразума Тито-Шубашић; судбина Јевреја у Новом Саду,
Суботици и имена групе Јевреја југословенских држављана у Будимпешти; евакуација немачког посланства из Београда 1944. године.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, извештај, меморандум, телеграм.
Језик: српски.
Фолијација: 409-992.

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
6
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МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ПАКТОВИ
Одлуке конференције у Тридану у вези организовања мировне конференције поводом завршетка Првог светског рата; став шведског црвеног крста
о предлог совјетског црвеног крста за сазивање међународне конференције црвеног крста; програм одржавања и говори на XXXV састанку Интерпарламентарне уније у Ослу и учешћу југословенске делегације на истом; свечана вечара југословенске делегације са истакнутим норвешким политичарима и културним посланицима; XIV конференција конгреса европских националних мањина у Стокхолму; програм рада, теме предавања и предавачи; сукоб Мађара
и Немаца по питању легитимних представника немачке мањине у Мађарској;
говор председника конгреса Вилфена; реферат представника словеначке мањине у Италији; реферати других делегата на конференцији и мањине заступљене на конгресу; пројекат декларације и меморандума у вези са декларацијом владе уједињених народа и француског националног комитета; достава
текста декларације и пројекта меморандума шведској влади; конференција за
шећер у Лондону с подацима о извозном контингенту одобреном Југославији
и уступању дела контингента Француске Југославији; представник Југославије
на састанку европских споразума извозника дрвета у Стокхолму; рад X конгреса међународне трговинске коморе и југословенски делегати на истом; међународни конгрес за домаћинску наставу; југословенски учесници конгреса
неуролога одржаном у Копенхагену; XIII конгрес међународне конфедерације
удружења писаца и композитора у Стокхолму и учешће В. Велмар Јанковића
као југословенског делегата; делегати министарства просвете на међународном конгресу у скандинавским земљама; конгрес међународне астрономске
уније у Стокхолму и неуспела кандидатури југословенског делегата за место
подпредседника; регионални конгрес Роторy Интернатионал у Стокхолму.
Година: 1918; 1937-1940.
Врста документа: преписка, декларација, меморандум, нота, брошура, листа,
фотографија, извештај, реферат, резолуција.
Језик: српски, француски, енглески, шведски, немачки.
Фолијација: 1-199.
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МЕЂУНАРОДНО - ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА
Политичка ситуација у Немачкој пред капитулацију у Првом светском
рату; узроци распада Аустроугарске; Брантингов коментар Вилсоновог одговора на аустро-угарску понуду за мир.
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Преписка руског посланика у Стокхолму са руским амбасадама посредством Посланства Србије у Стокхолму; иницијатива за формирање и међународно признање противбољшевичке владе северне Русије; могућност да
оформљена влада буде укључена у мировне преговоре по завршетку Првог
светског рата; акција генерала Јуденича у околини Петрограда; интересовање
престолонаследника Александра Карађорђевића за судбину руске царске породице.
Формирање привремене владе Естоније; борба против бољшевика и
молба за помоћ привремене владе Естоније упућена Антанти; отворено писмо
естонске владе Ремзију Мекдоналду.
Изјава бившег руског министра иностраних послова Терешченка о повреди Лондонског уговора од стране Италије; реаговање Албанаца на покушај
стављања под италијански протекторат.
Иницијатива председника Рузвелта за сазивање европске конференције
у циљу решавања економских и политичких проблема и ограничавање наоружања у Европи; утицај унутрашње политичке ситуације на спољну политику
САД; француско-енглеска декларација по питању неутралног статуса Белгије.
Холандска иницијатива за признање италијанске окупације Абисиније
(Етиопије); британска спољна политика; посета пољског мин. ино. послова Бека Италији с освртом на међународну позицију двеју земаља; пољско - литвански спор и однос европских сила према њему; реакције на аншлус у САД и
америчко виђење ситуације у Европи; реакције на аншлус у Чилеу; пољска
иницијатива за стварање блока неутралних држава од Балтика до Црног мора.
Састанак пољског министра иностраних послова Бека са Хитлером у
Берхтесгадену; посета Чемберлена и Халифакса Риму с освртом на италијанско-француске односе; посета грофа Ћана Будимпешти с освртом на мађарско-југословенске односе; посета мађарског министра иностраних послова Чакија Немачкој; совјетско-румунски односи; стање у Румунији после погибије
Калинескуа; држање политичких кругова и јавности САД према рату у Европи; однос Шпаније према зараћеним силама у Европи.
Став Аргентине према зараћеним странама у Европи с освртом на утицај
рата по латиноамеричке државе; мађарски деманти резултата италијанско-мађарског састанка у Венецији; политичко-економско стање у балтичким земљама; односи СССР-а и балтичких држава; репатријација балтичких Немаца у
Немачку; пут америчког подсекретара Велса у Европу; могућност уласка САД
у рат; ситуација у Немачкој.
Пребацивање немачких трупа из Норвешке у Трст и мишљење југословенског генералштаба о томе; потписивање Атлантске декларације од стране
јужно афричке уније.
Политичко и социјално стање у Немачкој; војни губици Немачке; стање у немачкој војсци; ефекти савезничког бомбардовања; морал немачког
становништва; забринутост у Немачкој поводом савезничког искрцавања у
сев. Африци и ситуацији код Стаљинграда; експлоатација стране радне
снаге у Немачкој; немачке припреме за случај савезничког искрцавања на
Балкан; стање у Вишијевској Француској и улазак немачких трупа у Виши;
политичка и економска ситуација у Француској; расположење Француза
према Немцима и савезницима; морал италијанског становништва после савезничког бомбардовања италијанских градова; однос мађарских власти и становништва према Немцима; односи чехословачког и мађарског народа; мађарска пропагандна акција за придобијање савезничких сила и шведске јавности;
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политичко-економска ситуација у Румунији; погледи румунских званичних и
незваничних кругова на војну ситауцију Румуније; одбијање Антонескуа да
анектира српски део Баната; судбина југословенског дипломате у Букурешту
Новака Поповића.
Опште стање у окупираним земљама Европе; политичка, економска и
друштвена ситуација у Немачкој; снага и губици немачке војске на источном
фронту; Хитлеров начин размишљања и рада; мишљење шведских званичних
кругова о војном положају Немачке; морал СС трупа и гестапоа после немачких пораза у сев. Африци и СССР-у; ситуација у немачкој војсци и размимоилажење у немачком војном руководству после пораза код Стаљинграда; опремљеност немачке војске и снабдевање становништва; поступци Немаца према
француским и српским ратним заробљеницима и њихово коришћење као радне снаге; немачки поступци према Јеврејима; последице савезничког бомбардовања на морал немачког становништва, градове и индустријска постројења;
расположење немачког народа према нацистичком вођству; утицај Хитлера на
доношење војних одлука, морал немачких трупа и официра и мере за одржавање дисциплине међу немачким војницима на источном фронту; резултат битке
код Курска; поређење актуелног плана Немачке после пада Мусолинија са ситуацијом из 1918. године од стране неких немачких водећих кругова; бројно
стање немачких трупа у Италији; покушај Немаца да рестаурирају фашистички режим у Италији;одступање немачке војске на источном фронту; покушаји
успостављања контаката са западним савезницима од стране Немаца; гласине
о промени немачко-совјетских односа; одлучност нацистичког вођства да настави рат; немачки планови за коришћење новог оружја у бомбардовању Лондона; расположење становништва Берлина према Совјетима, Англосаксонцима и нацистичком режиму; мишљење Британаца о настојању Немаца да неутрализују последице савезничког бомбардовања; временска процена способности Немачке да још води рат; немачки планови за противофанзиву на источном фронту; немачки захтеви упућени сателитским државама у погледу даљег
вођења рата и реаговање дотичних држава; састанак Хитлера и Мусолинија и
Хитлера са краљем Борисом; уклањање грофа Ћана; расположење италијанског народа према савезу са Немачком; настојање Италије да закључи примирје и о конфликту са Немцима; тежња нове италијанске владе да очува териотирију Италије на источној јадранској обали; покушаји италијанског краља
и маршала Бадаљоа да издејствују сагласност Немачке за иступање Италије из
рата; расположење становништва, католичке цркве и других кругова; сарадња
нове италијанске владе са савезницима; покушај Италије да формално приступи савезницима и објави рат Немачкој; политичка и војна ситуација у Румунији и немачки притисак на Румунију; односи између румунског краља и маршала Антонескуа и покушаји успостављања контаката са Британцима; стање румунске војске на источном фронту и немачки притисак за повећање румунског
учешћа у рату; прилике међу румунским политичким избеглицама у Лондону;
опозиција у Румунији и политички положај румунског краља; сукоб између
Михајла и Јона Антонескуа; расположење Румуна према Совјетима и румунско-немачки односи; сумње румунских званичних кругова у немачку победу и
њихова тежња да поврате Трансилванију од Мађарске; производња нафте после бомбардовања петролејских постројења у Плоештију; покушаји емисара
румунске владе да ступе у везу са румунском емиграцијом и Британцима и
осврт на румунско-југословенске односе; став М. Антонескуа о односу Румуније према Тројном пакту; ,,анти" немачки потези мађарске владе у циљу приближавања западним савезницима; наводна намера Мађарске да омогући пољским трупама учешће у окупацији Мађарске у циљу спречавања уласка југо-
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словенске војске; састанак Калаја и Мусолинија с разматрањем позиције у Југославији; састанк Хитлера и Хортија и захтев за веће мађарско учешће у рату
и акције против Јевреја; наименовање бившег мађарског посланика у Југославији за посланика у Шведској и његови политички ставови; одјек пада Мусолинијевог режима у Мађарској с освртом на војни, економски и политички положај Мађарске; тајни преговори Мађарске са западним савезницима; ставови
које протура мађарска пропаганда у циљу придобијања савезника, с освртом
на однос Мађарске према Југославији и српском становништву под мађарском
влашћу; ефекти мађарске пропаганде на савезнике; декларација владе Уједињених нација и француског Националног комитета; упозорење савезничких
држава Шведској и другим владама о незаконитости експлоатисања територија под окупацијом сила осовине; забрана уноса енглеских фунти у Британију;
о значају одлука Комитета за Средоземно море по питању будућности балтичких држава; бројно стање и морал совјетске војске; састанак јапанских војних
аташеа у Европи и њихова процена снаге совјетске војске; процена совјетских
губитака и морал немачке војске на источном фронту; приказ совјетске књиге
о положају Православне цркве у Совјетском савезу; стање у бугарској војсци;
спољно-политички положај Бугарске; бугарска идеја да се по губитку окупираних територија створи неутрална Македонија.
Процена способности Немачке да води рат; стање саобраћаја, функционисање државних служби и држање војске у Немачкој; процена немачких материјалних и људских резерви; немачке операције на источном фронту; морал
немачке војске; повлачење немачких трупа на северу Скандинавског полуострва; повлачење немачких трупа на јужном делу источног фронта; улазак немачких трупа у Мађарску; расположење и борбена способност немачке војске
након савезничког искрцавања у Нормандији; положај страних радника у Немачкој; обезбеђење материјалних потреба немачког становништва; немачка
идеја за наметање сепаратног мира; немачко ново оружје; нагло погоршање
војног положаја Немачке; евакуација немачког становништва у безбедније
крајеве; атентат на Хитлера и угушење завере; позиција Химлера у Немачкој;
одступање немачке војске из Француске и планови за организацију одбране;
наводни немачки контакти са савезницима у циљу склапања мира; пад морала
немачких трупа на Балкану; пропаганда мађарских новинара о Мађарској као
жртви Немачке; расположење мађарског становништва и војске према немачком уласку у Мађарску; став Мађарске према совјетском напредовању;
страдања Јевреја и Пољака; став пољске владе о границама са СССР-ом;
предлог пољске владе о стварању заједнице држава укључујући и Југославију
као и одговор британске владе; совјетске војне операције и планови према југоисточној Европи; могућност савезничке акције у Данској.
Година: 1918-1919; 1937-1944.
Врста документа: преписка, нота, меморандум.
Језик: српски, француски, енглески, руски.
Фолијација: 200-533.
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-А
Месечни извештаји МИП-а КЈ достављени краљевским посланствима са
прегледом важнијих догађаја датих по европским земљама појединачно.
Година: 1937-1940.
Врста документа: извештај.
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Језик: српски.
Фолијација: 1-961.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ, ИНТЕРНИРЦИ
И ИЗБЕГЛИЦЕ
8

26

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У НЕМАЧКОЈ
Појединачне и групне молбе југословенских ратних заробљеника у Немачкој да им се пошаље помоћ у намирницама, одећи, обући, лековима итд. са
називима и местима логора у којима се налазе; спискови заробљеника у неким
логорима у Немачкој; бројно стање и услови живота југословенских ратних
заробљеника у појединим логорима у Немачкој са адресама истих достављени
од шведске хришћанске заједнице младих људи; обавештење генералног секретара европске организације помоћи студентима о стању наших ратних заробљеника у Немачкој; адресе неколицине службеника Министарства иностраних послова који се налазе у заробљеничким логорима у Немачкој; информација о стању Југословена у логорима добијена од групе југословенских
заробљеника пуштених кући из здравствених разлога; организација слања помоћи југословенским ратним заробљеницима у Немачкој и контакти посланства са шведским властима по том питању; контакти са шведски Црвеним крстом; понуда шведске приватне фирме да достави помоћ за ратне заробљенике
у Немачкој; набавка намирница у Аргентини за ратне заробљенике и транспорт шведским бродовима; достава намирница преко приватне шведске фирме и шведског Црвеног крста југословенским ратним заробљеницима у логорима XIб и XIIIд; проблеми појединачног слања пакета за југословенске ратне
заробљенике због немогућности набавке потрепштина у Шведској од стране
Посланства КЈ.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, извештај, списак, меморандум.
Језик: српски, шведски, енглески, француски.
Фолијација: 1-291.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНТЕРНИРЦИ У НОРВЕШКОЈ
И ИЗБЕГЛИЦЕ У ШВЕДСКОЈ
Биографски подаци избеглих југословенских интернираца из Норвешке
у Шведску са описом догађаја у којима су учествовали почев од напада непријатеља на Југославију до заробљавања, пребацивања у логор у Норвешкој
и бекства; ситуација и поступци према српским интернирцима у логорима у
Норвешкој према вестима норвешког посланства у Стокхолму; преглед стања
у логорима у Норвешкој, Немачкој и Југославији према извештају мајора др
Крстића; подаци о стању југословенских интернираца добијених на основу разних извора послатих од стране Посланства КЈ у Стокхолму Влади у Лондону;
организација помоћи југословенским интернирцима; достављање пакета; признавање интернирцима статуса ратних заробљеника од стране Немаца; обавештење југословенске владе у Лондону посланству о покретању истраге од
стране савезника за утврђивање имена ратних злочинаца; помоћ краљевске
владе и Посланства у Стокхолму избеглим интернирцима у Шведској; неспоразум између службеника Посланства и избеглица; непријатељско држање дела избеглих интернираца према Посланству и краљевској влади; пребацивање
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појединих избеглица из Шведске у Британију; молбе Посланства шведским
властима да се помогне при смештају, запошљавању и школовању избеглица;
обавештења Посланства о новим пребезима, броју избеглица, предузетим мерама за лечење, смештају и помоћи у одевању и новцу; бекство из немачке
војске југословенских држављана словеначке националности, Југословена запослених на немачким бродовима у Шведску.
Година: 1942-1944.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, фанцуски, шведски, норвешки.
Фолијација: 292-628.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДИПЛОМАТСКИ КОНЗУЛАРНИ
СЛУЖБЕНИЦИ ИНЕРНИРАНИ ОД СТРАНЕ НЕМАЦА
Хапшење југословенских дипломатских конзуларних службеника у Немачкој после пребацивања у Југославију од стране Немаца и њихово одвођење
у концентрационе логоре у Немачкој; имена интернираних службеника; молба
да се преко шпанске амбасаде у Немачкој интервенише за ослобођење интернираних; молба шведској хришћанској заједници младих људи и шведским
властима у вези заробљених службеника; судбина Новака Поповића, службеника југословенске амбасаде у Букурешту.
Година: 1942-1944.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, француски, немачки, шведски.
Фолијација: 629-690.

8

29

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
У ИТАЛИЈИ И МАЂАРСКОЈ
Молба југословенских ратних заробљеника у Италији да им се пошаљу
намирнице и одећа са адресама логора у којима се налазе; упути о судбини неких југословенских држављана интернираних у Италију; околности под којима се налазе Југословени у италијанским концентрационим логорима и списак
логора и затвора у Италији у којима се они налазе.
Логор интернираних Југословена у Шарвару у Мађарској; разговор папског нунциа са групом интернираних у Шарвару.
Година: 1942-1943.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, енглески, шведски.
Фолијација: 691-721.

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
9

30

ПРОПАГАНДА У ШТАМПИ
Бугарска пропаганда у Шведској у Првом светском рату. Шведски часопис Дie Wеlt и забрана његовог растурања у Југославији због комунистичке
пропаганде; уговор листа Свенска дагбладет са ЦПБ-ом; достава листа Ецхо
де Белграде угледним шведским личностима; утврђивање порекла чланка у Ју-
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гославији објављеном у шведском листу; анализа писања шведског новинара у
Југославији; предавања редактора шведског листа о Југославији; слање пропагандног материјала од стране југословенске владе у Лондону у циљу пласирања у шведској штампи; невољност шведске штампе да објављује вести о страхотама у окупираној Југославији; начин писања шведске штампе о Југославији
и разматрање могућности да се на њу утиче пропагандном активношћу Посланства КЈ у Стокхолму; приказивање филмског журнала о уделу Југославије
у ратним напорима савезника; достава публикација и брошура у циљу пропаганде од стране југословенске краљевске владе у Лондону Посланства КЈ у
Стокхолму.
Година: 1918; 1937-1943.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 1-130.
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ШВЕДСКА ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
Чланци и вести у шведској штампи о Југославији са следећим темама:
наводно признавање права Италији на Трст и Пулу; југословенска војна акција
у Корушком; односи Југославије и Бугарске; наводни нереди у Београду, Сарајеву и Хрватској; Црна Гора; став шведске штампе према југословенским
противницима и анализа писања о Југославији;
конкодарско питање; састанци Мале Антанте; Милан Стојадиновић и
настојање да се сруши његова влада; краљ Петар II; инфорамција Посланства
о порасту интересовања за Југославију у шведској штампи; избори у Југославији; забрана излажења листу Правда; конгрес за историју медицине одржан у
Југославији; прослава двадесетогодишњице од стварања Југославије; унутрашња и спољно-политичка ситуација у Југославији; пад Стојадиновићеве владе; резултати конференције балканског споразума; српско-хрватски односи и
споразум Цветковић-Мачек; трговински односи Немачке и Југославије; немачка национална мањина; однос Југославије према силама осовине; пут кнеза
Павла у Рим; утисак у Југославији изазван сломом Чехословачке и окупациом
Албаније; перспектива Југославије после српско-хрватског споразума; југословенско-мађарски односи; однос Ватикана према Југославији и Балкану;
италијанске припреме за напад на Југославију; бомбардовање Битоља од стане
Италијана; кнез Павле; унутрашње политичко пруређење Југославије; бугарски захтеви за ревизију границе са Јогславијом; улога Југославије у односима
великих сила; васкрс панславизма; однос Југославије са СССР-ом и совјетска
пропаганда; полажај Југославије пема тројном пакту и спсобност Југославије
да се одупре евентуалном нападу; становништво, обичај, култура у Македонији; анализа Посланства КЈ о писању шведске штампе у вези Југославије са подацима о броју објављених чланака у 1939. години; војни положај Југославије;
постанак и развитак југословенске државе; састанак Хитлер Цветковић; Југославије и њени суседи; ситација на Балкану после приступа Бугарске тројном
пакту; положај Југославије и њена намера да приступи тројном пакту; инцидент са шведским послаником у Београду за време двадесетседмомартовских
демонстрација; хапшење и стрељање у окупираној Југославији; општа ситуација у Београду и Србији; ситуација у НДХ; италијанска окупација хрватске
обале; саботажа и оружане акције против окупатора; тешкоће Мађарске на
окупираној југословенској територији; борбе јединице Драже Михајловића са
окупатором у Србији, Босни и Црној Гори; Недићев режим; партизанска акци-
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ја и Ужичка република; грађански рат у Србији; противпартизанске и противчетничке акције Немаца, Италијана и усташа; италијанско виђење герилског
рата у Југославији и циљеви италијанске политике на Балкану; италијанске тешкоће у Словенији; пут краља Петра II у САД; разлози војног слома Југославије у априлском рату; стрељање југословенских заробљеника у логору у Норвешкој; Павелић и Мачек; совјетско-енглеска борба за Балкан и апел председника владе С. Јовановића; економско и политичко стање у Југославији; бугарска одговорност за сукобе на Балкану; супростављена гледишта совјета и англосаксонаца око Драже Михајловића; борба и сарадња Драже Михајловића са
окупатором; партизанска привремена влада и Тито; супарништво Титових
партизана и четника и процена њихових снага; партизански покрет међу Србима; совјетске претње Југославији и Балкану; страдање српског и јеврејског
становништва под мађарском окупацијом; интервенција Рузвелта и Черчила у
југословенској кризи; критика савезника од стране југословенске владе; незадовољство краљевске војске на Блиском истоку; посета совјетске војне делегације Титу; преговори Југославије са УНРРА-ом (1937-1944).
Година: 1918-1919; 1937-1944.
Врста документа: преписка, исечци.
Језик: српски, шведски.
Фолијација: 131-1036.
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ФИНСКА ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
Коментари финске штампе о мађарској књизи која третира југословенско-мађарске односе; о неутралности Југославије; о панисламизму у Југославији; писање финске штампе о Југославији после догађаја од 27. марта 1941. и
југословенски протест због таквог писања; изјава Павелићевог посланика финској штампи.
Година: 1938; 1941; 1942
Врста документа: преписка.
Језик: српски.
Фолијација: 1037-1048.
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ШТАМПА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Појединачне вести и извештаји Посланства о стању у Југославији на
основу новинских чланака објављених у штампи на територији Југославије
под непријатељском окупацијом: политичка, економска и војна ситуација у
појединим деловима земље и Југославије у целини; борбе окупационих снага
и квинслига са партизанима и четницима; политичке војне и економске мере
донешене од стране окупационих власти, усташа и Недићеве владе; контакти
квинслишких власти у Југославији са другим чланицама осовине; написи против југословенске краљевске владе у Лондону и краља.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, немачки.
Фолијација: 1049-1279.
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34

СТРАНА ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
Писање бугарска штампа о међународном положају Југославије после
приступања Тројном пакту; о Македонији; супериорности Бугара над Србима;
ситуацији у окупираној Србији и стању међу Србима.
Писање румунске штампе о догађањима у окупираној Србији; о борбама
у окупираној Југославији; циљевима хрватске унутрашње политике.
Писање швајцарске штампе о делатности краљевске владе у Лондону;
Влатку Мачеку, ситуацији у Хрватској и Југославији у целини.
Чланак из америчке штампе о страдању српских логораша у логору у
Норвешкој.
Билтени совјетске штампе издати од стране совјетског посланства у
Стокхолму са вестима о ситуацији у окупираној Југославији.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, билтен.
Језик: српски, руски, енглески, француски, шведски.
Фолијација: 1280-1400.
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СКАНДИНАВСКА И ИНОСТРАНА ШТАМПА
Писање штампе скандинавских и осталих држава о: аустријском предлогу
за мир; помоћи Италије Бела Куну; спољној политици Шведске; конференцији
скандинавских земаља у Копенхагену; конгресу националних мањина у Стокхолму; потреби очувања неутралности Шведске али и спремности за рат; оставци
финског министар иностраних послова Холстија; проблему Оландских острва;
договор шведске и финске владе о ремилитаризацији острва и гледишта шведских политичких странака по том питању; италијанском упаду и анексији Албаније; Хитлеровом говору у Рајстагу после окупације Чешке; настојању нордијских држава да остану изван групације великих сила; немачки предлог скандинавским државама; промени става Шведске према Друштву народа; резултатима
избора за фински парламент; мађарској спољно-политичкој позицији; немачкосовјетском пакту о ненападању и утицају на општу ситуацију; састанку шефова
нордијских држава у Стокхолму поводом избијања Другог светског рата; склапању пакта о ненападању између Немачке и Данске; интервенцији СССР-а у Пољској; индигнацији у скандинавским земљама немачким методама ратовања; утицају немачке подморничке акције и британске блокаде на неутралне земље; позицији скандинавских држава у односу на Британију; привредном рату; шведском
протесту Немачкој због потапања шведским бродова; финско-совјетској затегнутости; совјетско-финском рату; шведска материјална и дипломатска подршка
Финској у рату са СССР-ом; оставка шведског министра иностраних послова
Сандлера; одлазак шведских добровољаца у Финску; совјетско-фински преговори
о миру и шведска посредничка улога; закључење совјетско-финског мира и
тексту уговора објављеном у штампи; комунистичкој пропаганди у Шведској;
хапшењу комуниста; мерама у Шведској за заштиту становништва у случају
уласка Шведске у рат; Стаљиновим намерама на Балкану; настојању Италије
да створи нови балкански блок; немачко-шведски трговински преговори; одјеку Черчиловог говора; изјави турског министра иностраних послова пред
отварање Балканске конференције у Београду; нападу немачке штампе на
Шведску; повећању ратне спремности шведске војске; британском повлачењу
из Норвешке; нападу на Белгију и Холандију; окупацији Литваније од стране
СССР-а; француској капитулацији; ситуацији на Балкану; ситацији у Данској
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и Норвешкој под немачком окупацијом; дозволи немачког војног транспорта
преко Шведске за Норвешку; Хитлеровој понуди за мир Британији; ревизионистичким захтевима Албаније према Грчкој; мађарско-румунском спору; изборима за шведски Горњи дом; ратној штети у Норвешкој; поновном избору
Рузвелта за председника САД и његовом говору; тројном пакту; Мусолинију;
новом економском уређењу Европе; финској политици према шведској националној мањини; полемици између шведске и финске штампе; држању влада
балтичких држава; склапању пакта о ненападању између Немачке и Данске;
сарадњи скандинавских држава; нападу норвешке штампе на Шведску; декларацији Рузвелта и Черчила; преласку Данске и Финске антикоминтерна пакту;
бугарској спољној и унутрашњој политичкој ситуацији; посети Хитлера Финској; италијанским војним губицима; бомбардовању немачких градова; ситуацији у балтичким државама; поступању Финаца према заробљенима Совјетима; отварању другог фронта од стране савезника; декларацији нове данске владе; Стаљиновом противљењу отварања другог фронта на Балкану; шведскобугарским односима; мађарској пропаганди у Шведској; зазирању Турске од
СССР-а; румунско-финским односима; немачким репресалијама у Норвешкој;
финско-естонским односима; стању у Финској услед ратних напора; улазак
немачких трупа у Мађарску и формирање нове владе.
Естонска штампа о ситуацији у Финској; белгијски лист о политици Немачке и СССР-а према скандинавским земљама; спољно-политичка позиција
Чехословачке с освртом на односе са Немачком почев од 1918. године.
Агенцијске вести и преписи текстова на француском језику о догађајима
у Скандинавији и свету.
Година: 1918-1920; 1937-1944.
Врста документа: преписка, исечци, изводи.
Језик: српски, француски, шведски.
Фолијација: 1-607.
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БИЛТЕНИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИНФОРМАТИВНУ СЛУЖБУ
КРАЉЕВСКЕ ВЛАДЕ У ЛОНДОНУ
Билтени са прегледом писања савезничке штампе, штампе из окупиране Југославије и осталих земаља о ситуацији у Југославији бр. 219-236 (5.126.1.1943. године), бр. 304-309 (14.4-20.4.1943. године) и бр. 369 (6.7.1943.
године).
Година: 1943.
Врста документа: билтен.
Језик: српски.
Фолијација: 608-857.
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ИСЕЧЦИ ИЗ ШТАМПЕ СКАНДИНАВСКИХ ЗЕМАЉА
Чланци о: односима Југославије и Румуније; сарадњи земаља Балканског пакта и конференцији у Београду; југословенским муслиманима; удесу
разарача Љубљана; односу великих сила (СССР, Немачке, Француске, Британије) према Балкану и Југославији; односима Југославије и Мађарске; кнезу
Павлу; краљу Петру II; путу југословенске трговинске делегације у Москву и
успостављању дипломатских односа између Југославије и СССР-а; немачкој и
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мађарској националној мањини у Југославији; притиску Италије на Југославију и нападу италијанских авиона на Битољ; југословенској војсци; југословенско-бугарским односима; стратешкој позицији Југославије; приближавању Југославије Немачкој; утицају рата у Европи на економску ситуацију у Југославији; југословенској хемијској индустрији; југословенској трговинској размени са светом; екуменској конференцији на Балкану; шведско-југословенским
културним везама; прослави годишњице постојања шведско-југословенског
друштва у Загребу; ситуацији у окупираној Југославији и отпору окупатора у
Србији; о коминикеу краљевске владе у Лондону поводом формирања привремене партизанске владе; репортаже о предратној Југославији с освртом на
историју, становништво, културу и природне лепоте земље (Шведска).
Чланци о: данском учешћу на сајму у Београду с освртом на политичку
ситуацију у Југославији; Балкану; састанцима данско-југословенског друштва;
становништву, култури, знаменитостима Сарајева и Босне и Херцеговине
(Данска).
Чланци о посети школског брода југословенске краљевске морнарице
"Јадран" Норвешкој.
Чланци о: националном проблему Југославије са подацима о мањинама;
пучу од 27. марта; припремама сила осовине за напад на Југославију и војним
снагама Југославије (Финска).
Година: 1937; 1939-1941; 1943.
Врста документа: исечци.
Језик: шведски, дански, норвешки.
Фолијација: 1- 431.

ПОСЛАНСТВО И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
У СКАНДИНАВСКИМ ЗЕМЉАМА
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МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ ПОСЛАНСТВА
Потврде нотификације од страних посланстава о оснивању краљевине
СХС; персонални подаци службеника Посланства, постављења и разрешења
са дужности; трошкови и достава финансијских средстава за рад Посланства;
захтеви за повећање финансијских средстава и проблеми са њиховом доставом
услед ратне ситуације; спор са власником куће у коме је смештено Посланство
због кашњења кирије; инвентар Посланства; упутства и налази Посланству од
стране МИП-а КЈ за праћење и доставу одређених података о Шведској и осталим скандинавским земљама; контакти југословенског посланика са страним
посланицима, начин шифровања и доставе дипломатске поште; пропагандна
активност Посланства; циркуларна писма МИП-а о забрани издавања виза
сумњивим лицима; прослава државних празника и помени одржани у Посланству; дописи страних мисија Посланству; активност Посланства на међународним студентским данима у Шведској.
Година: 1919; 1937-1944.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, немачки, француски, шведски.
Фолијација: 1-481.
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ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Почасни конзулати у Шведској:
оставка почасног генералног конзула у Стокхолму Т. Ларке и укидање
Почасног генералног конзулата у Стокхолму; разрешење са дужности почасног вицеконзула у Норчепингу Холмберга; оставка почасног вицеконзула у
Малмеу и наименовање новог; извештај почасног конзула у Гетборгу о свом
дотадашњем раду на унапређењу шведско-југословенских односа.
Почасни конзулат у Хелсинкију:
настојање финског банкара Лилијуса да се отвори Почасни конзулат
Краљевине СХС у Хелсинкију и он постави на дужност конзула и негативан
одговор Владе СХС (1919); разрешење дужности почасног генералног конзула
И. Шајковића и укидање Конзулата; идеја о отварању каријерног конзулата
Краљевине Југославије у Финској; одлука о поновном отварању Почасног генералног конзулата у Финској и постављање И. Шајковића на исту дужност;
проблеми са званичним статусом Шајковића у Финској; привремена евакуација конзулата услед избијања совјетско-финског рата; дефинитивно укидање
Конзулата на захтев финске владе и прелазак почасног генералног конзула у
Шведску; материјална помоћ почасном генералном конзулу.
Почасни конзулат у Копенхагену:
покушај бившег почасног генералног конзула у Копенхагену Тегнера да
настави са радом; постављење новог почасног конзула Краљевине Југославе
Т. Олесена; спор са бившим делегатом завода спољне трговине у Данској; обавештење данског МИП-а да на захтев немачких окупациониих власти мора обуставити рад нашег конзулата.
Почанси генерални конзулат у Ослу:
југословенско одликовање за почасног генералног конзула КЈ у Норвешкој Б. Холтар-Серенсена и активност почасног генералног конзула на дочеку
југословенске делегације на Конгресу интерпарламентарне уније у Ослу.
Година: 1919; 1937-1941.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, француски, немачки.
Фолијација: 482-804.

ОПШТА АРХИВА
ЈУГОСЛАВИЈА И СКАНДИНАВСКЕ ДРЖАВЕ
13
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ЈУГОСЛАВVИЈА - СКАНДИНАВСКЕ ДРЖАВЕ
Извоз југословенског дувана у Скандинавију са подацима о укупном увозу дувана скандинавским земљама; број југословенских радника званично пријављених на раду у Скандинавији; тешкоће извоза југословенског кукуруза у
Скандинавију; студијско путовање у Скандинавију југословенског професора;
имена југословенских стручњака овлашћених за фитопатолошки преглед воћа
извезеног из Југославије; пут шведских и данских новинара у Југославију.
Година: 1937-1940.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, дански, шведски.
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Фолијација: 1-57
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ОДНОСИ ЈУГОСЛОВИЈЕ И ШВЕДСКЕ
Шведско-југословенска трговинска размена; заинтересованост шведских
фирми за југословенске извознике воћа, поврћа, перади, коже, руда, текстилних и хемијских продуката, електроинсталационог материјала и дрвета; заинтересованост југословенског завода за унапређење спољне трговине за извоз
лековитог и индустријског биља у Шведску са именима шведских фармацеутских фирми; понуде за извоз дувана у Шведску; извоз луцерке; увоз котрљајући лежајева из Шведске у Југославију; дубинске бомбе за југословенску ратну морнарицу; произвођачи оруђа за обраду земље у Шведској; произвођачи
хартије у Шведској за потребе Југославије; шведско друштво за производњу
шибица у Југославију; инвестиције шведске компаније Електроинвест у Југославији; материјали и подаци о трговинској размени Шведске и Југославије;
обустава редовне поморске линије са Југославијом од стране шведске компаније због рата; туристичка пропаганда друштва Путник у Шведској; посете
шведских туристичких агенција Југославији у циљу испитивања југословенских туристичких могућности; позив за учешће на сајмовима у Југославији;
интересовање шведске фирме за издаваче шведских књига у Југославији; одликовање шведског тешко-атлетског савеза југословенском тешко-атлетском
друштву; контакти шведског гимнастичког савеза са југословенским спортским савезом; предавање о Југославији у организацији шведско-југословенског друштва у Стокхолму; посете Југославији шведских новинара; службене
посете представника шведских државних установа Југославији; стручне посете југословенских грађана Шведској; шведски дипломатски представници у
Југославији.
Година: 1918-1920; 1937-1944.
Врста документа: преписка, списак, писмо, упит.
Језик: српски, француски, немачки, шведски.
Фолијација: 58-523.
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ОДНОСИ ЈУГОСЛАВVИЈЕ И ДАНСКЕ
Данско-југословенска трговинска размена за фебруар 1937. године; заинтересованост данских фирми за увоз вина из Југославије; извоз шљива у
Данску; забрана увоза стоке из Данске и других земаља у Југославију због појаве слинавке и шапи; извоз семена; брушени камен; куповина једног брода у
Данској; југословенски Туристички пропагандни биро у Данској; екскурзија
данских студената; заинтересованост данских фирми за београдски сајам; позив загребачког велесајма данским фирмама за учешће с коментаром службеника Посланства о проблемима размене Југославије са скандинавским земљама због клиринга са Немачком; дански одговор поводом позива на учешће на
ваздухопловној изложби у Београду; посета југословенске делегације пољопривредној изложби у Данској; приредбе и предавања о Југославији одржане у
данско-југословенском друштву; предавање др Јосипа Смодлаке; Лаиссез пассере за посете припадника данске краљевске породице и данских дипломатских представника у Југославији; молба за стручно усавршавање југословенских пољопривредних питомаца у Данској; учешће данских архитеката на
конкурсу за зграду београдске опере; удес југословенског брода у Данској.
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Година: 1937-1940.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, француски, немачки.
Фолијација: 524-631.
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ОДНОСИ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ФИНСКЕ
Узајамно ослобођење виза за дипломатске пасоше између Југославије и
Финске; опуномоћени представници финске компаније за трговинске преговоре са Југославијом.
Година: 1938-1939.
Врста документа: преписка, пуномоћје.
Језик: српски.
Фолијација: 632-655.
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ОДНОСИ ЈУГОСЛАВИЈЕ И НОРВЕШКЕ
Закон о ауторском и правном посредништву у Југославији; заинтересованост норвешке фирме за сарадњу са Југославијом; неучествовање Норвешке
на ваздухопловној изложби у Београду; неизвесна судбина купљеног уља за
Југославију у Норвешкој због немачке окупације Норвешке.
Година: 1937-1940.
Врста документа: преписка, нота.
Језик: српски, немачки, француски.
Фолијација: 656-661.

СКАНДИНАВСКЕ ЗЕМЉЕ
14

45

СКАНДИНАВИЈА
Шведска:
предлог шведске универзане алијансе за мир; листа посета за дипломатски кор са списком чланова шведске владе; церемонијал при отварању заседања шведског парламента; радна и боравишна дозвола за странце у Шведској;
предавање Фон Папена о Немачкој у шведско-немачком удружењу у Стокхолму; шведски национал-социјализам и анти семитизам; Јевреји у Шведској и
подаци о броју избеглица и осталих странаца у Шведској; британско-нордијски поморски споразум; појачање шведске морнарице; привреда у Шведској у
првом тромесечју 1937. године; подаци о рударству и металургији у Шведској
1938. године; кретање цена животних потреба у Шведској у 1939. години.
Данска:
издавање дозволе за рад у Данској; подаци о привреди Данске у 1938.
години; платни биланс Данске са иностранством.
Финска:
два примерка специјалног билтена Комитета за организацију олимпијаде у Хелсинкију 1940. године.
Година: 1918-1920; 1937-1939.
Врста документа: преписка, летак, брошура, декрет, елаборат, билтен.
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Језик: српски, француски, шведски, немачки.
Фолијација: 1-121.

ЈУГОСЛАВИЈА
14
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ЈУГОСЛАВИЈА
Упућивање мисије у Србију преко Солуна; увођење новог календара;
нове новчанице у КЈ; демобилизација у СХС; нови грб; руско-српско привредно друштво у Стокхолму и Београду; каријерна и почасна дипломатско-конзуларна представништва КЈ у иностранству; забрањено издавање виза за улазак
у Југославију лицима осумљиченим за шпијунажу, припадницима комунистичког и усташког покрета; забрана издавања виза лицима јеврејског порекла; протеривање из земље лица због великобугарске делатности.
Година: 1919; 1937-1941.
Врста документа: преписка; циркулар;
Језик: српски; руски; француски;
Фолијација: 122-308

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
14
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МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
Руски антибољшевички комитет у Хелсинкију; шведска приватна међународна асоцијација за мир предлаже оснивање нове неполитичке лиге народа; текст о Светој гори; друштво за производњу битуменозног шкриљца у
Естонији.
Година: 1920; 1937-1939.
Врста документа: предлог, чланак.
Језик: француски, енглески, шведски.
Фолијација: 309-350.

ПОСЛАНСТВО И ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ
14
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ПОСЛАНСТВО И ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ
Својеручно писмо Светислава Хођере посланику Б. Чолак Антићу; одликовање посланика Б. Чолак Антића од стране грчког краља; организовање
прикупљања помоћи у Шведској за српску сирочад од стране Посланства; материјали о службеницима Посланства и њиховим принадлежностима; прелазак М. Ракића из Стокхолма на рад у Копенхаген; закуп зграде Посланства и
трошкови за њено опремање; канцеларијски и ПТТ трошкови; наплата такси
за визе страним држављанима и остали конзуларни послови; спор око права
продужавања пасоша Конзулату КЈ Херлен у Холандији са подацима о укидању Посланства КЈ у Хагу; адресар југословенских дипломатских и конзуларних представништава у Скандинавији.
Материјали о почасним конзулатима у КЈ у Шведској; експозе почасног
генералног конзула у Стокхолму о оснивању Почасног конзулата у Шведској;
оставка почасног вице конзула у Малмеу; егзекватор за новог почасног генералног конзула КЈ ; инцидент са бившим почасним конзулом КЈ у Копенхагену и
бившим делегатом за унапређење трговине КЈ у Копенхагену; постављење по-
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часног конзула у Хелсинкију Шајковића за генералног конзула; конзуларна делатност; право визирања пасоша Почасног генералног конзулата у Ослу.
Година: 1918-1920; 1937-1941.
Врста документа: преписка, писмо, меморандум, телеграм.
Језик: српски, француски, немачки.
Фолијација: 351-660.

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
14
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ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Шведска штампа о: ситуацији у Аустрији; немачком милитаризму; немачком продору на исток и плановима у вези Украјине; пропасти Чехословачке; посети Милана Стојадиновића Немачкој и Италији; природним лепотама и
становништву Југославије; југословенској музици; потпори државе југословенском спорту; производњи злата у Југославији; решавању хрватског питања;
проблему мађарске мањине у Југославији; стварању антибољшевичког блока с
учешћем Југославије; састанку кнеза Павла и румунског краља Карола; Милану Стојадиновићу; посети грофа Ћана Југосалвији; противнемачким демонстрација у Београду.
Обавештење Посланства МИП-у о објављеним чланцима о Југославији
и листовима који пишу повољно о Југославији и југословенском туризму.
Данска штампа о: Милану Стојадиновићу и о политичким, економским,
социјалним и културним супротностима у Југославији.
Путописни чланак о Југославији у норвешком листу.
Година: 1918-1920; 1937-1940; 1942.
Врста документа: Преписка, извештај, примерак новине.
Језик: српски, норвешки, шведски.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ, ИНТЕРНИРЦИ
И ИЗБЕГЛИЦЕ
15
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СРПСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Преписка Посланства Краљевине Србије у Стокхолму са српским МИПом и МИП-ом Краљевине Шведске у вези доставе помоћи за српске заробљенике и интернирце у Турској; обавештење Шведског конзулата у Смирни и Посланства у Константинопољу о пребацивању српских заробљеника из Аустроугарске у Турску, њиховом стању и судбини појединаца; непоштовање међународног права од стране Бугара према заробљеним и интернираним Србима и
спречавање холандског посланика у Бугарској да им пружи помоћ; обавештење српском Министарству финансија о бугарском спречавању доставе новчане помоћи српским ратним заробљеницима и становништву под њиховом окупацијом; зверства Бугара почињена према нашим ратним заробљеницима; обавештење Посланства Краљевине СХС у Стокхолму о двојици одбеглих српских ратних заробљеника из аустроугарског заробљеништва; упит о судбини
двојице југословенских грађана војника бивше аустроугарске монархије заробљених у Русији.
Година: 1918-1920.
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Врста документа: преписка, нота, извештај, записник, молба.
Језик: српски, француски.
Фолијација: 1-37.

15
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
Имена југословенских ратних заробљеника који су послали писмене
молбе за помоћ са местима и називима логора у којима се налазе; обавештење
о уредној испоруци животних намирница југословенским заробљенцима у логорима Сталаг XIб и Сталаг XIIIд преко шведског црвеног крста; стање наших
ратних заробљеника у Немачкој; судбина службеника југословенског Посланства у Букурешту Новака Поповића.
Година: 1943-1944.
Врста документа: преписка, списак.
Језик: српски, шведски, немачки, енглески.
Фолијација: 38-93.

15
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ИЗБЕГЛИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНТЕРНИРЦИ ИЗ НОРВЕШКЕ
И ОСТАЛЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У ШВЕДСКОЈ
Спискови одбеглих југословенских интернираца из Норвешке и осталих југословенских избеглица у Шведској са подацима о трошковима за њихово издржавање; југословенске избеглице пријављене код шведског уреда
за избеглице; писма Посланства упућена шведском уреду за социјално старање с молбама да се помогне при запошљавању избеглица; обавештења Посланства МИП-у КЈ о пристизању нових избеглица; молбе две групе избеглица за пребацивање у Енглеску и протест једне групе против понашања друге
у пансионату у Јенчепингу; појединачна писма избеглица из Норвешке упућено Посланству с личним подацима и изјавама о догађајима који су претходили њиховом заробљавању, чину заробљавања, одвођењу у логоре, тамошњем режиму као и бекству у Шведску; појединачна писма избеглица која
су побегла са рада у Немачкој и немачких трговачких бродова, затим групе
Словенаца дезертера из немачке војске са изјавама о свему што је претходило њиховом бекству почевши од напада на Југославију; одговори Посланства
на молбе извеглица за материјалну помоћ, упис на студије итд.; издавање и
продужење пасоша; адресе смештаја избеглица; обавештење Посланства о
приредбама које су избеглице организовале као и непријатељском држању
дела избеглица према Посланству и њиховим контактима са Совјетским посланством у Стокхолму.
Година: 1944-1945.
Врста документа: списак, извештај, писмо, преписка.
Језик: српски, немачки, шведски.
Фолијација: 94-411.
Напомена: Од 6.јуна 1944. почело се са вођењем избегличког деловодног протокола и сигнатура је добила испред броја ознаку И.
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УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА У ШВЕДСКОЈ
СЛОБОДНА ЈУГОСЛАВИЈА
Писмо групе избеглих југословенских интернираца амбасадама СССР-а,
САД и Белике Британије у којима се напада краљевска влада и Дража Михајловић и образлажу циљеви сопствене борбе; писмо југословенских избеглица
упућено удружењу Слободна Југославија са обавештењима о стању у избегличкој колонији, третману који су интернирци трпели док су били заточени у
логорима; ратни злочинци; непријатељски став комунистички орјентисаних
избеглица према Посланству КЈ у Стокхолму; несугласицама међу члановима
колоније; писмо шведских грађана и организација упућених удружењу.
Билтен удружења Југословена у Шведској Слободна Југославија.
Година: 1943-1945.
Врста документа: писмо, билтен.
Језик: српски, шведски.
Фолијација: 412-744.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

POPIS
ADMINISTRATIVNIH KWIGA

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ КЊИГА
1

СТРОГО ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938-1945.
број: 1-25/38, 1-31/39, 1-47/40, 1-129/41, 1-198/42, 1-78/43, 1-40/44, 1-33/45.

2

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број: 1-370.

3

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937-1938.
број: 1-311/37, 1-717/38.

4

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број: 1-869.

5

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број: 1-917.

6

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941-1942.
број: 1-462/41, 1-651/42.

7

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1943-1945.
број: 1-1508/43, 1-466/44, 1-368/45.

8

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број: 1-1444.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број: 1-1868

10

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број: 1-1886.

11

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941-1945.
број: 1-294/41, 1-28/42, 1-79/43, 1-531/44, 1-326/45.

12

ФИНАНСИЈСКИ ДНЕВНИК
година: 1937-1944.
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13

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1937-1940.

14

РАЧУНСКИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941-1944.
број: 1-27/41, 1-40/42, 1-74/43, 1-170/44.

15

ИЗБЕГЛИЧКИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1944-1945.
број: 1-412/44, 1-453/45.

16

ИЗБЕГЛИЧКИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 454-1149.

17

ИЗБЕГЛИЧКИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 1150-1464.

ИНДЕКСИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Посланство Краљевине Југославије у Шведској - Стокхолм

47

ИМЕНСКИ ИНДЕКС
А
АНТОНЕСКУ, МАРШАЛ
20, 24
АРТУКОВИЋ АНДРИЈА
3
АУГУСТИНЧИЋ АНТОН
17

Б
БЕК
13, 15, 24
БЕНЕШ
5
БЕНЕШ ЕДВАРД
24

ГИНТЕР КРИСТИЈАН
20
ГРОФ ЋАНО
5, 24
ГРОФ ЧАКИ
3, 5, 24
ГУСТАВ В
13, 19, 20

Д
ДАРЛАН, АДМИРАЛ
24
ДЕЛБОС
20

И

БЕСЕДЊАК
23

ИДН ЕНТОНИ
20, 24

БЛУМ ЛЕОН
5

ИМРЕДИ БЕЛА
24

БОНЕ
5
БОШКОВИЋ, ПУКОВНИК
20
БРАНТИНГ
13, 24

В
ВИКС, ПУКОВНИК
20
ВИЛСОН
24
ВИЛСОН ВУДРО
20
ВИЛФАН
23
ВИТ ЕРИХ
16
ВРАНГЕЛ, ШВЕДСКИ МИНИСТАР
13

Г

Ј
ЈЕФТИЋ БОГОЉУБ
3
ЈУДЕНИЧ
24

К
КАЛИНЕСКУ
24
КАЛИО
13, 18
КАРЛ МАНЕРХАЈМ
1
КВИСЛИНГ ВИДКУН
11
КЕКОНЕН УРХО
12
КЈОСЕИВАНОВ
4, 20, 20
КЛЕМАНСО ЖОРЖ
23

ГАФЕНКО
4

КНЕЗ ПАВЛЕ
3, 20, 37, 48

ГЕРИНГ ХЕРМАН
5

КЊЕГИЊА ЈЕЛЕНА
20
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КОХТ
11, 17
КРАЉ АЛЕКСАНДАР
3, 20, 37
КРАЉ ЂОРЂЕ, ГРЧКИ
20
КРАЉ ЗОГУ
3, 5
КРАЉ ПЕТАР
20
КРАЉ ПЕТАР II
37
КРАЉ ХАКОН
11

Л
ЛАВАЛ ПЈЕР
24
ЛЕНСИНГ
20
ЛОНТКИЈЕВИЋ, ПУКОВНИК
20

М
МАКСИМОВИЋ ТОМА
15
МАЛМАР
1
МАНЕРХАЈМ КАРЛ
12, 13
МАЧЕК ВЛАТКО
3, 37
МЕТАКС
4

О
ОРЛАНДО
23

П
ПАВЕЛИЋ АНТЕ
3, 5
ПАМСТИЕРНА
13
ПАШИЋ НИКОЛА
20, 37
ПЕТЕН, МАРШАЛ
24
ПОП ФРАНЦ
14
ПОПОВИЋ НОВАК
6
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР
24
ПРИНЦ ОЛАФ
11

Р
РАКИЋ МИЛАН
46
РИБЕНТРОП ЈОАКИМ ФОН
3, 5
РИТИ
1
РУЖДИ АРАС
4
РУЗВЕЛТ ФРАНКЛИН
24

С

МИХАЈЛОВИЋ ДРАГОЉУБ
3

САНДЛЕР РИКАРД
9, 13, 20

МИХАЉ АНТОНЕСКУ
5

САРАЏОГЛУ
4

МУНТЕРС
24

СЕДЕРГРЕН ХУГО
6, 26

МУСОЛИНИ БЕНИТО
5, 24

СОНИНО
23

Н

СПАК
15

НЕДИЋ МИЛАН
3

СТАЉИН ЈОСИФ
13

НИНЧИЋ МОМЧИЛО
20

СТАУНИНГ ТОМАС
9
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СТОЈАДИНОВИЋ МИЛАН
37, 48

ХЕЛМСТЕД
18

СТРАЖНИЦКИ
16

ХЕЛНЕР
13

СТРАЖНИЦКИ МИЛОРАД
3

ХИТЛЕР АДОЛФ
1, 3, 5, 13, 24

СУББОТИЋ
14

ХИТОНЕН
1

Т
ТЕРЕШЧЕНКО
24
ТРУМБИЋ АНТЕ
20

Ћ
ЋАНО
3

Ф
ФОШ, МАРШАЛ
23
ФРАНКО ФРАНЦИСКО
20

Х

ХОЂЕРА СВЕТИСЛАВ
20, 46
ХОРТИ МИКЛОШ
24

Ц
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГИША
37
ЦИНЦАР МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
3

Ч
ЧЕМБЕРЛЕН НЕВИЛ
13, 24
ЧЕРЧИЛ ВИНСТОН
20

Ш

ХАНСОН
13

ШАРЛ ДЕ ГОЛ
24

ХЕЛИФАКС
24

ШУШНИГ
3, 5
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ГЕОГРАФСКИ ИНДЕКС
A
АБИСИНИЈА (ЕТИОПИЈА)
24
АЛБАНИЈА
3, 20, 24
АРГЕНТИНА
6, 24

ЕТИОПИЈА
3, 4

И
ИТАЛИЈА
3, 4, 5, 20, 24, 34

Ј

АУСТРИЈА
3, 5, 20

ЈАПАН
3

АУСТРО-УГАРСКА
24, 50

ЈУГОСЛАВИЈА
2, 4, 5

АУСТРО-УГАРСКАМАЂАРСКА
20

Б

Л
ЛАТВИЈА
12, 24

БАЛКАН
24

ЛИБАН
20

БЕЛГИЈА
9, 24

ЛИТВАНИЈА
12, 24

БРАЗИЛ
24

ЛУКСЕМБУРГ
9

БУГАРСКА
3, 4, 20, 34, 50

В
ВАТИКАН
3

М
МАЂАРСКА
3, 5, 24, 34

Н

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
1, 3-5, 10, 11, 13, 20, 24

НЕМАЧКА
1, 3-6, 9-11, 13, 20, 24, 34

ВИШИ
24

НОРВЕШКА
1, 2, 6, 9, 11, 13, 37

Г
ГРЧКА
3, 4

Д
ДАНСКА
1, 9-11, 13, 37

Е
ЕГИПАТ
20
ЕСТОНИЈА
12, 24

П
ПОЉСКА
5, 13, 24

Р
РУМУНИЈА
4-6, 20, 34
РУСИЈА
20, 24

С
САД
1, 3, 5, 12, 13, 20, 24, 34
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СИРИЈА
20
СЛОВАЧКА
5
СССР
1, 3, 5, 9, 13, 20, 24, 34

Т
ТУРСКА
3-5, 20, 50

Ф
ФИНСКА
1, 2, 5, 9-13, 37
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Х
ХОЛАНДИЈА
9, 20, 24, 50

Ч
ЧЕХОСЛОВАЧКА
4, 5, 13, 20, 24

Ш
ШВАЈЦАРСКА
2, 12, 34

ФРАНЦУСКА
4, 5, 20, 24

ШВЕДСКА
1-3, 5, 6, 9, 11-13, 24, 37, 50

ФРАНЦУСКА (ВИШИ)
3

ШПАНИЈА
3, 4, 12, 13, 20
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ТЕМАТСКИ ИНДЕКС
A
АНЕКСИЈА АБИСИНИЈЕ
24

АНШЛУС
3, 24

АНШЛУС АУСТРИЈЕ
5

В
БАЛКАНСКА УНИЈА
3

БАЛКАНСКИ САВЕЗ
4

БАЛТИЧКЕ ДРЖАВЕ
24

БЕЛГИЈСКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ
24

БЕЛГИЈСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

БЕЛГИЈСКО-ФРАНЦУСКИ ОДНОСИ
24

БОСФОР И ДАРДАНЕЛИ
5

БРИТАНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

БУГАРСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

Д
ДАНСКА ПОМОЋ ФИНСКОЈ
10

ДАНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
10

И
ИЗБЕГЛИЦЕ
6

ИЗБЕГЛИЦЕ У ШВЕДСКОЈ
27

ИНТЕРНИРЦИ
6, 29, 50

ИНТЕРНИРЦИ У НОРВЕШКОЈ
27

ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНА УНИЈА
23

ИСЕЉЕЊЕ МУСЛИМАНА У ТУРСКУ
3

ИТАЛИЈАНСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА У АЛБАНИЈИ
5

ИТАЛИЈАНСКО-АЛБАНСКИ ОДНОСИ
24

ИТАЛИЈАНСКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ
24

ИТАЛИЈАНСКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ
24

ИТАЛИЈАНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

ИТАЛИЈАНСКО-ФРАНЦУСКИ ОДНОСИ
24

Ј
ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОЛИТИКА
48

ЈУГОСЛОВЕНСКО-АЛБАНСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-АМЕРИЧКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-АУСТРИЈСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-БУГАРСКИ ОДНОСИ
3, 20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ДАНСКИ ОДНОСИ
16

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ
3, 20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ
3

ЈУГОСЛОВЕНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
3, 20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-НОРВЕШКИ ОДНОСИ
17

ЈУГОСЛОВЕНСКО-РУМУНСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-СИРИЈСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ФИНСКИ ОДНОСИ
18
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ЈУГОСЛОВЕНСКО-ФИНСКИ ОДНОСИ (ПРЕКИД
ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА)
2

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ФРАНЦУСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ХОЛАНДСКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕХОСЛОВАЧКИ ОДНОСИ
20

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВАЈЦАРСКИ ОДНОСИ
(ЗАСТУПАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИНТЕРЕСА У
ОКУПИРАНОЈ НОРВЕШКОЈ)
2

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ
15

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ (ВОЈНЕ
ПОРУЏБИНЕ)
2

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ
(ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ)
2

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШПАНСКИ ОДНОСИ
20

К
КАИРСКА АФЕРА
3

КОНКОРДАТСКО ПИТАЊЕ
3

КОНФЕРЕНЦИЈА
23

КОНФЕРЕНЦИЈА МИРА
20

КОНФЕРЕНЦИЈЕ СКАНДИНАВСКИХ ЗЕМАЉА
9

КУЛТУРА
48

Л
ЛИГА НАРОДА
13

М
МАЂАРСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДНОСИ
24

МАЛА АНТАНТА
4

МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ДАН
8

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-А
25
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Н
НАБАВКА ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ЗА РМ
15

НДХ
3

НЕМАЧКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ
24

НЕМАЧКО-ФРАНЦУСКИ ОДНОСИ
24

НОРВЕШКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ
11

НОРВЕШКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
11

НОРВЕШКО-ФИНСКИ ОДНОСИ
11

НОРВЕШКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ
11

О
ОДЛИКОВАЊА
19

ОЛАНДСКА ОСТРВА
9

ОЛАНДСКО ПИТАЊЕ
12, 13

П
ПОЉСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ
24

ПОЉСКО-ЛИТВАНСКИ ОДНОСИ
24

ПОЉСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ
46

ПРИВРЕДА
48

ПРОПАГАНДА ЗА ЈУГОСЛАВИЈУ
7

ПРОПАГАНДА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВЕДСКОЈ
30

Р
РАД ПОСЛАНСТВА
38, 46

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ
26, 29, 50

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ (ПОМОЋ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ПОСЛАНСТВА)
6

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ (ПОМОЋ ШВЕДСКЕ
ХРИШЋАНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЛАДИХ ЉУДИ)
6
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РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ (ПОМОЋ ШВЕДСКОГ
ЦРВЕНОГ КРСТА)
6

РУМУНСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДНОСИ
24

РУМУНСКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ
24

РУМУНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

С
СОВЈЕТСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
24

СОВЈЕТСКО-РУМУНСКИ ОДНОСИ
24

СОВЈЕТСКО-ФИНСКИ ОДНОСИ
1

СОВЈЕТСКО-ФИНСКИ РАТ
12

СОВЈЕТСКО-ФИНСКИ СУКОБ
13

СПОРТ
48

СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ
20

СРПСКО-РУСКИ ОДНОСИ
20

СУДЕТСКО ПИТАЊЕ
5

Т
ТЕРОРИСТИЧКА АКТИВНОСТ УСТАША
3

ТРОЈНИ ПАКТ
3

У
УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА СЛОБОДНА
ЈУГОСЛАВИЈА
53

Ф
ФИНСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
12

ФИНСКО-ШВЕДСКИ ОДНОСИ
12

Ц
ЦРВЕНИ КРСТ ШВЕДСКЕ
15

Ч
ЧЕХОСЛОВАЧКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ
24

Ш
ШВЕДСКА И ЗАПАДНИ САВЕЗНИЦИ
1

ШВЕДСКА ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
31

ШВЕДСКО-НЕМАЧКИ ОДНОСИ
1

ШВЕДСКО-СОВЈЕТСКИ ОДНОСИ
1

ШВЕДСКО-ФИНСКИ ОДНОСИ
1

ШКОЛСКИ БРОД ,,ЈАДРАН"
14

ШТАМПА
7

