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Afghanistan 03.01.64 
UD ba ambassaden i Beijing i melding 15.11.63 om å søke agrement for ambassadør 
Knut Aars, Teheran, som var ønsket sideakkreditert i Kabul. Agrement for Aars ble 
meddelt i melding fra ambassaden i Beijing 03 .01.64. 
Ambassadør Aars ble ved kgl. res. av 10.01.64 utnevnt tillike til Norges første 
sendemann i Kabul. 

Albania 29.05.71 
21. 05. 71 . meddelte den albanske charge d'affaires i Beograd at den albanske regjering 
samtykket i opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Norge og at felles 
kunngjøring om dette ble sendt ut 29. 05. 71. 
Norges ambassadør i Beograd, J.C. Cappelen ble ved kgl.res. 04.06.71 utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Tirana. 

Algerie 27.10.62 
25 .10. 62 meldte norsk GK i Alger at Algerie var interessert i å opprette diplomatiske 
forbindelser med Norge. 27.10.62 samtykket Norge i dette, hvilket ble meddelt i brev til 
GK samtidig som det ble anmodet om agrement for Håkon Nord, Rabat, som var ønsket 
sideakkreditert i Alger. Agrement ble gitt 03 .12.62. 
Nord ble ved kgl.res. 07 .12. 62 utnevnt tillike til Norges første sendemann i Algerie. 

Andorra Ingen diplomatiske forbindelser er opprettet. 

Angola 31.10.77 
Den 31 .10. 77 sendte de to lands FN-delegasjoner i New York ut et felles kommunike 
hvori det ble meddelt at Norge og Angola hadde besluttet å opprette formelle 
diplomatiske forbindelser på ambassadørnivå fra samme dato. 

Antigua og Barbuda 
Diplomatiske forbindelser foreslått etablert 14.10.1985 og godtatt av Frode Nilsen i følge 
påtegning, ingen gjenpart av offisiell meddelelse. 

Argentina 28.03.06 
I telegram fra UD den 26.03.06 til utenriksministeren i Argentina ble det anmodet om 
agrement for S.A Christoffersen, som var ønsket utnevnt til minister i Buenos Aires. I 
telegram av 28.03.06 besvarte Argentina den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl. res. av 07.04.06 ble den tidligere norsk-svenske generalkonsul i Buenos Aires, 
S.A. Christoffersen, utnevnt til Norges første sendemann i Buenos-Aires 

Republikken Armenia 
Anerkjent ved Kgl. res. 10.1.1992, diplomatiske forbindelser opprettet 5.6.1992. 

Republikken Aserbajdsjan 
Anerkjent ved Kgl. res. 10.1.1992, diplomatiske forbindelser opprettet 5.6.1992. 

Australia 23.06.47 
Den 23.06.47 innløp melding fra Norges generalkonsulat i Sidney om at de føderale regjering 
godkjente opprettelsen av en norsk legasjon i Canberra, og at den telegrafisk hadde anmodet 
London om agrement for L.J.H. Jorstad, som var utpekt til å overta 
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embetet som stasjonssjef. 
Ved kgl. res. av 27.06.47 ble L.J.H. Jorstad utnevnt til Norges første sendemann i 
Canberra. 

Bahamas 
Diplomatiske forbindelser etablert 11 . 11 .1991 i følge meddelelse til FN 12.11 .1991 

Bahrain 15.07.73 
I note av 15.07.73 fra Bahrains ambassade i Teheran, ble det meddelt det at regjeringen i 
Bahrain hadde samtykket i opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Norge. 
Norges ambassadør i Teheran, M.A. Jørgensen, ble ved kgl. res. 10.08. 73 utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Bahrain. 

Bangladesh 14.04.72 
Diplomatiske forbindelser ble opprettet 14. 04. 72 ved at Norge denne dato meddelte 
agrement for Bangladesh' ambassadør i Stockholm, som ble ønsket sideakkreditert i 
Oslo. 
Norges ambassadør i New Dehli, T . Christiansen, ble ved kgl. res. av 23.06.72 utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Dacca. 

Barbados 24.01 .75 
Etter henvendelse fra Barbados' høykommissær i London i november 1974 ble 
diplomatiske forbindelser med Barbados etablert ved at agrement for Barbados• 
ambassadør til Norge ble gitt ved kgl. res. av 24.01.75 . 
Ved kgl. res. av 09.01.81, ble spesialrådgiveren for Latin-Amerika P.G. Ravne utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Bridge Town., med bopel i Oslo. 

B elarus/Hviterussland 
Anerkjent 10.1.1992. Diplomatiske forbindelser opprettet 4.2. 1992. 

Belgia 14.11.05 
Ved kgl. res. av 14.11.05 ble W. Christoffersen utnevnt til generalkonsul i Antwerpen. 
Han ble samtidig bemyndiget til å ivareta Norges forbindelser med Belgia. 
Ved kgl. res. av 17.06.07 ble Norges minister i København G.S. Hagerup, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Brussel. 

Belize 
Selvstendig stat 21 . 9. J 981. Meddelelse om dronningens godkjennelse 29.10.1984. 
Frode Nilsen utnevnt 23 . 1. 84, bopel Oslo. 

Benin25.09.64 
Den 05.08.64 oppsøkte en representant for Benin (Dahomey) Norges ambassade i Paris 
og søkte om agrement for sin ambassadør i Bonn som var ønsket sideakkreditert i Oslo. 
Ved kronprinsregentens resolusjon av 25 .09.64 ble agrement gitt for Benins ambassadør 
i Bonn. 
Ved kgl.res. av 07.05.65 ble ambassadør C. Berg-Nielsen, Lagos, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Benin (Dahomey). 
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Bhutan 1986 
Norges amb. i Dehli sa seg i note fra nov. 1985 til Bhutans amb. i Dehli enig i at det 
opprettes diplomatiske forbindelser. 

Bolivia 25.02.37 
I brev av 19.02.37 fra utenriksminister Halfdan Koht til Bolivias utenriksminister ble det 
søkt om agrement for Norges sendemann i Buenos Aires, R. 0 . Andvord, som var ønsket 
sideakkreditert i La Paz. I telegram datert 25.02.37 fra utenriksministeriet i La Paz 
aksepterte Bolivia å motta herr R. 0. Andvord. 
Ved kgl. res. av 04.03 .37 ble Norges sendemann i Buenos Aires, R.O. Andvord utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i La Paz. 

Republikken Bosnia-Hercegovina 
Anerkjent 7. 4. I 992. Utkast til avtale opprettelse av diplomatiske forbindelser fra 
desember 1992 (ingen original funnet) . 

Botswana 30.11.67 
I note til utenriksdepartementet av 30.10.67 fra høykommissæren til Botswana i London, 
foreslo Botswanas regjering at det ble etablert diplomatiske forbindelser mellom 
Botswana og Norge. I samme note ble det anmodet om agrement for Botswanas 
høykommissær i London, som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble gitt ved 
kgl. res. av 24.11.67, hvilke ble meddelt Botswana i skriv av 30.11.67. 
Ved kgl. res. av 14.03 . 75 ble Norges ambassadør i Dar es Salaarn, P.T. Nævdal, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Botswana. 

Brasil I 1.05.08 
Den 05.05.08 søkte den brasilianske konsul i Christiania om agrement for sin ambassadør 
i London som var ønsket sideakkreditert i Christiania. Den 11.05.08 meddelte UD 
agrement for Brasils ambassadør i London. . 
Ved kgl. res. av 22.09.11 ble Norges generalkonsulat i Brasils daværende hovedstad, Rio 
de Janeiro, omdannet til diplomatisk stasjon ledet av en charge d'affaires og 
legasjonssekretær Erik Colban ble utnevnt til generalkonsul for Brasil og samtidig charge 
d'affaires. 

Brunei 
Selvstendig stat I. I. 84. Finn Karen utnevnt 12. l O. 84, bopel Singapore. 

Bulgaria 20.08.06 
Utenriksminister Jørgen Løvland foreslo overfor Bulgarias regjering i august 1906 at 
diplomatisk korrespondanse mellom Norge og Bulgaria skulle formidles gjennom de to 
lands legasjoner i Berlin. Den 20.08.06 besvarte Bulgaria den norske henvendelsen 
positivt. 
Ved kgl. res. av 16.05.31 ble Norges sendemann i Ankara, S. Bentzon, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Sofia. 

Burkina Faso 21.09.79 
Øvre Voltas utenriksminister anmodet i brev til Norges utenriksminister den 03 .09.79 om 
agrement for sin København-ambassadør som var ønsket sideakkreditert i Oslo. 

I I I 
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Agrement ble gitt ved kgl. res. av 21.09.79 hvilket ble meddelt Øvre Volta i note fra UD 
samme dag. 

Burma Se Myanmar 

Burundi (1966) 
Politisk avdeling uttalte 2.5.1970 at diplomatiske forbindelser var unødvendig. 

Canada 24.01.42 
I telegram av 14.10.40 som Norges sendemarut Erik Colban i London sendte på vegne av 
utenriksminister Halfdan Koht, ba denne om generalkonsul i Montreal. D. Steens 
uttalelse idet regjeringen overveide spørsmålet om å utnevne ham til charge d'affaires i 
Canada for krigstiden. Steen ønsket imidlertid utnevnelse til minister. Generalkonsul 
Steens data ble overlevert den canadiske høykommissær i London den 13.12.40 med 
anmodning om agrement som minister. I telefon fra den canadiske høykommissær i 
London til den norske ambassade der den 27.01. 41, ble det meddelt at Canadas 
statsminister ikke kunne gi agrement for Steen som følge av at Canada for øyeblikket 
ikke kunne gjennomføre resiprositet ved å utnevne en canadisk minister hos den norske 
regjering i London. I ny telefonsamtale den 02. 12.41 meddelte imidlertid den canadiske 
høykonunissær i London til den norske ambassade, at den canadiske regjering hadde gitt 
agrement for generalkonsul D. Steen, men at Kongens samtykke ennå ikke forelå. I 
telefonsamtale med den norske ambassade den 24.01.42, meddelte den canadiske 
høykommissær at Kongens samtykke om agrement for Steen forelå, og at den canadiske 
statsminister ville kunngjøre deue i det canadiske parlament ved første anledning. 
Ved kgl. res. av 06.02.42 ble generalkonsul D. Steen, Montreal, utnevnt til Norges første 
sendemann i Canada med rang som minister. 

Chile 09.06.19 
Chiles minister i London meddelte den 28 .06.19 til den norske minister der at han skulle 
avlevere sine akheditiver i Stockholm i januar 1920. I den anl.edning spurte han om 
Norge vil være interessert i å opprette diplomatiske forbindelser med Chile. Den 
12.07.19 svarte UD til legasjonen i London at Norge så nødvendigheten av å opprette 
diplomatiske forbindelser med Chile, men at dette spørsmålet måtte drøftes med den nye 
norske utenriksminister som var ventet utnevnt. UD anmodet om at den chilenske 
minister under sin akkrediteringsreise til Stockholm, besøkte Oslo for nærmere 
drøftelser. Chiles generalkonsulat i Oslo meddelte likevel i skriv av 09.06.19 til UD, at 
Chiles regjering ved dekret av 26.05.19 hadde opprettet legasjon i Norge og at Chiles 
generalkonsul i Norge, G. Mont, var utnevnt til charge d'affaires. Stillingen som 
generalkonsul og første norske charge d'affaires a.i. i Chile ble tilbudt og akseptert av 
generalkonsul E.O. Maseng den 22.07.22. 
18.08.22 ble E.O. Maseng utnevnt til generalkonsul i Valparaiso og Norges første charqe 
d'affaires a.i. i Chile. 

Colombia 06. 09.35 
I telegram fra Colombias utenriksminister den 05.09.35 ble det anmodet om agrement for 
Colombias charge d'affaires i Stockholm som var ønsket sideakkreditert i Oslo. 
Utenriksminister Halfdan Koht meddelte i telegram den 06.09.35 agrement for 
Colombias charge d'affaires i Stockholm. 

- I 
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Ved kgl. res. av 03.12.37 ble sendemann i Rio de Janeiro, C.F. Sandberg, tillike utnevnt 
til Norges første sendemann i Bogota. 

Cook øyene 
Alle ambassader akkreditert i Wellington er automatisk akkreditert i Raratonga. 
Sideakkreditering av ambassaden i Canberra/Wellington også Raratonga. Bekreftet ved 
telegram 18.7.1991 fra UD. 

Costa Rica 02.05.39 
Utenriksminister Halfdan Koht sendte den 26.04.39 telegram til utenriksministeren i 
Costa R,jca med anmodning om agrement for Norges minister i Mexico, H.H.T. Fay, som 
var ønsket sideakkreditert i San Jose. Den 02.05 .39 innløp positivt svar fra Costa Rica til 
utnevnelse av Fay. 
Ved kgl. res. av 05.05.39 ble Norges minister i Mexico, H.H.T. Fay, utnevnt tillike til 
Norges første minister i San Jose. 

Cuba 20.06.06 
I telegram av 19.06.06 fra utenriksminister Jørgen Løvland til Cubas utenriksminister ble 
det søkt om agrement for stortingsmann dr. philos Joryen Brunchorst som 
ministerresident i Havana. Henvendelsen ble besvart positivt i telegram fra Cubas 
utenriksminister den 20.06.06. 
Ved kgl. res. av 24.07.06 ble J. Brunchorst som allerede den 24.03.06 bl.a. var blitt 
utnevnt til norsk generalkonsul på Cuba, utnevnt til Norges første sendemann i Havana 

Danmark 07 .11. 05 
Den 03 .11 . 05 skrev utenriksminister Jørgen Løvland til den danske utenriksminister at 
man fra norsk side snarest ønsket å opprette diplomatiske forbindelser. Inntil en 
permanent løsning av den diplomatiske representasjon kunne finnes, ble det foreslått at 
minister F.W. Wedel Jarlsberg ble norsk minister a.i. i København. Den 07.11.05 
besvarte den danske utenriksminister den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl. res. av 14.11.05 ble minister F.H. Wedel Jarlsberg utnevnt til Norges første 
minister a.i. i København. Ved kgl. res. av 24.07.06 ble forhenværende statsminister dr. 
juris, professor F. Hagerup utnevnt til Norges første faste sendemann i København 

Den Dominikanske Republikk 16.10.43 
Norges UD i London sendte den 08.10.43 en melding til legasjonen i Havanna om å søke 
agrement for minister Alfred Danielsen som var ønsket sideakkreditert i Den 
Dominikanske republikken. Den 18.10.43 mottok UD i London melding fra legasjonen i 
Havana om at agrement var gitt den 16.10.43. 
V ed Kgl. res. av 19 .11.43 ble minister i Havana Alfred Danielsen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Den Dominikanske Republikk. 

Den sentralafrikanske republikk 

Djibouti 

Dominica 

Anerkjent 24.6.1977. Ingen diplomatiske forbindelser opprettet 

Det er ikke opprettet noen diplomatiske forbindelser. 

ri 
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Ecuador 22.10.36 
I skriv av 27.05.36 fra legasjonen i Rio de Janeiro foreslo legasjonssjef C.F. Sandberg at 
Rio ble pålagt tilsynet bl.a. med Norges konsulære representanter i Ecuador. I skriv 
datert 19.09.36 fra UD til legasjonen i Rio de Janeiro ble det gitt samtykke i at den 
norske representasjon i Ecuador deretter uoffisielt bør legges under legasjonen. UD ba 
dessuten legasjonen undersøke om det kunne treffes en ordning med Ecuadors 
representasjon i Rio de Janeiro hvoretter diplomatisk korrespondanse mellom de to land 
ble formidlet gjerutom den norske og den ecuadorianske sendemann i Rfo de Janeiro. 
Legasjonen fremsatte i skriv den 17.10.36 til den ecuadorianske legasjonen i Rio UDs 
forslag. Den ecuadorianske legasjonen svarte positivt på den norske henvendelsen den 
22.10.36. 
Ved kgl. res. av 03.12.37 ble Norges sendemann i Rio de Janeiro, C.F. Sandberg, 
utnevnt tillike til Norges første sendemann i Quito. 

Den arabiske republikk Egypt 25.04.36 
I telegram av 07.04.36 fra den egyptiske til den norske utenriksminister meddeltes at 
Egypt ønsket å opprette en legasjon i Oslo. Samtidig ble det søkt om agrement for 
ministeren i Stockholm som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble gitt ved kgl. 
res. av 24.04.36, hvilket ble meddelt telegrafisk den egyptiske utenriksministeren 
25.04.36. 
Ved kgl. res. av 23 .05.41 ble minister C.F. Sandberg vedtatt anmeldt som Norges første 
charge d'affaires a.i . hos den eb,yptiske regjering. 

Ekvatorial Guinea: 

Elfenbenskysten 27.09.62 
Elfenbensk.-ystens regjering anmodet i en henvendelse til den norske regjering den 
14.09.62 om agrement for sin ambassadør i London som var ønsket sideakkreditert i 
Oslo. Ved kgl. res. av 27.09.62 ble agrement gitt. 
Ved kgl. res. av 17.01.64 ble byråsjefN.A.Fougner utnevnt til.Norges første sendemann i 
Abidjan 

El Salvador27.04.39 
Utenriksminister Halfdan Koht sendte den 26.04.39 telegram til utenriksministeren i El 
Salvador med anmodning om agrement for Norges minister i Mexico, H.H. T. Fye, som 
var ønsket sideakkreditert i San Salvador. Den 27.04.39 innløp fra El Salvador positivt 
svar til utnevnelse av Fye. 
Ved kgl. res. av 05.05.39 ble Norges minister i Mexico, H.H.T. Fye, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i San Salvador. 

Eritrea 
Anerkjent 7.5.1993. Eritreisk note med forslag om diplomatiske forbindelser. Norsk 
svarnote 14.3.1994. 

Estland 
Anerkjent som selvstendig 4.2.1921 . Diplomatiske forbindelser gjenopprettet 27.8.1991 . 

Etiopia 28.04.45 
Den 13.04.45 skrev det norske UD i London til ambassaden i Moskva og ba den 
meddele derværende etiopiske ambassade at Norge ønsket å opprette diplomatiske 

_, 
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Fiji 

forbindelser med Etiopia, og at den skulle søke om agrement for Norges minister i Cairo, 
C.F. Sandberg, som var ønsket sideakkreditert i Etiopia. Den 30.04.45 oversendte den 
norske Moskva-ambassade brev fra den etiopiske ambassaden datert 28.04.45 hvor det 
meddeles at Etiopia var enig i opprettelsen av diplomatisk forbindelse med Norge og 
samtidig meddelte agrement for Sandberg. Straks etter ble den annen verdenskrig 
avsluttet og dette førte til at Sandberg ikke ble utnevnt til minister i Addis Abeba. 
Ved kgl. res. av 20.08.48 ble Norges minister i Cairo, C.F.M. Irgens, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Addis Abeba. 

Ingen diplomatiske forbindelser er opprettet. 

Filippinene 02.03.48 
I note av 22.01.48 fra UD til den amerikanske ambassade i Oslo som da ivaretok 
Filippinenes interesser i Norge, anmodes ambassaden overfor den filippinske regjering å 
fremme søknad om agrement for minister Nikolai Aal, Nanking, som ønskes 
sideakkreditert i Manila. I note av D2.03.48 fra den amerikanske ambassade på vegne av 
Filippinene meddeles agrement for Aal. 
Ved kgl. res. av 12.03.48 utnevnes minister Nikolai Aal, Nanking, tillike til Norges første 
sendemann i Manila. 

Finland 02.03.18 
Den finske charge d'affaires i Stockholm meddelte Norges minister i Stockholm den 
25.02.18 at Finland haqde til hensikt å utnevne K.E.R. Stjernevold til charge d'affaires 
a.i. i Christiania, og tuba seg norsk reaksjon til dette Den norske regjering meddelte 
positivt svar i telegram av 02.03 .18. 
Ved kgl. res. av 24.05.18 ble forhenværende statsråd, dr. juris, Anders Tostrup Urbye, 
utnevnt til Norges første minister i Helsingfors. I telegram samme dag fra 
utenriksminister Ihlen til den finske utenriksminister, anmodes det om agrement for 
Urbye. I svartelegram fra den finske til den norske utenriksminister den 27.05.18 
meddeles agrement for Urbye · 

Frank-rike 05.11.05 
Den 04.11.05 henvendte utenriksminister Jørgen Løvland seg til den franske 
utenriksminister og meddelte at den norske regjering snarest mulig ønsket å få etablert 
offisielle forbindelser med Frankrike. Inntil en permanent ordning var funnet foreslo 
Løvland at Karl Wedel Jarlsberg ble mottatt som charge d'affaires i Paris. Den 05.11.05 
innløp positivt svar fra den franske utenriksminister på Løvlands henvendelse. 
Ved kgl. res. av 21.03.06 ble Fredrik H.H. Wedel Jarlsberg utnevnt til Norges første 
sendemann i Paris. 

Gabon 28.09.65 
Etter forslag fra republikken Gabons utenriksministerium ble Norge og Gabon enige om 
den 28.09.65 å sende ut en pressemelding samtidig i Oslo og Libreville om å opprette 
diplomatiske forbindelser. 
Ved kgl. res. av 03 .09.65 ble agrement gitt for Gabons ambassadør i Bonn som skulle 
sideakkrediteres i Osin. 
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Gambia 
Selvstendig stat 1.1.1984. Gambias ambassadør i London akkreditert Oslo 8.2.83 . 
Leif Edwardsen utnevnt 24.8.84, bopel Abidjan. 

Republikken Georgia 05.06.92 
Anerkjent ved Kgl. res. 10.1.1992, diplomatiske forbindelser opprettet 5.6.1992. 

Ghana 19.03.65 
UD ba i skriv av 21.12.64 ambassaden i London om å henvende ses til Ghanas 
høykommissær der og foreslå at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Ghana og samtidig anmode om agrement for Norges ambassadør i Lagos, C. 
Berg-Nilsen, som var ønsket sideakkreditert i Ghana. I note av 19.03.65 fra Ghanas 
høykommissær i London ble det norske forslaget akseptert. 
Ved kgl. res. av 02.04.65 ble Norges sendemann i Lagos, C. Berg-Nielsen, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Accra. 

Grenada 

Guatemala 28.04.39 
Utenriksminister Halfdan Koht sendte den 26.04.39 telegram til utenriksministeren i 
Guatemala med anmodning om agrement for Norges minister i Mexico, H.H. T. Fay, som 
ble ønsket sideakkredite11 i Guatemala by Den 28.04.39 innløp positivt svar fra 
Guatemala til utnevnelse av Fay. 
Ved kgl. res. av 05.05.39 ble Norges minister i Mexico, H.H.T. Fay, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Guatemala by. 

Guinea 21.07.61 
Republikken Guineas regjering ba i skriv av 29.06.6 I gjennom Norges ambassade i Paris 
om agrement for sin ambassadør i Moskva som var ønsket sidea,kkreditert i Oslo. Ved 
kgl. res. av 21.07.61 ble agrement gitt. 
Ved kgl. res. av 09.04.65 ble Norges ambassadør i Abidjan, N:A. Fougner, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Conakry. 

Guinea-Bissau 07.04.75 
UD ba telegrafisk den 18.09.74 FN-delegasjonen om å søke agrement for ambassadør i 
Abidjan, H. Helle, ved henvendelse til Guinea-Bissaus FN-delegasjon. Fra FN
delegasjonen mottok UD telegram hvor det ble meddelet at utenriksministeriet i Guinea
Bissau den 07.04.75 har gitt aqrement for Helle. 
Ved kgl. res. av 11 .04.75 ble Norges ambassadør i Abidjan, Monrad Helle, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Guinea-Bissau. 

Guyana 02.08.79 
I note av 19.06.79 foreslo UD at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Guyana. UD ønsket å akkreditere en ambassadør i Georgetown med bopel i 
Oslo. I note av 26.06.79 godtok Guyanas utenriksministerium forslaget og foreslo at det 
ble sendt ut pressemelding om etablering av de diplomatiske forbindelsene. Meldingen 
blir sendt ut 02.08. 79 . 
Ved kgl. res. av 16.11.79 ble ambassadør Per Galby Ravne, utnevnt tillike til Norge 
første sendemann i Georgetown med bopel i Oslo. 

c, I - ~ 
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Haiti 28.10.43 
Norges UD i London sendte den 08.10.43 en melding til legasjonen i Havana med 
anmodning om å søke agrement for minister Alfred Danielsen som var ønsket 
sideakkreditert i Haiti. Agrement ble gitt den 28.10.43. 
V ed kgl. res. av 19. l 1. 4 3 ble minister i Havana, Alfred Danielsen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Port-au-Prince i . 

Hellas 25.05.18 
23 .06. 18 sendte den norske minister i Paris et telegram til UD på anmodning av den 
greske legasjonen i Paris, hvor det ble anmodet om agrement for den greske minister i 
Stockholm som var ønsket sideakkreditert i Christiania. Utenriksminister Ihlen besvarte 
henvendelsen positivt den 25. 06. 18. 
Ved kgl. res. av 06.05 .27 ble minister C.M.F. Irgens, Roma, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Aten. 

Honduras 03 .07.47 
30.06.47 sendte utenriksminister H. Lange telegram til utenriksministeren Honduras med 
anmodning om agrement for minister R.A. Christensen, Mexico, som var ønsket 
sideakkreditert i Honduras. I telegram fra utenriksministeren i Honduras, innkommet UD 
03 .07.47 ble det meddelt agrement for Christensen. 
Ved kgl. res. av 03 .12.48 ble minister R.A. Christensen, Mexico, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Honduras. 

Forente Arabiske Emirater 04.07.73 
I note av 04.07.73 fra De Forente Arabiske Emiraters ambassade i Teheran, ble det 
meddelt at regjeringen i De Forente Arabiske Emirater samtykket i opprettelsen av 
diplomatiske forbindelser med Norge. 
Norges ambassadør i Teheran, M.A. Jørgensen, ble ved kgl. res: av 10.08.73 utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i De Forente Arabiske Emirater. 

Forente stater, de (USA) 30.10.05 
20.10.05 sendte utenriksminister Jørgen Løvland et telegram til den amerikanske 
utenriksminister og foreslo at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge 
og USA I samme telegram ble det søkt om agrement for Hjalmar Christian Hauge, som 
var ønsket utnevnt til charge d'affaires a.i. inntil en minister kunne utnevnes. Den 
amerikanske utenriksminister besvarte den norske henvendelsen i telegram den 30.10.05 
og meddelte at den amerikanske regjering ville motta Hauge. 
Korrespondansen mellom den norske og amerikanske utenriksminister med utnevnelse av 
H.C. Hauge som Norges første sendemann charge d'affaires a.i. i Washington ble bifalt 
ved den norske regjerings resolusjon av 31 .10.05. 

Hviterussland se Beiarns 

India 15.08.47 
Telegram fra utenriksminister Halvard Lange ble sendt den 21.02.47 til Indias 
spesialutsending, Krishna Menon, Stockholm, hvor det bl.a. het at den norske regjering i 
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prinsippet sa seg enig i å oppreue diplomatiske forbindelser mellom Norge og India. 
Imidlertid ble India først uavhengig den 15.08.47 og i den anledning sendte statsminister 
Einar Gerhardsen et gratulasjonstelegram. 
Ved kgl. res. av 10.12.48 ble pressesjef i UD, Jens Schive, utnevnt til Norges første 
sendemann i New Dehli. 

Indonesia 25.01.50 
Utenriksminister Halvard Lange sendte den 18.01.50 et telegram til Indonesias 
utenriksminister med forslag om opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Norge 
og Indonesia. Samtidig ble det anmodet om agrement for ambassadøren i Bangkok, 
Nikolai Aall, som var ønsket sideakkreditert i Jakarta. Den 25 .01.50 besvarte den 
indonesiske utenriksminister henvendelsen positivt. 
Ved Kgl. res. av 10.02.50 ble ambassader Bangkok, Nikolai Aall, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Jakarta. 

Irak 28.09.46 
20.09.46 sendte den britiske ambassade en note til utenriksminister Halvard Lange hvor 
det ble meddelet at den britiske ambassade i Oslo ville ivareta Iraks interesser Norge. 
Den 28. 09. 46 besvarte UD noten positivt. 
Ved kgl. res. av 07.01 .49 ble minister i Ankara, E. Krogh-Hansen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Bagdad. 

Iran 14.10.08 

Irland 

08.10. 08 oppsøkte den _persiske charge d'affaires i St. Petersburg den norske legasjon og 
meddelte at hans regjering hadde til hensikt å utnevne Persias representant i St. 
Petersburg til minister i Christiania. Agrement ble meddelt i telegram av l 4. I 0.08. 
Ved kgl. res. av 10.04.31 ble minister, A.T. Urbye, Moskva, utnevnt tiUike til Norges 
første sendemann i Teheran. 

17.02.50 
Etter anmodning fra UD oppsøkte Norges sendemann i London, C. Prebensen, den 
09.06.49, den irske høykommissær i London med anmodning om agrement for Prebensen 
som Norge hadde til hensikt å sideakkreditere i Dublin. Den 20.11.49 innløp svar fra 
utenriksministeriet i Dublin, hvor det ble meddelt at den irske høykommissær i London 
var anmodet om å meddele at agrement for Prebensen var i orden. Kunngjøring om 
opprettelsen av diplomatisk forbindelse mellom Norge og Irland skulle skje gjennom 
offentliggjørelse samtidig i de to land den 17.02.50. 
Ved kgl. res. av 17.02.50 ble ambassadør i London, C. Prebensen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i DLJblin. 

Island 29.08.40 
Ved kgl. res. av 23 .08.40 ble generalkonsul H. Bay utnevnt til charge d1 affaires a.i. i 
Reykjavik. Samtidig forberedte regjeringen utnevnelsen av Norges tidligere sendemann i 
København. A.W.S. Esmark. til Norges minister på Island. Den 03 .09.40 mottok 
utenriksminister Halfdan Koht fra ambassaden i London brev med følgende sitat fra et 
telegram fra Norges charge d'affaires i Reykjavik: "Islands regjering har 29.08.40 
anerkjent minister A.W.S. Esmark som Norges sendemann på Island og generalkonsul H. 
Bay som charge d'affaires a.i.". 
Ved opprettelsen av den islandske republikk den 17.07.44 ble det ved kgl. res. den 

"I 
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21.07.44 besluttet å utferdige nytt akkrediteringsbrev for minister A.W.S. Esmark som 
Norges sendemann hos republikken Islands regjering. 

Israel 19.07.50 
UD anmodet ambassaden i London 11.07.50 om å meddele den israelske misjon der at 
den norske regjering hadde anerkjent Israels regjering de jure. Videre ble ambassaden 
anmodet om å foreslå at det ble opprettet regulær diplomatisk forbindelse mellom Norge 
og Israel. Samtidig ble det meddelt at Norge hadde til hensikt å utnevne charge d'affaires 
i Aten, legasjonsråd Ivar Lunde, tillike som charge d'affaires i Israel. Anmodningen ble 
oversendt Israels misjon i London i note av 14.07.50. Den 19.07.50 besvarte den 
israelske misjon i London den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl. res. av 20. 10.50 ble legasjonsråd i Aten, Ivar Lunde, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann (legasjonsråd) i Tel Aviv. 

Italia 22. 03 . 06 
Den 15.03.06 sendte utenriksminister Jørgen Løvland et telegram til den italienske 
utenriksminister med anmodning om agrement for Norges minister i Berlin, Tor von 
Ditten, som var ønsket sideakkreditert i Roma. Positivt svar fra den italienske 
utenriksminister innløp den 22.03 .06. 
Ved kgl. res. av 07.04.06 ble minister i Berlin, Tor von Ditten, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Roma. 

Jamaica 07. 10.77 
Fra ambassaden i London mottok UD en telex av 30.09. 77 hvor det het at Jamaicas 
høykommissær London var ønsket sideakkreditert i Oslo, og ba om agrement for ham. 
Agrement ble gitt ved kgl. res. av 07 .10 77. 
Ved kgl. res. av 26.05 .78 ble spesialrådgiver i UD, Per Galby Ravne, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Kingston, bopel i Oslo. 

Japan 07.11.05 
05.11.05 mottok P.B. Anker, Tokyo, telegram fra utenriksminister Jørgen Løvland som 
meddelte at han var konstituert som charge d'affaires i Tokyo og generalkonsul for 
Japan. Den 06.11 . 05 meddelte P .B. Anker dette i note til det japanske 
utenriksministerium. Positivt svar innløp i note fra det japanske utenriksministerium den 
07.11.05. 

Republikken Jemen 
Opprettet 22.5.1990, sammenslått av: 
Den arabiske republikk Jemen 23.03 .61 
Jemens diplomatiske representant i Cairo ga den 10.02.60 i en samtale med Norges 
ambassadør der uttrykk for at Yemen ønsket å opprette diplomatiske forbindelser med 
Norge. Den 25 .01.61 ble ambassaden i Cairo anmodet om å søke agrement for 
ambassadør F. Orvin, Cairo. som var ønsket sideakkreditert i Sana'a. Den 23.03.61 
besvarte Jemen den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl. res. av 30.06.61 ble minister i Cairo, F. Orvin, utnevnt tillike til Norges første 
sendemann i Sana'a. 
Den demokratiske folkerepublikken Jemen 
Selvstendig stat 30.11.67. Jemens ambassadør i London akkreditert Oslo 14.11.85. H.W. 
Longva utnevnt 23.11.84, bopel Kuwait. 
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Jordan 07.01 69 
Det jordanske utenriksministerium fremmet i en note gjennom den norske ambassaden i 
Cairo den 18.09.68 forslag om at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Jordan. UD ba i skriv av 24. 12.68 ambassaden i Cairo meddele det jordanske 
utenriksministerium at Norge var enig i opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom 
de to land. Norges Cairo-ambassade meddelte i note av 07.01 .69 det norske synet til det 
jordanske utenriksministerium. 
Ved kgl. res. av 15.08.69 ble Norges ambassadør i Cairo, Peder Anker, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Amman . 

Jugoslavia 09.03.17 
Den 08. 03.17 sendte den norske Legasjonen i Paris eller henvende/se fra Serbias 
legasjon et telegram til UD hvor elet ble meddelet at den serbiske regjering var 
interessert i å etablere diplomatiske forbinde/ser mellom Norge og Serbia. (Jugoslavia 
fra 1929). Den 09.05.17 besvarte UD henvendelsen positivt. 
Ved Kgl. res. av 14.04.39 hie minister C.F Sandberg, Bucuresti, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Jugoslavia. 

Kambodsja 18.11.76 
Kambodsja ambassadør i Beijing oppsøkte den 26.08. 76 den norske ambassade og 
meddelte at Kambodsjas regjering ønsket å opprette diplomatiske forbindelser med 
Norge. På grunn av vanskeligheter med adekvat service etc. var det ennå ikke mulig for 
Kampuchea å motta et større antall residerende ambassadører, hvorpå man i første 
omgang ønsket sideakkreditering fra Beijing. Opprettelsen av de diplomatiske 
forbindelser ønsket Kampuchea bekjentgjort gjennom et felles kommunike som senere 
ble fastsatt til 18.11.78. 
Ved kgl. res. av 10.02.78 ble Norges ambassadør i Beijing, T. Anda, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Phnom Pehn. 

Kamerun 15.06.65 
UD ba den 30.01.65 ambassaden i London om å henvende seg til Kameruns ambassade 
der og foreslå at det opprettes diplomatiske forbindelser mellom Norge og Kamerun. 
Samtidig ble det anmodet det om agrement for ambassadør C. Berg-Nielsen, Lagos, som 
var ønsket sideakkreditert i Yaounde. I note meddelte Kameruns ambassade den 
26.05.65 at Kamerun akseptene det norske forslaget og foreslo at melding om 
opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom de to land ble sendt ut samtidig i Oslo, 
London og Yaounde den 15.06.65. 
Ved kgl. res. av l 1.06.65 ble Norges sendemann i Lagos, Berg-Nielsen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Yaounde. 

Kapp Verde 09.05.77 
Etter henvendelse fra Kapp Verdes ambassadør i Lisboa, som senere ble utnevnt til Kapp 
Verdes første ambassadør i Oslo, aksepterte Norge å opprette diplomatiske forbindelse 
med Kapp Verde ved å sideakkreditere ambassadøren i Lisboa. I skriv av 03.12.76 fra 
UD ble ambassaden i Lisboa anmodet om å søke agrement for ambassadør L. Edvardsen, 
som var ønsket sideakkreditert i Praia. Agrement for Edvardsen ble meddelt i note av 
09.05.77 fra Kapp Verdes ambassade i Lisboa. 
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Ved kgl. res. av 10.06.77 ble ambassadør Leif Edvardsen, Lisboa, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Praia. 

Republikken Kasakhstan 05.06.92 
Anerkjent ved Kgl. res. 10.1.1992, diplomatiske forbindelser opprettet 5.6.1992. 

Kenya 22.02.64 
I brev tiJ konsulatet i Nairobi av 30.01.64 ba UD konsulen om å overbringe en note 
datert 29.01.64 til utenriksministeriet i Nairobi, hvor det ble gitt uttrykk for ønske om å 
opprette diplomatiske forbindelser. Samtidig ble det anmodet om agrement for I.R. 
Rindal som norsk ambassadør i Nairobi. Den 26.02.64 oversendte konsulatet svarnote fra 
Kenyas utenriksministerium datert 22.02.64 hvor Kenya sa seg enig i opprettelsen av 
diplomatiske forbindelser og samtidig meddelte agrement for Rindal. 
Ved kgl. res. av 28.02.64 ble ambassaderåd I.R Rindal utnevnt til Norges første 
sendemann i Nairobi. 

Kina 13.07.06 
29.05.06 anmodet UD den norske legasjonen i London om å forespørre den britiske 
utenriksminister om hvorvidt den britiske legasjon i Beijing kunne ivareta også Norges 
diplomatiske interesser i Kina. Den norske henvendelsen ble besvart positivt fra britisk 
side. Det britiske utenriksministerium instruerte sin legasjon i Beijing den 12.05.06 om å 
ivareta Norges diplomatiske forbindelser med Kina. Den 13 .07.06 informerte den britiske 
legasjon den kinesiske regjering om denne ordning. 
Ved kgl. res. av 08.08.19 ble legasjonsråd i London, J.W. Michelet, utnevnt til Norges 
første minister i Beijing. 

Etter kommunistovertakelsen i Kina. 
Ved kgl. res. av 23 .12.49 fikk UD fullmakt til åta skritt for å opprette diplomatisk 
forbindelse med den nye kinesiske regjering under Mao Tse Tung fra det tidspunkt UD 
fant ønskelig. Den 07.01.50 ble Kinas utenriksminister meddelt at Norge hadde anerkjent 
den nye kinesiske regjering. I svar av 10.01.50 fra Folkerepublikken Kina, ble det gitt 
uttrykk for ønske om å opprette diplomatiske forbindelser og Norge ble anmodet om å 
sende en representant til Beijing for nærmere drøftelser. Den 06.10.54 innløp det melding 
fra Norges representant i Peking, T.S. Koren, om at forhandlingene var avsluttet og at 
det var oppnådd enighet om å opprette diplomatiske forbindelser. 
Ved kgl. res. av 29.07.55 ble E. Krogh-Hansen utnevnt til Norges første sendemann i 
Folkerepublikken Kina. 

Republikken Kirgisistan 26.06.92 
Anerkjent 20.1.1992 (meddelt) kgl.res. 24.1.1992. Diplomatiske forbindelser opprettet 
26.6.1992. 

Kiribati 
Ingen diplomatiske forbindelser er opprettet 

Komorene 
Ingen diplomatiske forbindelser er opprettet .. 
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Kongo(Brazzavilte) 23 .05.67 
I note av 08.03.67 fra utenriksministeren i Kongo til UD ble det anmodet om agrement 
for Kongos ambassadør i Brussel som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble 
gitt ved kgl. res. av 19.05.67, hvilket ble meddelt i telegram til var ambassade i Brussel 
Hen 23.05 67 

Kroatia 20.02.1992 
Anerkjent 15.1.1992 (meddelt), kgl. res. 24.1.1992. diplomatiske forbindelser opprettet 
20.2.1992. 

Kuwait 30.06.65 
I skriv av 30.04.65 til ambassaden i London ba UD ambassaden ta kontakt med Kuwaits 
ambassade med forslag om å etablere diplomatiske forbindelser mellom Norge og 
Kuwait. Samtidig ble ambassaden bedt om å søke agrement for ambassadør Peder Anker, 
Ankara, som var ønsket sideakkreditert i Kuwait. Kuwaits ambassade besvarte i note av 
30.06.65 den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl. res. av 03 .09.65 ble ambassadør P.M. Anker, Ankara, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Kuwait. 

Kypros 22.03.63 
18.02.63 meddelte UD i skriv til Norges Generalkonsul i Nicosia at Norge ønsket å 
etablere diplomatiske forbindelser med Kypros og ba generalkonsulatet orri å fremme 
forslaget overfor Kypros' utenriksminister. Samtidig ble det anmodet om agrement for 
ambassadør 0. Tellefsen, Tel Aviv, som var ønsket sideakkreditert i Nicosia. I note fra 
Kypros' utenriksministerium datert 22.03.63 ble den norske henvendelsen besvart 
positivt. 
Ved kgl. res. av 06.04.63 ble ambassadør Olav Ellefsen, Tel Aviv, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Nicosia. 

Laos 12.11.91 
Diplomatiske forbindelser opprettet l 2.11.1991. 

Latvia 
Anerkjent som selvstendig stat 4.2. 1921. Diplomatiske forbindelser gjenopprettet 
27.8.1991. 

Lesotho 08.03.76 
Kongeriket Lesothos regjering søkte den 28 .01.56 om agrement for sin ambassadør i 
København som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Ved kgl. res. av 05 .03.76 ble 
agrement gitt hvilket ble meddelt Lesothos ambassade i København i note av 08.03 .76. 

Libanon 10.08.48 
Utenriksminister Halvard Lange anmodet i telegram den 31 .07.48 om agrement for 
minister Irgens, Cairo, hos Libanons regjering. I telegram fra Libanons utenriksminister 
av 10.08.48 ble Norges henvendelse besvart positivt. 
Ved kgl. res. av 21.08.48 ble minister i Cairo, C.N.F. Irgens, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Beirut. 
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Liberia 17.02.65 
30.01.65 ba UD generalkonsulatet i Monrovia å overlevere en note til utenriksministeriet 
i Monrovia. I noten foreslo Norge opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom · 
Norge og Liberia og anmodet samtidig om agrement for N.A. Fougner, Lanoso som var 
ønsket sideakkreditert i Monrovia. I note av 17.02.65 fra Liberias utenriksdepartement 
ble forslaget akseptert. 
Ved kgl. res. av 12.03.65 ble Norges ambassadør i Abidjan, N.A. Fougner, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Monrovia. 

Libyske arabiske Jamahiriya (Libya) 20.07.66 
I note av 01.03 .66 til Libyas utenriksdepartement foreslo Norge at det ble opprettet 
diplomatiske forbindelser mellom Norge og Libya. Svarnote ble overlevert ambassaden i 
London. Ambassaden aksepterte også teksten til pressekommunikeet som ble foreslått 
offentliggjort samtidig i de to land den 20.07.66 om opprettelsen av diplomatiske 
forbindelser mellom Norge og Libya. 
Ved kgl. res. av 16.09.66 ble Norges sendemann i Rabat, Helge Leikvang utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Beida. 

Liechtenstein 25.11.19 
I skriv av 7.11.19 fra legasjonen i Roma spurte legasjonen, etter anmodning fra sveitsiske 
myndigheter, om Norge ville godta at Sveits ivaretok Liechtensteins diplomatiske 
forbindelser med Norge. UD besvarte henvendelsen positivt den 25.11 .19. 

Litauen 
Anerkjent som selvstendig stat 30.9.1921 . Diplomatiske forbindelser gjenopprettet 
27.8.1991. 

Luxembourg 15.04.31 
I note av 31. 03 .31 fra UD til Luxembourgs utenriksminister ble det anmodet om 
agrement for minister Erik Colban, Paris, som var ønsket sideakkreditert i Luxembourg. 
Den 15.04.31 besvarte Luxembourg henvendelsen positivt. · 
Ved kgl. res. av 01.05.31 ble minister i Paris, Erik Colban, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Luxembourg. 

Madagaskar 27 .10. 60 
Den 17. 09. 60 oppsøkte Rahambraha ved Madagaskars ambassade i Paris den norske 
ambassade og opplyste at hun selv var betrodd å vare Madagaskars forbindelse med 
Norge. Den 27.10.60 ba UD vår ambassade i Paris om å meddele at Norge intet hadde å 
innvende mot at Rahambraha representerte Madagaskar overfor Norge. 
Ved kgl. res. av 26.01 .62 ble ambassadør i Rabat, Haakon Nord, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Tananarive. 

Den tidligere Jugoslaviske republikk Makedonia 20.12.93 
Den norske FN-delegasjonen foreslo overfor Makedonias FN-delegasjon i note av 
20.12.93 at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom landene. Diplomatiske 
forbindelser ble opprettet f o.m. samme dag. 

Malawi 09.03.65 
Gjennom ambassaden i Nairobi sendte UD en note datert 31. 12.64 til utenriksministeriet 
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i Zamba med forslag om at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge og 
Malawi. I samme note anmodes det om agrement for ambassadør I.R. Rindal i Nairobi, 
som var ønsket sideakkreditert i Zamba. I note av 09. 03. 65 meddeles at Malawis 
regjering var villig til å opprette diplomatiske forbindelser med Norge. I note av 21.05 .65 
fra utenriksministeriet i Zamba meddeles agrement for I.R. Rindal. 
Ved kgl. res. av 11.06.65 ble ambassadør I.R. Rindal, Nairobi, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Zamba. 

Malaysia 08.03.68 
I melding til ambassaden i London den 16.11. 67 ble denne meddelt at UD hadde 
besluttet å opprette diplomatiske forbindelser med Malaysia. Ambassaden ble bedt om å 
henvende seg til Malaysias høykommisjon i London og anmode om agrement for 
ambassadør Arvid Sveum, Bangkok, som var ønsket sideakkreditert i Kuala Lumpur. 
Agrement for Sveum ble gitt, hvilket ambassaden meddelte videre til UD den 20.02.68. 
Det var enighet om å sende ut melding samtidig i de to land den 08.03 .68 om 
opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom dem. 
Ved kgl. res. av 08.03 .68 ble ambassadør A Sveum, Bangkok, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Kuala Lumpur. 

Maldivene 26.03.84 
Selvstendig stat 26. 7.65. Diplomatiske forbindelser opprettet 26.3 . i 984. Tancred Ibsen 
utnevnt 27.7.84, bopel New Delhi . 

Mali 17.06.77 
Ambassaden i Bonn ble i note av 12.11 . 76 fra Malis ambassade der anmodet om å søke 
agrement for Malis ambassadør i Bonn som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement. 
ble gitt ved kgl. res. av 17.06. 77, hvilket ble meddelt ambassaden i Bonn samme dag. 

Malta 11 .02.69 
UD ba i telegram av 28.11 .68 ambassaden i London å søke agrement gjennom Maltas 
høykommisjon i London for ambassadør J.G. Ræder, Roma, som var ønsket 
sideakkreditert i Valetta. Maltas ambassadør i Roma meddelte vår ambassade der den 
31.01 .69 at agrement for Ræder var gitt. Enighet om å meddele pressen den 11.02.69 at 
diplomatiske forbindelser var opprettet mellom Norge og Malta. 
Ved kgl. res. av 07.02.69 ble ambassadør J.G. Ræder, Roma, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Valetta. 

Manchoukuo 
Norge anerkjente aldri Manchoukuo. 

Marokko 30.08.58 
UD ba i telegram den 15.07.58 den norske ambassade i Paris om gjennom Marokkos 
representasjon der å søke agrement for ambassaderåd Haakon Nord som var ønsket 
akkreditert i Rabat. Det var enighet om å offentliggjøre opprettelsen av diplomatiske 
forbindelser mellom Norge og Marokko den 30.08.58. 
Ved kgl. res. av 29.08.58 ble ambassaderåd Haakon Nord utnevnt til Norges første 
sendemann i Rabat 

Marshalloyene 



Mauritania 
Selvstendig stat 28.11 .60. Mauritanias ambassadør i Bonn akkreditert Oslo 6.12.83 . 
(Hans forgjenger hadde tått agrement 30.4.82, men ble hjemkalt før akkreditering i 
Oslo). 

Mauritius 30.01 . 73 
I note av 05.12. 72 fra Mauritius' høykommissær London til vår ambassade der, foreslo 
regjeringen i Mauritius at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge og 
Mauritius. Samtidig ble det anmodet om agrement for Mauritius' høykommissær i 
London som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble gitt ved kgl. res. av 
05.01.73 . Melding om opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom de to land skulle 
sendes ut samtidig i begge land den 30.01.73. 

Mexico 09. 04 06 
Utenriksminister Jørgen Løvland foreslo for Kongen den 10.04.06 at diplomatiske 
forbindelser mellom Norge og Mexico ble opprettet og at minister O.C. Hauge, 
Washington, burde bli sideakkreditert i Mexico. I forslaget fremgikk bl.a. at Mexicos 
regjering hadde gitt agrement for Hauge. 
Utenriksministerens forslag ble bifalt ved kgl. res. av 24.04. 06. Minister Hauge fikk 
imidlertid aldri overlevert sine akkreditiver. 
Ved kgl. res. av 13 .08. 10 ble legasjonsråd M . Strem Lie utnevnt til Norges første 
sendemann i Mexico og Havana med bopel i Mexico. 

Miluonesia 

Republikken Moldova 03 .06.92 
Anerkjent l 0.1.1992. I note av 3.6.1992 samtykket Moldova i å opprette diplomatiske 
forbindelser med Norge fra samme dato. 

Monaco Ingen diplomatiske forbindelser 

Mongolia 11.01.68 
UD ba i skriv av 24.10.67 ambassaden i Moskva om å søke agrement for ambassadør 
Ivar Lunde, Moskva, som var ønsket sideakkreditert i Mongolia. Den 21 .12.67 meddelte 
ambassaden i Moskva at Mongolia hadde gitt agrement for Lunde. Enighet mellom de to 
land om 2 offentliggjøre opprettelsen av diplomatisk forbindelse mellom dem den 
l 1.01.68. 
Ved kgl. res. av 05.01.68 blir ambassadør Ivar Lunde, Moskva, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Ulan Bator. 

Mosambik 25.06.75 
Under besøk i Oslo 23 . - 25. april 1975 av Prelimos visepresident ble det oppnådd 
enighet om opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Mosambik den 
25.06.75 . 
Ved kgl. res. av 13.06.75 ble Norges sendemann i Dar-es-Salaam, P.T. Nævdal, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann til Lorenzo Mare. 
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Myanmar (Burma) 18.05.56 
Ambassaden i London henvendte seg etter henstilling fra UD til den burmesiske 
ambassade i London den 25.02.56 med forespørsel om Burma ville opprette diplomatiske 
forbindelser med Norge, og om Burma viUe akseptere at Norges ambassadør i India, 
Knut Lykke, ble sideakkreditert i Rangoon. I note av 20.04.56 fra Burmas ambassade i 
London, ble det norske forslaget akseptert. Tidspunktet for opprettelsen av den 
diplomatiske forbindelsen mellom de to land skulle samtidig offentliggjøres i Oslo og 
Rangoon den 18.05.56. 
Ved kgl. res. av 18.05.56 ble ambassadør Knut Lykke, New Dehli, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Rangoon. 

Namibia 21.03 .90 
Diplomatiske forbindelser opprettet 21.3 .1990 

Naun, Ingen diplomatiske forbinde/ser opprettet 

Nederland 04.12.05 
Den 30.11 .06 foreslo den nederlandske utenriksminister at det ble opprettet diplomatiske 
forbindelser mellom Norge og Nederland og anmodet om agrement for Nederlands 
minister i Stockholm som var ønsket sideakkreditert i Christiania. Jørgen Løvland 
besvarte den nederlandske henvendelsen positivt den 04.12.05 . Utenriksminister Jørgen 
Løvland ba den 31 .05.06 den nederlandske utenriksminister om agrement for charge 
d'affaires i København, legasjonsråd Helmer Halvorsen Bryn, som var ønsket 
sideakkreditert i Haag. Den I I .06 06 ble agrement gitt. Ved kg] . res. av 23.06.06 ble 
Helmer Halvorsen Bryn: charge d' affaires i København, utnevnt tillike til midlertidig 
charge d'affaires i Haag. 
Ved kgl. res. av 24.07.06 ble Norges sendemann i København, dr. juris, professor F. 
Hagerup utnevnt tillike til Norges første sendemann i Haag. 

Nepal 26.01.73 
Den 13.12.72 meddelte den nepalske ambassade i New Dehli i·note til den norske 
ambassade at Nepals ambassadør i London ved kgl. dekret var utnevnt tillike som Nepals 
første ambassadør i Norge. Det var enighet mellom de to land om å kunngjøre 
opprettelsen av diplomatiske forbindelser den 26.01.73. 
Ved kgl. res. av 26.0 l. 73 ble ambassadør T. Christiansen, New Dehli, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Katmandu. 

New Zealand 10.10.69 
Den 17.67.69 ba UD ambassaden i London om å meddele New Zealands høykomissær at 
den norske regjering ønsket å opprette diplomatiske forbindelser med New Zealand. 
Samtidig ble det søkt om agrement for Norges sendemann i Canberra, Arnt Jacobsen, 
som var ønsket sideakkreditert i Wellington. New Zealands høykommissær meddelte den 
24.09.69 at agrement var gitt for Jacobsen. Det ble enighet om å sende ut pressemelding 
i begge hovedsteder samtidig den 10. 10.69 om at diplomatiske forbindelser var opprettet 
mellom de to land. 
Ved kgl . res. av 10.10.69 ble Arnt Jacobsen, Canberra, utnevnt tillike som Norges første 
sendemann i Wellington. 



Nicaragua 05.07.47 
03.07.47 sendte utenriksminister Halvard Lange et telegram til utenriksministeren i 
Nicaragua med anmodning om agrement for minister R.A. Christensen, Mexico, som var 
ønsket sideakkreditert i Managua. Den 05.07.47 innløp telegrafisk positivt svar fra 
utenriksministeren i Nicaragua på anmodningen. 
Ved Kgl. res. av 03 .12.48 ble minister i Mexico, R.A Christensen, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Managua. 

Niger24.01.64 
29. l l.63 overleverte en representant for Nigers ambassade i Paris en note til Norges 
ambassade med anmodning om agrement for Nigers ambassadør i Brussel som var 
ønsket sideakkreditert i Oslo. Ved kgl. res. av 24.01.64 ble agrement gitt. 
Ved kgl. res. av 12.03.64 ble Norges sendemann i Abidjan, N.A. Fougner, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Niamey. 

Nigeria O 1.10.60 
Ved kgl. res. av 17.06.60 ble konsul A. Mørk Hansson utnevnt til Norges første 
generalkonsul i Lagos fra 01 .07.60. 
Generalkonsul Mørk Hansson ble ved kgl.res. av 01.07.60 utnevnt til Norges første 
sendemann i Nigeria fra det tidspunkt staten Nigeria ble opprettet dvs. 01. 10.60. 

Nord-Korea 22.06.73 
22.06.73 undertegnet ambassadør F. Jacobsen, Moskva, på vegne av regjeringen, et 
kommunike om etablerlng av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Nord-Korea. 
Ved kgl. res. 20.09.73 ble ambassadør Per Ravne, Beijing, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Pyongyang. 

Oman 15.04.80 
l l. 04.80 undertegnet Norge og Omans ambassadører ved FN i New York et kommunike 
om etablering av diplomatiske forbindelser mellom Norge og O~an fra 15.04.80. 
Ved kgl. res. av 20.06.80 ble Norges sendemann i Jeddah. Jan· Østern, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Muscat. 

Pakistan I 8. I 2.48 
I telegram av 04.11.48 ba UD ambassaden i London om å søke agrement der for minister 
Krogh Hansen, Ankara, som var ønsket sideakkreditert i Karachi. Agrement ble meddelt 
fra ambassaden i London den 07.12.48. Det ble oppnådd enighet om å kunngjøre 
opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Pakistan den I 8.12.48. 
Ved kgl. res. av 17.12.48 ble minister Krogh Hansen, Ankara, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Karachi. 

Panama 21. 07.48 
22.06.48 sendte minister R.A. Christensen, Mexico, et telegram på vegne av Panamas 
utenriksminister hvor denne anmodet om agrement for Panamas minister i Paris som var 
ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble gitt ved kgl. res. av 09.07.48. Den 21.07.48 
meddelte den norske ambassade i Mexico til Panamas utenriksminister at agrement var 
gitt. 
Ved kgl. res. av 03.12.48 ble minister R.A Christensen, Mexico, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Panama By. 
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Papua Ny Guinea 09.08.76 
Ved delegasjonene for Norge og Papua Ny Guinea i FN, ble det utarbeidet et felles 
konununike om opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom de to land. 
Konununikeet ble samtidig offentliggjort i Oslo og Port Moresby' den 09. 08. 76. 
Ved kgl. res. av 07.01.77 ble Norges sendemann i Djakarta, Bjørn Kristvik, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Port Moresby. 

Paraguay 02.04.06 
I telegram den 29.03.06 fra utenriksminister Jørgen Løvland til utenriksministeren i 
Paraguay ble det søkt om agrement for minister S.A. Christoffersen. Buenos Aires, som 
var ønsket sideakkreditert i Paraguay. Den norske henvendelsen ble besvart positivt i 
telegram av 02.04.06. 
Ved kgl. res. av 07.04.06 ble minister S.A. Christoffersen. Buenos Aires, utnevnt tillike 
som Norges første sendemann i Asuncion . 

Peru 03 .08.23 
I skriv av 22.06.23 fra Perus utenriksminister til Norges utenriksminister ble det meddelt 
at Peru hadde utnevnt Senor Don Antonio Grana som charge d'affaires ad honore i 
Christiania. Den 03 .08.23 aksepterte UD Perus meddelelse. 
Ved kgl. res. av 02.11.23 ble Norges sendemann i Buenos Aires, C.F. Sandberg, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Lima. 

Polen04.07.19 
Den norske legasjon i Berlin mottok telegrafisk 28.06.19 anmodning fra den polske 
legasjon i Wien om agrement for sin sendemann der som var ønsket sideakkreditert i 
Christiania. Den 04.07.19 telegraferte UD til ambassaden i Berlin at agrement var gitt. 
Ved kgl. res. av 09.01 . 20 ble generaldirektør Sam Eide utnevnt til Norges første 
sendemann i Warszawa. 

Portugal 17.03.06 
15.03.06 telegraferte utenriksminister Jørgen Løvland til den portugisiske 
utenriksminister og meddelte at den norske regjering ønsket å la seg representere i 
Lisboa ved den norske minister i Paris, F.H.H. Wedel Jarlsberg. Den 17.03.06 innløp 
positivt svar fra den portugisiske utenriksminister på Løvlands henvendelse. 
Ved kgl . res. av 21.03 .06 ble Norges minister i Paris, F.H.H. Wedel Jarlsberg, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Lisboa 

Qatar 09.06.73 
I note av 09.06.73 ble det meddelt fra Qatars ambassade i Teheran at regjeringen i Qatar 
hadde gitt agrement for ambassadør N.A. Jørgensen, Teheran. 
Ved kgl. res. av 10.08.73 ble Norges sendemann i Teheran, N.A. Jørgensen, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Qatar. 

Romania 14.05.17 
Romanias minister henvendte seg den 03.05.17 til den norske legasjon i London og 
anmodet om agrement for minister G. Bilciuresco, som charge d'affaires i Christiania. 
Den 14. 05 . 17 meddelte UD agrement. 
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Ved kgl. res. av 31 .01.30 ble minister J. Irgens, Roma, utnevnt tillike til Norges første 
sendemann i Bucuresti. 

Russland/Sovjetsamveldet/Russland 31. l 0.05 
30.10.05 mottok utenriksminister Jørgen Løvland brev om at generalkonsul A. 
Tøthennan ville fungere som charge d'affaires a.i .. i Christiania om dette var akseptabelt 
for den norske regjering. Den 31 . l 0. 05 besvarte utenriksminister Løvland henvendelsen 
positivt. 
Den 04.11.05 meddelte utenriksminister J. Løvland i note til den russiske 
uteruiksrninister at Johan Jakhelln midlertidig ville representere Norge som charge 
d'affaires a.i. i St . Petersburg inntil en permanent representasjonsordning kunne finne 
sted. 

Etter revolusjonen i 1917 
Etter revolusjonen i 1917 frem til 1924 var det ingen diplomatiske forbindelser mellom 
de to land. Dog hadde de to land blitt enige om å etablere regjeringsoppnevnte 
representanter i hverandres hovedsteder i oktober I 921. Den norske utsending i Moskva 
ble kalt "Den Kgl. Norske Regjerings befullmektiget representant i Russland". I skriv av 
15.02.24 fra UD til den sovjetisk representasjon i Oslo ble det sagt at Norge anerkjente 
Sovjetsamveldet og at som følge av dette snarest ønsket å opprette nonnale diplomatiske 
og konsulære forbindelser mellom Norge og Sovjet. I skriv av 10.03.24 fra den 
sovjetiske representasjon i Christiania sa Sovjetsamveldet seg enig i det norske forslaget 
om opprettelse av diplomatiske forbindelser. Den hittidige sjef for den sovjetiske 
representasjon i Christiania, fru Alexandra Kolontay, blir samtidig anmeldt som 
Sovjetsamveldets første charge d'affaires a.i. i Christiania. På samme tidspunk't ble den 
norske representant i Moskva, F. Jakhelln, utpekt som charge d'affaires a.i. 

Rwanda 30.01.71 
I skriv av 09.12.70 fra utenriksministeren i Rwanda til Norges u_teruiksminister ble det 
anmodet om agrement for Rwandas ambassadør i Brussel som var ønsket sideakkreditert 
i Oslo. Ved kgl. res. av 20.01 .71 ble slikt agrement gitt, hvilket ble meddelt i note fra UD 
til Rwandas ambassade den 30.01.71. 

SaintKittogNevis 15.10.92 
Norge aksepterte forslaget om å opprette diplomatiske relasjoner fra og med 15.10.1992 

Saint Lucia 
Ingen diplomatiske forbindelser opprettet. 

Saint Vincent og Grenadinene 
Anerkjent 27. I 0. I 979. 

Salomon-øyene 18.12.80 
Under besøk i Oslo av Salomon-øyenes utenriksminister 8. - 10. oktober 1980 ble man 
enig om å opprette diplomatiske forbindelser. ! samsvar med dette sendte 
utenriksministeren et telegram den 13.11.80 til UD hvor utenriksministeren bekreftet 
ønsket om opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom de to land. UD besvarte i 
telegram av 18.12.80 henvendelsen positivt og at Norge var innforstått med at Salomon
øyene brukte Norges ambassade i Australia som bindeledd mellom de to land. 

77,/_ A 



San Marino 
Konsulære forbindelser inngått 29.9.1983 . 

Sao Tome & Principe 
Ingen diplomatiske forbindelser. 

Saudi Arabia. 08.05.61 
I skriv av 25 .01.61 fra UD til ambassaden i Cairo ble denne anmodet om å søke 
agrement for ambassadør F. Orvin som var ønsket sideakkreditert i Riyadh. Den 
08.05.61 besvarte Saudi Arabia den norske henvendelse om diplomatiske forbindelser 
positivt og ga agrement for Orvin. 
Ved kgl . res. av 30.06.61 ble Norges ambassadør i Cairo, F. Orvin utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Riyadh. 

Senegal 02.12.50 
Republikken Senegals regjering søkte den 17 .11 . 60 gjennom det norske konsulat i Dakar 
om agrement for sin ambassadør i London som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Ved 
kgl. res. av 02.12.60 ble agrement gitt. 
Ved kgl. res. av 07.07.67 ble Norges sendemann i Abidjan, N.A. Fougner, utnevnt tillike 
til Norges første sendemann i Dakar. 

Seychellene 
Selvstendig stat 29.6.76.., Olav Dørum utnevnt 1.2.85, bopel Dar-es-Salaam. 

Sierra Leone 20.07.70 
I note datert 12.05. 70 fra Sierra Leones høykommissær i London til den norske 
ambassade der, ble det anmodet om agrement for landets høykommissær i London som 
var ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble gitt ved kgl. res. av 17.07. 70. 
Meddelelse om dette ble gitt i skriv av 20.07.70. · 

Singapore 07.03 .69 
I melding fra UD til ambassaden i London den 18.12.68 ble denne anmodet om overfor 
Singapores høykommisjon i London å søke agrement for generalkonsul A. Slørdahl, 
Singapore som ambassadør i Singapore. I note av 27.02.69 fra høykommisjonen i 
London meddeltes agrement for Slørdahl. Dato for kunngjøring om opprettelse av 
diplomatisk forbindelse ble satt til 07.03 .69. 
Ved kgl. res. av 07.03.69 ble generalkonsul i Singapore, A. Slørdahl, utnevnt til Norges 
første sendemann i Singapore. 

Slovakia 01.01.93 
Anerkjent 1.1.1993, diplomatiske forbindelser fra samme dag. Sideakkreditert Praha fra 
samme dato, fra 1. 1. 1996 sideakkreditert Wien. 

Slovenia 18.02.92 
Anerkjent 15.1 .1992 (meddelt), kgl.res. 24.1.1992. Protokoll som etablerte diplomatiske 
forbindelser mellom Slovenia og Norge ble signert 18.2.1992 
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Somalia 13 .03 .71 
I note av 09.02. 71 fra Somalias ambassade i London ble det anmodet om agrement for 
Somalias ambassadør i London som var ønsket sideakkreditert i Oslo. Den 13.03.71 
meddelte UD i skriv til Norges ambassade i London agrement for Somalias ambassader 
der. 

Spania 26.11.05 
24 .11 . 05 meddelte den spanske generalkonsul i Christiania til utenriksminister Jørgen 
Løvland at Spanias sendemann i Stockholm ville komme til samtale i Christiania. 
26.11.05 bekreftet Løvland telegrafisk til den spanske utenriksminister at den spanske 
ambassadør i Stockholm var akseptert som minister også i Christiania. 
Ved kgl. res. av 21.03.06 ble Norges minister i Paris, F.H.H. Wedel Jarlsberg, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Madrid. 

Sri Lanka 13 .10.50 
21.06.50 skrev UD til ambassaden i London og ba ambassaden søke agrement for 
minister J. Schive, New Dehli, gjennom Sri Lankas høykommissær i London, som var 
ønsket sideakkreditert i Colombo. Den 03 .08.50 ble den norske henvendelsen besvart 
positivt. Det ble avtalt å sende ut melding om opprettelsen av de diplomatiske 
forbindelser mellom de to land samtidig i Oslo og Colombo den 13.10.50. 
13.10.50 ble minister J Schive, New Dehli, ved kgl. res. utnevnt tillike til Norges første 
sendemann i Colombo. 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 06.11 .05 
04.11 .05 sendte utenrik$minister Jørgen Løvland et telegram til den britiske 
utenriksminister med anmodning om å motta midlertidig Johannes Irgens som charge 
d'affaires a.i . i London inntil en minister kunne utnevnes. Den 06.11.05 besvarte den 
britiske utenriksminister den norske henvendelsen positivt. 
Ved kgl . res. av 21.03 .06 ble professor dr. Fridtjof Nansen utnevnt til Norges første 
sendemann i London. 

Sudan 31.05.56 
UD ba i skriv av 23 .04.56 ambassaden i Cairo om å søke agrement gjennom Sudans 
legasjon for Christian P. Reusch, Cairo, som var ønsket sideakkreditert i Sudan. I skriv 
datert 31.05.56 fra Sudans utenriksministerium aksepterte Sudan opprettelsen av 
diplomatiske forbindelser med Norge og ga agrement for Reusch. 
Ved kgl. res. av 13.07 56 ble minister C.P. Reusch, Cairo, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Khartoum. 

Surinam 08.02. 77 
Etter instruks fra UD sendte den norske ambassadør i Caracas den 23.11.76, via den 
surinamske ambassade der, anmodning til utenriksministeriet i Paramaribo om agrement 
for ambassadør Ame Kapsto, Caracas. som Regjeringen ønsket å sideakkreditere i 
Paramaribo. Positivt svar innløp fra utenriksministeriet i Paramaribo, via den surinamske 
ambassade, datert 08.02.77. Imidlertid ble ambassadør Ame Kapstø straks etterpå 
innbeordret til UD hvorfor han ikke ble utnevnt til ambassadør i Paramaribo. Nytt 
agrement ble søkt for hans etterfølger ambassadør G.0 . Hærum. 
Ved Kgl. res. av 27.0I .78 ble G.O. Hærum, Caracas, utnevnt tillike til Norges første 
sendemann i Parmaribo. 
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Sveits 22.01.06 
Legasjonen i Berlin skrev i brev til UD 13.12.05 at den sveitsiske gesandt i Berlin 
overfor legasjonen hadde foreslått at diplomatiske forbindelser mellom Norge og Sveits 
blir ivaretatt gjennom disse to lands legasjoner i Berlin slik som i unionstiden. I skriv av 
22.01.06 besvarte utenriksminister Jørgen Løvland henvendelsen positivt. 
Ved Kgl. res. av 19.04.81 ble Norges minister i Roma, Arne Scheel, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Bern. 

Sverige 18 11 05 
I telegram av l 5 .11 . 05 fra utenriksminister J. Løvland til den svenske utenriksminister 
meddeltes at den norske regjering hadde utpekt ekspedisjonssjef Hilmar Bryn til charge 
d'affaires a.i. i Stockholm. Den 18.11.05 besvarte Sveriges utenriksminister den norske 
henvendelse positivt. 
Ved kgl. res. av 21.03.06 ble Benjamin Vogt utnevnt til Norges første sendemann i 
Stockholm. 

Swaziland 
Selvstendig stat 06.09.68. Swazilands ambassadør i London akkreditert Oslo 11.12.84. 
Knut Taraldset utnevnt 8.3.85, bopel Harare. 

Syria I 1.08.48 
Utenriksminister Halvard Lange anmodet i telegram den 31. 07. 48 Syria om agrement for 
minister C.N.F. Irgens, Cairo, som var ønsket sideakkreditert i Damaskus. I telegram av 
I 1.08.48 fra Syrias utenriksminister meddeltes agrement for minister Irgens. 
Ved Kgl. res. av 20.08.48 ble minister i Cairo, C.N.F. Irgens, utnevnt tillike som Norges 
første sendemann i Damaskus. 

Sør-Afrika 16.06.46 
04.05.46 henvendte den norske ambassadør i London seg på vegne av UD til 
høykommissær for Sør-Afrika med anmodning om å opprette diplomatiske forbindelser 
mellom Norge og Sør-Afrika. Samtidig ble det bedt om agrement for minister E.F. 
Haugen. Den 16.06.46 meddelte ambassaden i London telegrafisk at agrement for 
Haugen var gitt. 
Ved Kgl. res. av 28.06.46 ble minister E.F. Haugen utnevnt til Norges første sendemann 
i Pretoria. 

Sør-Korea 02.03.59 
30.06.58 skrev UD til ambassaden i Washington og ba denne henvende seg til den 
sørkoreanske ambassade der for å bringe på det rene hvordan Sør-Korea ville stille seg til 
en begjæring om agrement for den norske ambassadør i Tokyo som ønskes 
sideakkreditert i Seoul. Den 16.12.58 meddelte ambassaden i Washington i skriv til UD 
at Sør-Korea ville akseptere en slik sideakkreditering. Den 02.03 .59 ble det sendt ut en 
pressemelding hvor det ble meddelt at den norske og republikken Koreas regjering var 
enige om å opprette diplomatiske forbindelser. 
Ved kgl. res. av 13.02.59 ble ambassadør E.A. Nygaard. Tokyo, utnevnt tillike som 
Norges første sendemann i Seoul. 
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Den Sentralafrikanske Republikk 16. 05. 70 
I note av 31. 03. 70 gjennom var Paris ambassade anmodet Den Semralafrikanske 
Republikks regjering om agrement for sin Bonn-ambassadør som var ø11sket 
sideakkreditert til Oslo. Agrement ble gitt ved kgl. res. av 15. 05. 70 og meddelt 
telegrafisk den 16.05. 70 via vår Paris-ambassade til Den Sentralafrikanske Republikk. 

Republikken Tadsjikistan 10.06.92 
Anerkjent (meddelt) 20.1.1992, kgl. res. 24 .1. 1992, diplomatiske forbindelser opprettet 
10.6.1992. 

Tanzania 28.09.64 
UD foreslo i note av 10.06.64 overfor utenriksministeriet i Dar es Salaam at det ble 
opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge og Tanzania. I samme note ble det 
anmodet om agrement for I.R. Rindal, Nairobi, som var ønsket sideakkreditert i Dar es 
Salaam. I note av 28.09.64 fra utenriksministeriet i Dar es Salaam ble den norske 
henvendelsen besvart positivt. 
Ved kgl. res. av 09.10.64 ble ambassadør i Nairobi, I.R. Rindal, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Dar es Salaam. 

Tsjad Ingen diplomatiske Mappe utlånt Eva Andresen Afrika-enheten. 13.11.1995 

Thailand 30. 11.05 
30.11.05 besvane Thailands utenriksminister en note av 31.10.05 fra utenriksminister 
Jørgen Løvland hvor sistnevnte hadde gitt uttrykk for ønske om å komme i offisiell 
forbindelse med Thailand. I Thailands note ble den norske henvendelsen hesvan positivt 
samtidig som Thailand anmeldte sin minister i Berlin som minister i Christiania. 
Ved kgl. res. av 24.05.29 ble minister i Tokyo, L.C.M. Aubert, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Bangkok. 

Togo 10.01.72 
26.10. 71 oppsøkte den togolesiske ambassadør i Bonn den norske ambassadør og 
meddelte at Togo ønsket å opprette diplomatiske forbindelser med Norge. Togo ønsket å 
sideakkreditere sin Bonnambassadør i Oslo. 
Ved kgl. res. av 07.01.72 ble agrement gitt. Den 10.01.72 meddelte UD agrement ved 
note til utenriksministeriet i Lame. 

Tonga 30.08.1988 
Diplomatiske forbindelser opprettet 30.8.1988. 

Trinidad og Tobago 19 .11. 71 
I brev av 23.09.71 fra høykommisjonen i London for Trinidad og Tobago foreslo 
regjeringen i Trinidad og Tobago at det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Trinidadff obago ved at høykommissæren i London ble sideakkreditert i Oslo. 
Samtidig ble det søkt om agrement for denne. Ved Kronprinsens res. av 19 .11. 71 ble 
agrement gitt. 
Ved kgl. res. av 28.09.79 ble Norges sendemann i Kingston, Per Galby Ravne, utnevnt 
tillike til Norges første sendemann i Port of Spain, bopel i Oslo. 

• 



Den Tsjekkiske republikk 01.01.1993 
Anerkjent 1.1.1993 og diplomatiske forbindelser opprettet fra samme dag. 
(Tsjekkoslovakia 13 .01.21. 
08.01.21 skriver vår ambassade i Stockholm til UD etter henvendelse fra 
Tsjekkoslovakias legasjon der og ber om agrement for Tsjekkoslovakias 
Stockholmambassadør som ønskes sideakkreditert i Christiania. Agrement ble gitt ved 
kgl. res. av 12.01.21 og meddelt Stockholm 13 .01.21. 
Ved kgl. res. av 25.06.26 ble fungerende legasjonssjefi Warszawa, N .C. Ditlev, utnevnt 
tillike som Norges første sendemann (charge d'affaires a.i .) i Praha.) 

Tunisia 29.08.58 
UD anmodet i telegram til ambassaden i Paris den 15.07.58 ambassaden om å søke 
agrement for ambassaderåd Haakon Nord som sendemann i Tunis gjennom den tunisiske 
ambassade der. I note av 26.08.58 fra den norske ambassaden i Paris til den tunisiske 
ambassaden fremgår at den tunisiske regjering har gitt agrement for Nord. I noten 
meddeles også at utnevnelse av norsk minister i Tunis vil skje 29.08.58 og at ' 
offentliggjørelse om dette vil skje samme dag. 
Ved kgl. res. av 29.08.58 ble ambassaderåd Haakon Nord, Paris, utnevnt til Norges 
første minister i Rabat og tillike i Tunis. 

Turkmenistan 08.06.92 
Anerkjent I 0.1.1992. Note fra ambassaden i Moskva til utenriksministeriet i Asjgabat 
28.5.92, ber om diplomatiske forbindelser. Svarnote 8.6.92 samtykker utenriksministeriet 
i A.sjgabat i opprettelsen av diplomatiske forbindelser fra samme dag. 

Tuvalu 
Anerkjent 1.10.1978. Ingen diplomatiske forbindelser opprettet. 

Tyrkia 31.12. 05 
I telegram av 07 .11. 05 ba utenriksministeren den norske charge d'affaires i Berlin om å 
forespørre utenriksministeriet i Berlin om den tyske ambassade· i Konstantinopel kunne 
ivareta Norges interesser i Tyrkia. Senere ble det presisert at det var tale om de politiske 
interesser. Den 16.12.05 innsendte Norges charge d'affaires i Berlin et skriv fra det tyske 
utenriksministerium datert 14.12.05 hvor det meddeles at den tyske ambassade i 
Konstantinopel hadde fått bemyndigelse til å ivareta Norges politiske interesser i Tyrkia. 
Den 30.12.05 skrev utenriksminister Løvland til den tyrkiske utenriksminister at den 
norske regjeringen hadde overdratt til den tyske ambassaden i Konstantinopel å ivareta 
Norges interesser og ba om at den tyrkiske regjering godkjente denne ordning. Den 
31.12.05 innløp det svar fra den tyske ambassaden i Konstantinopel som meddelte at den 
var innforstått med å ivareta Norges politiske interesser i Tyrkia. I notat til Kongen av 
16.01 .06 anmodet utenriksministeren om godkjennelse av de forannevnte tiltak. 
Godkjennelse forelå ved kgl. res. av 27.01.06. I årene 1926-1930 ble Norges interesser 
ivaretatt av Nederlands legasjon i Istanbul. 
Ved kgl. res. av 06.06.30 ble legasjonsråd ved legasjonen i Paris, Sigurd Benzon, utnevnt 
til Norges første sendemann i Ankara. 

Tyskland 09. l 1.05 
04.11 .05 sendte utenriksminister Jørgen Løvland et telegram til den tyske 
utenriksminister hvor han ga uttrykk for Norges ønske om snarest mulig å få etablert 
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offisielle forbindelser med den tyske regjering og at kaptein Michael Lie midlertidig ville 
representere Norge i Berlin som charge d'affaires inntil en minister kunne utnevnes. Den 
09 .11. 05 ble M. Lie mottatt av den tyske utenriksminister hvilket fremgår av telegram av 
samme dato. 
Ved kgl. res. av 21.03.06 ble minister Thor von Ditten utnevnt til Norges første 
sendemann i keiserriket Tyskland. 

Tyskland etter den 2. verdenskrig (BRD) 
Etter den annen verdenskrig ble det opprettet en norsk militærkommisjon i Berlin ved det 
alliene kontrollråd for Tyskland. Som sjeffor denne ble først beordret generalmajor 
Steffens. UD overtok Norges representasjon i Tyskland fra 01.07.47. Ved kgl. res. av 
03 .10.47 ble ekspedisjonssjef P.J. Helgeby utnevnt til Norges første sendemann i 
Tyskland etter krigen og da også som sjeffor den norske militærmisjon i Berlin. 

Øst-Tyskland (DDR) 17.01.73 
Det ble i Oslo den 17.0 I. 73 undertegnet en avtale mellom Norge og DDR om 
opprettelse av diplomatiske forbindelser. 
Ved kgl. res. av 1 I .05. 73 ble generalkonsul E.J. Amlie, utnevnt til Norges første 
sendemann i Øst.Berlin. 

Uganda 21.07.64 
UD foreslo i note av 10.06.64 overfor utenriksministeriet i Kampala at det opprettes 
diplomatiske forbindelser mellom Norge og Uganda. I samme note anmodes det om 
agrement for Norges ambassadør i Nairobi, LR. Rindal som ønskes sideakkreditert i 
Kampala. I brev av 21 .07.64 fra Konsulatet i Kampala meddeles at agrement for Rindal 
var i orden . 
Ved kgl. res. av 07.08.64 ble ambassadør I.R. Rinda~ Nairobi, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Kampala. 

Ukraina 
Anerkjent ved kgl.res. 10.1.1992. Diplomatiske forbindelser opprettet 5.2.1992. 

Ungarn 12.02.20 
Etter oppdelingen av Østerrike og Ungarn etter den l . verdenskrig henvendte Ungarns 
representant i Berlin seg til den norske Berlin-delegasjonen med forespørsel om Ungarns 
representant i København også kunne bli anerkjent som Ungarns representant i 
Christiania. Forespørselen ble sendt til UD i brev av 08.01.20 fra Norges legasjon i 
Berlin. I skriv av 12.02.20 meddeler UD legasjonen i Berlin at Norge anerkjenner 
Ungarns representant i København også som representant i Christiania. 
Ved kgl. res. av 04.01.23 ble minister Ame Scheel, Berlin, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Budapest. 

Uruguay 03 .04.06 
I telegram den 29.03.06 fra utenriksminister Jørgen Løvland til utenriksministeren i 
Uruguay ble det søkt om agrement for minister S.A. Christoffersen Buenos Aires, som 
var ønsket sideakkreditert i Montevideo. Den norske henvendelsen ble besvart positivt i 
telegram av 03.04.06. 
Ved kgl. res. av 07.04.06 ble minister S.A Christoffersen, Buenos Aires, utnevnt tillike 
som Norges første sendemann i Montevideo. 
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Republikken Usbekistan 10.06.92 
Anerkjent 10.1.1992_ Note fra ambassaden i Moskva til Utenriksministeriet i Tasjkent. 
Svarnote fra utenriksministeriet i Tasjkent 10.6.92 med positivt svar. 

Vanuatu muligens samtidig med Tonga 30.8.1988 

Vatikanstaten 02.08.1982 
Ved noteveksling ble det besluttet å opprette diplomatiske forbindelser med virkning fra 
2.8.82. Erkebiskop Bellotti, København, akkreditert som apostolisk pro-nuntius i Oslo 
23 .11.82. Torbjørn Christiansen utnevnt 10.12.82, bopel Bern. 

Venezuela 04.10.29 
I telegram av 01. 10.29 ble det anmodet om agrement for Venezuelas minister i Haag som 
ønskes sideakkreditert i Oslo. Utenriksminister Halfdan Koht besvarer ...... ......... . 
Ved kgl. res. av 03.12.37 ble minister i Rio de Janeiro, C.F. Sandberg, utnevnt tillike til 
Norges første sendemann i Caracas. 

Vest Samoa 

Den sosialistiske republikk Vietnam 25 .11 . 71 
25 .11. 71 ble det i Oslo og Hanoi samtidig sendt ut en erklæring hvori det het at den 
norske og nord-vietnamesiske regjering var blitt enige om å opprette gjensidige 
diplomatiske forbindelser. 
Ved kgl. res. av 14.01.72 ble Norges ambassadør i Beijing, Per Galby Ravne utnevnt 
tillike som Norges første sendemann i Hanoi. 
I en note av 04.07.76 meddelte Nord-Vietnams utenriksminister at de to deler av landet, 
Nord og Sør, var gjenforent til ett rike. I noten fastholdt Nord-Vietnam ønsket om at den 
dato som ble brukt i forbindelse med opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Nord-Vietnam (25.11. 71) også ble brukt for fremtiden for å angi tidspunktet 
for opprettelse av de diplomatiske forbindelser mellom Norge og det samlede Vietnam. 

Zaire 27.09.69 
I skriv av 12.08.69 til den norske utenriksministeren anmodet utenriksministeren i Zaire 
om agrement for sin Stockholmambassadør, ønsket sideakkreditert i Oslo. Agrement ble 
gitt ved kgl. res. av 26.09.69 hvilket telegrafisk ble meddelt utenriksministeren i Zaire 
den 27.09.69. 

Zambia 02.02.65 
Gjennom vår ambassade i Nairobi sendte UD en note datert 31. 12.64 til 
utenriksministeriet i Lusaka med forslag om å etablere diplomatiske forbindelser mellom 
Norge og Zambia. Samtidig ble det søkt om agrement for ambassadør I.R Rindal, 
Nairobi, ønsket sideakkreditert i Lusaka. I telegram fra ambassaden i Nairobi av 
02.02.65 meddeltes at agrement var gitt for I.R Rindal. 
Ved kgl. res. av 05.02.65 ble ambassadør I.R. Rindal, Nairobi, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Lusaka. 



Zimbabwe 18.04.80 
I forbindelse med Zimbabwes selvstendighetsdag sendte statsminister Oddvar Nordli 
18.04.80 et gratulasjonstelegram hvor det bl.a. heter at den norske regjering så fram til å 
etablere formelle forbindelser med Zimbabwe. I et telegram fra utenriksministeriet i 
Salisbury til UD innkommet 23.05.80 erklærte Zimbabwe seg enig i opprettelsen av 
diplomatiske forbindelser med Norge pr. 18.04.80. 
Ved kgl. res. av 06.02.81 ble ministerråd K Taraldset, København, utnevnt til Norges 
første sendemann i Salisbury. 

Østerrike 27. 03 . 06 
19.03.06 sendte utenriksminister Jørgen Løvland et telegram til den østeriksk-ungarske 
utenriksminister hvor det bl.a. het at den norske regjering ønsket å sideakkreditere sin 
minister i Berlin, Thor von Ditten i Wien. Den 27. 03. 06 innløp positivt svar fra den 
østeriksk-ungarske utenriksminister. 
Ved kgl. res. av 07.04.06 ble minister i Berlin, Thor von Ditten, utnevnt tillike til Norges 
første sendemann i Wien. 

Øst-Tyskland Se Tyskland 
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