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Forord 
I henhold til grunnlovens paragraf 84 kan Stortinget beslutte å holde 
enkelte forhandlinger for lukkede dører. Det tas stenografisk referat 
fra lukkede møter, men referatene blir ikke offenliggjort hvis ikke Stor
tinget ved slutten av møtet, eller på et senere tidspunkt, beslutter at så 
skal skje. Vanligvis vil referat fra lukket møte bli forseglet og oppbevart 

i Stortingsarkivet. 
Når Stortinget på et senere tidspunkt vedtar at referatet fra et lukket 

møte ikke lenger skal behandles som hemmelig, synes det å være 
best i samsvar med Grunnloven at det blir likestilt med referat fra mø
ter som er holdt for åpne dører, det vil si at referatet kunngjøres ved 
trykking. En slik vurdering lå bak Presidentskapets vedtak 12. januar 
1989 om at "referater fra møter for lukkede dører i Stortinget og avde
lingene, med tilhørende dokumenter, som Stortinget har vedtatt å gjø
re offentlig tilgjengelig, og som tidligere ikke er trykt, trykkes ... Stor
tingsarkivaren forestår de praktiske sider ved utgivelsen. Det utvalg 
Presidentskapet har nedsatt for å gjennomgå saker behandlet for luk-

kede dører, fører tilsyn med publiseringen.» 
Stortinget gjorde den 28. februar 1975 vedtak om at "referater fra 

møter for lukkede dører i Stortinget og avdelingene for tiden 1906-
1939 med tilhørende protokoller og dokumenter» ikke lenger skulle 
behandles som hemmelige. Stortingsvedtak 12. juni 1981 besluttet 
det samme for referater og dokumenter fra møter for lukkede dører i 
1940. Og den 5. april 1995 vedtok Stortinget å offentliggjøre referater 
og dokumenter fra møter for lukkede dører på det Fortsatte 89. or-

dentlige storting i 1945. 
I tilknytning fil 50-årsminnet for frigjøringen i 1945 offentliggjøres 

her dokumenter og referater fra utbruddet av 2. verdenskrig i septem
ber 1939, til det da sittende storting fikk avløsning senhøstes 1945. 

Bjørn R. Rønning 
Stortingsarkivar 
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beh. 
Besl. L. 
Besl. O. 
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L.tid. 
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som var nødvendige der. Så spurte komman
derende admiral om trafikken heretter skul
le dirigeres utenom minefeltene. Han bad om 
Regjeringens avgjørelse der. Om denne avgjø
relse plus en del andre som er like viktige og 
like nødvendige, hadde jeg håpet å få en re
gjeringskonferanse kl. 18 i dag, idet vi, da vi 
gikk herfra i middagen, ikke hørte noe om at 
dette møte for lukkede dører skulle være i 
dag. Dette spørsmål om hvorvidt trafikken 
skal dirigeres utenom minefeltene, har jeg 
altså ikke fått brakt fram enda. Det medfø
rer konvoiering og forskjellig slags foran
staltninger som må treffes fra marinens side. 
Når skipene nå er stanset i Bodø eller andre 
steder, er det, skulle jeg tro, gjort av rederne. 
Det er ikke gått ut noen ordre fra kommande
rende admiral eller fra departementet an
gående trafikken. 

Endelig var det en liten ting til slutt. I an
ledning aven bemerkning hr. T. Sverdrup 
kom med om de nye minesveipere, skal jeg få 
lov til å opplyse at begge de to nye er helt ak
sjonsklare nå. 

Presidenten: Dei talarane som heretter får 
ordet, får ei taletid av opptil 2 minuttar. 

Statsråd Koht: Eg skal berre få lov til å gje 
den vesle opplysninga, at når eg med stor
tingspresidenten avtala at denne noten frå 
Frankrike og Storbritannia av 5 april skulle 
bli drøft i utanriksnemnda tysdag, var det 
for di at eg da hadde fått ein samtale med den 
svenske utanriksminister og visste at vi ik
kje kunne få det svenske konseptet til svaret 
hit før tysdag morgon. 

Hundseid: Jeg har forlangt ordet for å støt
te dem som har uttalt at man iallfall bør for
søke å fjerne de utlagte miner. Jeg er klar 
over denne noten til England, og jeg mener at 
vi må vente en tid på svaret. Jeg har liten tro 
på at vi får noe svar, men hvis vi ikke det 
gjør, eller hvis vi får avslag, mener jeg at vi 
iallfall må markere at vi vil fjerne minene. 

Lykke: Jeg takker for forsvarsministerens 
svar på mitt spørsmål om hvorledes trafik
ken skal dirigeres. Men han må tilgi meg at 
jeg kommer med en liten bemerkning, når 
han sa at kommanderende admiral har spurt 
Regjeringen om trafikken skal dirigeres 
utenfor minene. Jeg vil spørre: Skal Regje
ringen bestemme det? Når minene ligger fra 
kysten og ut, og en ikke kan komme innenfor 
minene. så er vel trafikken nødt til å gå uten
for minene, hvis en ikke tar minene opp. Det 
er de to alternativer. 

Protokollen vart så opplesen utan å gje 
høve til nokon merknad. 

Møtet slutt kl. 20,25. 

Møte for lukkede dører·) 
tirsdag den 9 april 1940 kl. 12,30 

i Festiviteten på Hamar. 

Presidenten: I henhold til Grunnlovens 
§ 68, som uttaler at Stortinget sammentrer i 
almindelighet den første søgnedag efter 10 ja
nuar hvert år i rikets hovedstad, med mindre 
Kongen på grunn av overordentlige omsten
digheter, såsom fiendtlig innfall, dertil be
stemmer en annen kjøpstad i riket, har Kon
gen bestemt at Stortinget idag skal møte på 
Hamar, og jeg erklærer Stortinget for lovlig 
satt. 

Der foretas navneoprop. 

Presidenten: Der er 45 representanter borte 
ved dette navneoprop, men en hel rekke av 
dem har anmeldt at de kommer pr. bil eller 
forsøker å komme med tog. 

Alle Stortingets representanter kjenner de 
forhold som har bevirket at Regjeringen i 
statsråd og under konferanse med Stortin
gets president har bestemt å innkalle dette 
møte på Hamar. Det er sikkert et håb hos oss 
alle at Stortingets utlendighet må bli så kort 
som mulig, og at enhver byrde som legges på 
Stortingets skuldre, må vi vise oss skikket til 
å bære, slik at de avgjørelser som blir truffet 
av Kongen og hans råd og av Stortinget i den
ne tid, må bli til fedrelandets gavn og til be
tryggelse av vårt lands suverenitet og uav
hengighet i fremtiden. 

Utenriksministeren vil gi en redegjørelse 
for de aktuelle forhold som Stortingets med
lemmer alene kjenner hittil på annen hånd 
eller muligens slett ikke. 

Statsråd Koht: Det er sørgelige meldinger 
som jeg her har å legge fram for Stortinget. 
I går kveld da Stortinget sluttet forhandlin
gene sine, møttes Regjeringen til nytt møte 
og drøftet de militære tiltak som vi mente 
måtte til av omsyn til den faren som kunne 
true etter den krisen vi hadde med tilhøve til 
Vestmaktene. Og dette regjeringsmøtet gikk 
da fra hinannen kl. mellom 9 og 11210 i går 
kveld, og hadde da ingen tanke om det som 
kom til å hende snart etter. 

*) Møtet ble satt som et åpent møte, men trolig alle
rede i løpet av møte, og ihvertfall i løpet av etter
middagen, gikk man over til å betrakte det som 
lukket. 
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Det var i 12-tiden at meldingene tok til å 
komme om at tysk flåtemakt holdt på å tren
ge inn på norsk område. Den første meldin
gen kom ute fra Færder, der vi fikk høre at 
flere tyske krigsskip nå stevnet innefter. De 
ble mottatt med skudd fra Bolærne og Rauer, 
men i den mørke natten som kom, stevnet de 
fram uten hinder og kom etterhvert utetter 
natten fram til Filtvedt. Der ble det da ut på 
natten en hard strid, som ble åpnet. Men før 
enda denne striden var kommet i gang, hadde 
vi fått melding om at tyske orlogsskib holdt 
på å gå inn i skibsløpene inn til Bergen gjen
nom Korsfjorden. Der også ble de møtt med 
skudd fra Lerøy, men de gikk framom der og 
kom fram til de indre festningene kringom 
Bergen, og har så i dag tidlig satt seg fast i 
Bergen by. 

Vi fikk om lag samstundes med det ut på 
natten melding på en merkelig omvei om at 
et tysk krigsskip lå utenfor Stavanger budd 
til å gå inn der i dag tidlig. Og lenger ut på 
natten - en må vel heller kalle det morge
nen, for det var ved halv fire tiden - kom det 
melding om at to tyske krigsskib hadde gått 
framom Agdenes i Trondheimsfjorden inn 
mot Trondheim by. 

Det gikk faresignal i Oslo en gang mellom 
kl. 12 og 1 og derved ble i det minste alt folket 
der i byen varskudd om den faren som var på 
ferde. Medlemmene av Regjeringen ble da av 
statsministeren innkalt til møte. Vi møttes 
alle i Utenriksdepartementet kl. 1/2 2 om nat
ten, og der ble da Regjeringen sittende sam
let helt til den lyse morgen, og drøftet de til
tak som kunne bli gjort rent militært. Mel
lom anna ble det vedtatt full mobilisering i 
lste, 2nen, 3dje og 4de brigade. Og etterhvert 
som vi fikk meldinger, drøftet vi da hvorle
des vi skulle ta de enkelte ting. Men selvsagt, 
det var ikke så meget just av vedtak som kun
ne bli gjort. Av disse krigsskipene som kom 
inn på alle kanter ble ikke alle med en gang 
kjent som tyske, det var først de som kom inn 
mot Bergen som en fikk fast melding om var 
tyske, ellers ble de dekket av mørket. Men vi 
skjønte da alle godt at det var tyske krigs
skip. Og kl. 5 om morgenen meldte den tyske 
sendemannen i Oslo seg i Utenriksdeparte
mentet, og da la han fram for meg det som en 
vel må kalle et ultimatum. Dette ultimatum 
har jeg her med meg. Det er langt, jeg har det 
bare på tysk, men jeg tror det er rett å lese 
opp hele dokumentet, fordi det er dette doku
mentet som fører oss inn i den situasjonen 
som landet vårt står i i dag. 

Jeg kan bare gi det i svært ufullkommen 
oversettelse, for jeg har ikke fått lest det 
gjennom så skikkelig, så mange ganger som 
jeg burde gjøre, og det tyske målet lager seg 

ofte li te grann vanskelig når vi skal få det 
over i norsk målføre, så jeg må be om årsa
king for den form som denne melding kan få, 
om jeg hakker meget i omsetningen. Men jeg 
skal friste å gi dokumentet så godt jeg kan. 
Det er først et memorandum som tar til såle
des: 

I strid med det ærlige ønske til det tyske 
folk og den tyske regjering om å leve i fred 
og vennskap med det engelske og og det 
franske folk, og enda det ikke fantes nogen 
vetug grunn til en strid mellom disse folk, så 
har makthaverne i London og Paris lyst krig 
mot det tyske folk, idet denne lenge førebud
de angrepskrig som vendte seg mot selve li
vet for det tyske riket og det tyske folk ble 
sluppet løs, så har England og Frankrike åp
net sjøkrig mot den nøytrale verden likeeins 
idet de aller først under fullkommen van
vyrdnad for de mest elementære regler for 
folkerett prøvde å få i stand en svelte blokade 
mot tyske kvinner, barn og gamlinger, så la 
de samstundes de nøytrale statene også un
der vyrdlause blokadetiltak. Det som straks 
fulgte av disse folkerettsstridige kampmeto
der, som således England og Frankrike inn
førte, og som Tyskland måtte møte med sine 
egne tiltak, det var den hardeste skaden for 
nøytral skibsfart og nøytral handel. Om
framt dette ga dessuten den engelske fram
ferd selve nøytralitetstanken et ødeleggende 
slag. Tyskland på sin side har likevel strevet 
etter å verge rettene for de nøytrale derved at 
det har freista på å innskrenke sjøkrigen til 
de havstykker som ligger mellom Tyskland 
og dets fiender. Mot dette har England med 
det formål å føre faren bort fra sine øyer og 
samtidig hindre den tyske handel med de 
nøytrale land forsøkt å føre sjøkrigen inn i 
farvannene til de nøytrale. I framhald av den 
ekte britiske krigsførselen har England i sti
gende mål under åpent brudd på folkeretten 
satt i gang krigstiltak på sjøen og i luften 
jamvel inne i territoriene til Danmark og 
Norge. Tyskland har regnet med fra førsten 
av krigen at dette skulle gå således. Det har 
med sin indre og ytre politikk visst å hindre 
den freistnad på en bntisk sulteblokade mot 
det tyske folk og en avsperring av den tyske 
handel med de nøytrale stater. Dette kom i de 
siste måneder til mer og mer å vise et fullt 
sammenbrudd for den britiske blokadepoli
tikk. Denne utvikling såvel som den vonlaus
het som det var for et direkte angrep på de 
tyske vestfestninger, og den voksende otte 
som kom opp i England og Frankrike fram
for de heppelige tyske motangrep på sjøen og 
i luften, har i den siste tid i større og større 
mon ført til at begge de to land forsøkte på 
med alle hjelreråder å få krigsskueplassen 
vidd ut til de nøytrale fastland innenfor og 
utenfor Europa. At England og Frankrike 
herved i første linje har området til de små 
europeiske stater for øyet, det sier seg selv, 
slik som den britiske tradisjon er. Helt åpent 
har de engelske og franske statsmenn i de sis
te måneder forkynt utvidelse av krigen til 
disse områder som den strategiske grunntan
ken for krigsførselen sin. Det første høve til 
dette fikk de i den russisk-finske konflikt. 
Den engelske og den franske regjering har 
helt offentli~ forkynt at de var VIllige til å 
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gripe inn men militærmakt i konflikten mel
lom Sovjet-Samveldet og Finnland og bruke 
de nordlske statene til operasjonsbasis for 
seg. Men den freden som imot ønsket og vone
ne deres kom så fort i Norden, har hindret 
dem alt den gang i å gjennomføre dette vedta
ket. Når de engelske og franske statsmenn et
terpå har sagt at de ikke ville gjennomføre 
dette tiltaket uten samtykke av de nordiske 
stater så er det en grov usannhet. Riksregje
ringe~ har dokumenter som beviser at Eng
land og Frankrike ihop hadde vedtatt at ak
sjonen skulle bl~ ført gjenn0f!1.området til de 
nordiske stater Jamvel mot vllJen deres. Men 
det som er det avgjørende, er dette som nå 
kommer, at ut fra det standpunkt som den 
franske og en~elske regjering har tatt før, og 
etter den sov]et-russisk-finske freden, og ut 
frå dei prov som Riksregjeringa har i hende
ne er det uimotseieleg at vedtaket om å føre 
hjelp til Finnland mot Russland berre skulle 
tene enda vidare formål. Det som var det må
let En,gland og Frankrike sette for seg i Skan
dinavla, det var og er dette: For det første å 
sperre Tyskland frå malmtilførsla frå nord 
med å setja seg fast i Narvik, for det andre: 
Med å landsetja engelske og franske hærstyr
ker i dei skandinavlske landa og skapa ein ny 
front for såleis å kunne få ta Tyskland i flan
ken. I dette skal dei nordiske landa tene dei 
engelske og franske hærene til krigsskode
plass, medan dei nordiske folka etter gamal 
engelsk tradisjon skulle få ta rollen som 
hjelpe- og leigetroppar. Då denne planen vart 
gJennomkrxssa av den russisk-finske freden, 
så fekk Rlksregjeringa klarare og klarare 
kunnskap om at England og Frankrike sette 
seg føre å frei sta på å sette formåla sine i 
verk på anna vis. I trongen til å førebu en in
tervensjon i Norden har då den engelske og 
den franske regjeringa i de siste vekene for
kynt den setninga, at i denne krigen måtte 
det ikke finnast noko slag nøytralitet og at 
det var plikt for dei små landa å gå aktivt inn 
i striden mot Tyskland. Denne setninga var 
breidd ut gjennom propaganda frå Vestmak
tene og gjennom sterkare og sterkare trykk 
på dei nøytrale statane. Dei konkrete meldin
gane om at Vestmaktene ville gjera freistnad 
på å landsetja troppar i Skandinavia, blei i 
den siste tida fleire og fleire. Men om det i det 
heile kunne finnast den minste tvil på det en
delege vedtaket hos Vestmaktene om å gripe 
inn i Norden, er det i dei siste dagane avgjort 
kommi bort. Riksregjeringa har i hendene 
prov som viser utan motseimg at England og 
Frankrike hadde sett seg til mål i de nær
meste dagane brått å setJa seg fast på visse 
område av dei nordiske statane. Dei nordiske 
statane har på si sida ikkje berre ikkje sett 
noko slag motstand mot desse overgrepa frå 
England og Frankrike, men har jamvel tålt 
dei hardeste innb rota i suveremtetsrettene 
sine utan mottiltak som kunne høve. Riksre
gjeringa må difor tru at den Kongelige N ors
ke Regjeri.nga vil ta det samme standpunktet 
framføre dei tiltaka som nå frå engelsk og 
fransk side er planlagde og som vert gjen
nomførde. Men om så den Kongelige Norske 
Regjeringa hadde vilja til å ta mottiltak så 
har Riksregjeringa klart for seg at dei mili
tære kreftene i Noreg ikkje ville rekke til å 
gjøre motstand med framgang mot dei en
gelsk-franske tiltaka. I denne avgjerande fa
sen i den livsstrid som England og Frankrike 

har tvinga inn på det tyske folket, kan Riks
regjeringa ikkJe under noko vilkår tåla at 
Skandinavia vert gjort av Vestmaktene til 
ein krigsskodeplass mot Tyskland, og at det 
norske folk beinveges eller omveges vert mis
brukt til krig mot Tyskland. Tyskland vil ik
kje uverksamt venta på at fienden til landet 
skal setja i verk desse planene, vil ikkje la 
det gå. Riksregjeringa har difor i dag inn
leidd visse mifitære tiltak, som vil føre til 
fastsetjing på strategisk viktige punkt i det 
norske statsområdet. Riksregjeringa tek der
med over under denne krigen vernet for Kon
geriket Norge. Ho har den faste viljen, frå no 
av med dei maktrådene ho eig å forsvara fre
den i Norden mot alle engelsk-franske åtak 
og endeleg tryggja denne freden. Ansvaret 
for dette bærer åleine England og Frankrike. 
Båe dei to statane forkynnar hyklersk at de 
vil verge de små land men i sanninga bruker 
de vold mot dem i det håp dermed å kunne 
sette i verk den ødeleggelsestanken som de 
har vendt mot Tyskland og som de da meget 
åpent forkynner. De tyske troppene går der
for inn på norsk grunn ikke med fiendtlige 
tanker, den tyske overkommando har ikke 
det formålet å bruke de punkter der de tyske 
troppene setter seg fast som operasjonsbasis 
for kamf mot England, så lenge det ikke blir 
nødt ti dette ved tiltak fra England og 
Frankrike. De tyske militære operasjoner 
har bare for øye det mål å sikre Norden mot 
at norske støttepunkter kommer inn under 
engelske og franske stridskrefter. Riksregje
ringa er overtydd om at den med disse tiltak 
likeeins tjener interessene for Norge. For 
denne trygda med tysk vememakt byr for de 
skandinaviske land den eneste trygd for at 
disse land ikke under denne krig skal bli 
slagmark o,g skueplass for kanskje de fæleste 
krigshandlmger. Riksregjeringen venter der
for at den kongelige norske regjeringa og det 
norske folket vil Vlse forståelse for denne tys
ke framferd og ikke gjøre noen motstand mot 
det. All motstand matte og vil bli slått ned 
med de tyske stridskrefter som blir satt inn 
og ville derfor bare føre til en helt nytteløs 
blodsutgydelse. Den kongelig norske regje
ring blir derfor bedt om med største hast å 
gjøre alle tiltak for å trygge at framrykkin
gen av de tyske tropper kan gå for seg uten 
rivning og vansker. I den ånd som er født av 
det gamle gode tysk-norske vennskap for
kynner riksregjerin~en at Tyskland ikke har 
til formål med sine tiltak på noen måte nå el
ler i fremtiden å krenke den territoriale inte
gritet og den politiske selvstendighet for 
kongeriket Norge. 

Dette var det memorandum som formet ut 
i alminnelige setninger danner grunnlaget 
for den tyske innmarsj iN orge. Men i lag med 
dette memorandum er det så noe som de kal
ler Aufzeichnung, en opskrift som gir de en
kelte og særskilte krav som den tyske regje
ring ville stille til den norske. Riksregjeringa 
ber den kongelige norske regjering straks å 
ta de rådgjerder som her blir nevnt: 

1) Oprop fra regjeringa til folket og hæren 
om å la være med all motstand mot de tyske 
tropper når de setter SPil' fast i landet. 
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2) Ordre til den norske hæren om å tre i 
samarbeid med de tyske tropper som kom
mer inn og med de tyske kommandantene få 
i stand alle turvande avtaler om loyalt sam
arbeid. De norske troppene skal derunder få 
ha våpnene sine såframt oppførselen deres 
kan gl lov til det. Til tegn på viljen til samar
beid skal på militære verk som tyske tropper 
kommer nær bli heist det hvite parlamentære 
flagg attmed nasjonalflagget. 

Sambindingskommando er å sende a) til 
befalsmennene for de tyske tropper som ryk
ker inn i hovedstaden, offiserer for Hæren, 
Marinen og Luftvåpenet og b) til de tyske 
troppeførere på de enkelte steder. På den an
nen side vil den tyske overkommandanten 
sende samarbeidsoffiserer til de norske over
kommandantene. Yrket for denne samar
beidskommando skal være å trygge et knir
kefritt samarbeid og hindre sammenstøt 
mellom tyske og norske hærfolk, uskadt 
overgi ving av militære innretninger og an
legg som trengs for de tyske troppene til å 
trygge Norge mot den ytre fiende og særskilt 
herunder kystfestningene. Nøye kunnskap 
skal bli gitt om minesperringer som blir ut
lagt av den kongelige norske regjering, full
stendig mørklegging skal bli gjennomført på 
heile det norske området frå kvelden etter 
den fyrste innrykkjingsdagen. Uskadd vedli
kehald og trygging av drifta for samferdsels
råder og samferdselsvegar og for meldingsrå
der. Samferdselsrådene, jarnbanane inn an
lands og kystskipsfarten og etterretnings
samkvemet skal bli sett til rådvelde for dei 
tyske troppane i det omfanget som dei 
trengst for dei 0l?pgåvene som dei tyske trop
pane og forsyrgmga for dei har. Forbod for 
krigs- og handelsskip mot å gå ut til utlandet 
og startforbod for alle fly. Skipsfarten på tys
ke hamner og nøytrale 0stersjøhamner skal 
kunna bli frigjeven. Tilvising til at dei nors
ke losane gjer tenesta si etter krav frå dei tys
ke styresmaktene, og at fyropplysin~a på den 
norske kysten rettar seg etter forskrIftene frå 
tyske styresmakter. Vervarslingstenesta skal 
bli halden oppe, men bli sett til rådvelde for 
dei tyske innmarsjtroppane. Offentleg kunn
gjering av vervarsling og vermeldingar skal 
slutta. All meldings- og postteneste over 
sjøen til utlandet skal blI sperra. Meldings
og postsamferdsle med 0stersjøstatane skal 
bli avgrensa til visse mål og bli overvaka av 
dei tyske troppane etter krav frå overkom
mandanten. Order til pressa og til kring
kastinga om ikkje å kunngjera militærmel
dinga utan samtykke frå det tyske herstyret. 
Kringkastingssendaren skal stå til rådvelde 
for kunngjeringar frå den tyske overkom
mandanten. 12. Utførselsforbod for krigstil
fang frå Noreg til utlandet. Attgjeving av alle 
opprop og order som på grunnlag av desse 
nemnde punkta blir sendt ut frå den norske 
regjering, skal bli gjeven i siffer og i eit siffer 
som ikkje er kjent for Tysklands fiendar. 
Overkommandanten for dei tyske troppane 
skal ha rett til å gjeva kringkastinga fri.» 

Alle desse einskilde ting som her er sette 
opp, ville da leggja styringa i det minste i 
krigstid i Noreg inn under tysk militærmakt. 
Da den tyske sendemannen var hos meg med 
alt dette som han elles rett stutt berre gav att 
munnleg, da bad han om å få svar straks på 

timen. Eg sa at han kunne da ikkje venta at 
eg person leg skulle taka ansvaret for ei av
gjerd på så viktige spørsmål, eg måtte da, sa 
eg, i det minste fyrst leggja saka fram for Re
gjeringa. Det ville han fyrst segja nei til, for 
han sa at her gjeld det om å få svar straks. Ja, 
sa eg, men Regjeringa sit i romet her attmed, 
- og da han høyrde det, sa han: vel, så kunne 
han gå med på at eg kunne få rådleggja med 
Regjeringa. Det gjorde eg da, og den rådleg
gjinga kan eg ikkje sei a var serleg lang, for 
det var samrøystig meining i den norske re
gjeringa at slike krav ville det vera uverdig 
for Regjeringa og folket vårt å gå med på, og 
dette meldte eg da tilbake til den tyske sen
demannen. Eg siterte for han det ordet som 
føraren hans ein gong nyleg har sagt, at eit 
folk som mjukt bøygjer unna for ein val ds
mann, fortener ikkje å leva. Eg sa til han at 
vi kunne ikkje sjå at Tyskland hadde noko 
slag rett til det valdstiltaket som det her no 
ville gjera eller alt var i gang med å gjera mot 
det norske folket, men vi ville verja og halda 
oppe sjølvstendet vårt så lenge vi kunne, og 
vi meinte at vi hadde i den nøytralitetspoli
tikken vi hadde fylgt, synt at vi ikkje ville 
ha fiendar på nokon sida. Men sendemannen 
heldt no fast - eg kan vel seia sjølvsagt - på 
den order han hadde fått, at når Noreg såleis 
svara nei på desse krava, så ville det bli krig. 
Han sa: Ingen ting kan berga dykk. Eg sa til 
han, at vi står på vårt sjølvstende, og krigen 
er alt i gang. Det visste han merkeleg nok ik
kje enda, for han nemnde munnleg til meg -
det står ikkje i dette skriftlege - at det had
de vori tanken at kl. 9 om morgonen skulle 
alle desse faste punkta som Tyskland ville 
ha, bli hersette av tyske troppar. Men såleis 
kom da dette ultimatum utan tidsfrist til den 
norske regjeringa med krav om svar på ti
men, og for min part er eg viss på at Regjerin
ga der har heile det norske Stortinget og heile 
det norske folket med seg i den avvisning 
som vi gav. 

Vi har så sett det som har hendt etterpå, at 
den tyske hernlakta, flåten og lufttroppane, 
har broti seg hardare og hardare inn over No
reg. På ferda hit opp såg vi koss Kjeller vart 
bombardert, så vi ser at vi lever no i krig, ein 
krig som vi truleg trygt kan seia for all verda 
at vi ikkje har noka skuld i. 

Det er da dette som eg hadde å melda Stor
tinget her i dag, - dette dokumentet som eg 
skulle leggja fram. 

Presidenten: Presidenten går ut fra at Stor
tingets medlemmer ønsker å få anledning til 
å gjøre seg bekjent hurtigst mulig med uten
riksministerens redegjørelse. Den vil øye
blikkelig bli mangfoldiggjort her så fort som 
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råd er. Stortingets kontor har medbragt ikke 
bare det nødvendige personale, men også det 
nødvendige maskinell. Jeg går ut fra at Stor
tinget igjen kan sette møte kl. 17 i eftermid
dag. Skulde Regjeringen nu imellemtiden 
ønske å ha no gen rådslagning - det være sig 
med presidentskapet, med utenrikskomite 
eller med gruppeførere - vil dertil naturlig 
være anledning. Jeg kan forsåvidt det er en 
nyhet for Tingets medlemmer, supplere de 
opplysninger utenriksministeren har gitt, 
med følgende melding som er kommet over 
den danske rikskringkasting, at Kjøbenhavn 
er besatt, tyske tropper er gått i land ved Val
lø ved Tønsberg, Horten er bombet, og Dan
mark har antatt det tyske krav. 

Statsminister Nygaardsvold: Jeg har selv
følgelig ikke meget eller noen ting å legge til, 
efter det utenriksministeren har sagt, den re
degjørelse han har gitt. Jeg fikk ikke anled
ning til å være til stede med det samme møtet 
begynte - jeg ble kalt i telefonen til Oslo 
luftvernkommando. Jeg skal komme tilbake 
til det. Jeg tror jeg vil be om at Stortinget ut
setter møtet til kl. 6. 

Presidenten: Vel. 

Statsminister Nygaardsvold: Jeg tror det er 
riktig at Regjeringen får holde en konferan
se. Vi har ikke hatt anledning til det siden kl. 
5 i dag. Siden har vi vært på flukt og på fart 
allesammen, likedan som alle dere andre har 
vært det. Det kan være forskjellige ting som 
jeg iallfall føler trang til å legge fram for Re
gjeringel' og som vi da kanskje kunne snak
ke nærmere om når vi kom sammen. Mer skal 
jeg ikke si nå. 

J eg skal supplere de opplysninger som pre
sidenten gav. Jeg hadde en forbindelse med 
Oslo Luftvernkommando, den lød slik: 

«Oslo bombarderes. Luftvernet delvis satt 
ut av funksjon.» 

J eg spurte om de visste noe om hvor megen 
skade det var skjedd ved bombardementet. 
På det svarte vedkommende offiser, at han 
kunne ikke si det, for han satt i en bombesik
ker kjeller. Det eneste han hadde hørt, var at 
det var falt en bombe på festningsplassen. -
Så hadde jeg forbindelse med generalstab
schefen, som nå befinner seg på Eidsvoll sam
men med forsyningsministeren. Forsynings
ministeren var på fart hit opp men general
stabssjefen har bedt ham om å være der hos 
seg inntil statsråd Ljungberg kunne komme 
etter. Han var enda i Oslo og assisterte gene
ral Hvinden Haug. Det generalstabschefen 
sa, var at det kjempedes - ja, jeg kan ikke 

gjengi traktene, men det var delvis omkring 
Grorud. Det var ikke så svært mange falne, 
men det var en del falne og en del sårede, det 
visste han. Han sa at statsråd Ljungberg ville 
komme ganske snart bakefter. 

Så snakket jeg med forsyningsministeren. 
Han hadde siden vi skiltes kl. 5, forsøkt å få 
ut så meget som mulig av det kornet som vi 
har lagret i Oslo, og han sa at han hadde fått 
sendt en del til Elverum og til Kongsvinger. 
Men det kan man forstå at det var liten tid å 
kunne gjøre noe med det. 

Ved siden av det har jeg fått meddelelse 
gjennom Kringkastingen om at en tysk offi
ser har meldt seg hos riksprogramsjef Midt
tun, selvfølgelig for å kontrollere eller for å 
overta Kringkastingen. Videre sa meddelel
sen fra Kringkastingen at Kristiansand er 
bombardert, flere drepte og sårede. Det er 
bare disse opplysninger jeg ville gi så alle hø
rer på det. Og jeg gjentar at jeg går ut fra at 
Stortinget ikke behøver å samles før kl. 6, så 
Regjeringen får litt tid på seg. 

Presidenten: Det er gitt at Stortinget gjerne 
vil gi Regjeringen tid, og presidenten går ut 
fra at Stortinget da samles igjen kl. 6. Men 
man må heller ikke være blind for at de tyske 
luftangrep nårsomhelst kan strekkes videre. 
Kringkastingen har jo omsorgsfullt kunn
gjort en rekke ganger at Stortinget og Regje
ringen var dradd til Hamar, og følgene av det 
kan vi ikke ha noen oversikt over. Luftvern
tilstand vil bli erklært for Hamar med sire
nesignaler og vil bli avlyst igjen på samme 
måte som i Oslo. 

Jeg har en meddelelse av litt mer gledelig 
art å gi. Det er at jordbrukskonflikten er av
blåst. Og vi kommer til å etablere kringkas
ting med utsendelse foreløbig her fra Hamar 
hvor man selvfølgelig da også vil utsende at 
jordbrukskonflikten er avblåst. Det er likele
des tanken å utsende et referat av de medde
lelser som utenriksministeren her har gitt 
Stortinget. Vi vil forsøke å dra omsorg for at 
de meddelelser, som utgår herfra, er noe mer 
forsiktige enn de som har gått ut fra Kring
kastingen i Oslo. Vi akter ikke å understreke 
at Stortinget er samlet på Hamar, men som 
det heter med det klassiske engelske ord fra 
krigen «somewhere in Norway). Når Hamar 
er valgt, så er det av den likefremme grunn 
at fra Hamar, som er et stort trafikksentrum, 
er der åpen vei i mange retninger, og Stortin
get kan eventuelt måtte tenke seg den mulig
het å dra lenger øst og nord. Der vil være hus
rum og anledning nok i Elverum, og man har 
også veien østover åpen, hvis det skulle vise 
seg absolutt nødvendig. Det som har ligget 
under Regjeringens beslutning om å holde 
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dette stortingsmøte her, var en betraktning 
jeg delte, og jeg tilskynnet den beslutning -
nemlig den at hvis det lykkes en fiende å be
mektige seg statschefens og regjeringsmed
lemmenes person og eventuelt de embeds
menn som nasjonalforsamlingen har valgt, 
da er landet konstitusjonelt satt ut av funk
sjon, og har meget vanskelig for gjennom no
gen konstitusjonelle organer å vareta sine in
teresser. Så lenge landets regjering og parla
mentariske og konstitusjonelle ledelse er i 
orden, er stillingen en helt annen, slik som 
man bl.a. kjenner det fra Belgias historie un
der den forrige verdenskrig. Det er gitt at der 
i den foreliggende situasjon er en overordent
lig stor mengde spørsmål Regjeringen må 
drøfte og ta stilling til. Jeg går ut fra at Re
gjeringen vil forelegge Stortinget forskjelli
ge ting hurtigst mulig. 

J eg vil få lov til å nevne to rent praktiske 
betraktninger som jeg tror er viktige i øie
blikket. Det ene er den at det vil være natur
lig å gjøre Stockholm og den norske legasjon 
i Stockholm til en utgående central for sær
deles meget av den internasjonale virksom
het som vi er nødt til å utfolde. De fremmede 
legasjoner er allerede etablert i eller ved Ha
mar en del av dem - andre er på vei hit. De 
forskjellige ministre fra vennligsinnede 
makter stiller sig til Regjeringens disposi
sjon. 

Den annen rent praktiske ting som jo na
turligvis også alle vil kunne forstå, er den å 
bringe på den rene hvorvidt Narvik er til
strekkelig beskyttet, ikke bare ved vår egen 
relativt sterke flåteavdeling som var der, 
men også gjennem eventuelle britiske og 
franske stridskrefter, ved det mineområde 
som har vært anlagt slik at Norge eventuelt 
kan ha en utadgående vei vestover, hvad der 
for vår kommunikasjon - og jeg mener her 
også den rent personlige kommunikasjon, 
hvis det skulde være nødvendig å sende ut 
underhandlere eller forhandlere av forskjel
lig art - vilde være overordentlig viktig. For
øvrig· er der jo hundreder av spørsmål som 
melder seg. 

Regjeringen mente at det var riktig ved 
denne overflytning å la en del av Regjerin
gens medlemmer bli tilbake i Oslo, i første 
rekke forsvarsministeren, fordi der var så 
overmåde viktige gjøremål å vareta. Jeg sy
nes det er betryggende at generalstabschefen 
og forsyningsministeren er kommet til Eids
voll, og at forsvarsministeren kommer efter. 
Det er jo umulig før man har visse efterret
ninger som formodentlig forsvarsministeren 
bringer, å vite hvor vi står og hvorledes vi er 
stillet i meget viktige henseender, og det er 
en given ting at det i høi grad interesserer 

alle Stortingets medlemmer. Man vil jo også 
med en viss spenning imøtese forskjellige 
meddelelser fra utlandet om de reaksjoner og 
om de eventuelle motforanstaltninger som er 
fremkalt ved den tyske optreden i Norge, og 
det er formodentlig lettest og bekvemmest 
via Sverige, man vil kunne få høre de nyheter 
her. 

Forøvrig er vi gått i gang med å etablere en 
kortbølgeutsender fra Hamar som skal søke 
å nå så vidt ut som mulig med de kommuni
keer vi måtte ha å gi utenverdenen, slik at vi 
ikke på dette viktige efterretnings felt skal 
føle oss avskåret. 

J eg går da ut fra at Stortinget er enig i at 
møtet settes igjen kl. 6 og håber ... 

Nordlie: Jeg vil gjerne spørre presidenten 
om der er gjort noe med de landsskadelige 
partier som man har. Det ble meg på toget 
oppover fortalt at Nasjonal Samling har ut
sendt opprop i natt og at man i de opprop 
også har sagt at man kjenner til alt sammen 
og hvad der bør gjøres. Hvis det finnes 
landsskadelige personer i dag som har par
tier bak seg, går jeg ut fra at myndighetene 
allerede har satt dem der hvor de bør være. 

Presidenten: Justisministeren er i Oslo, og 
jeg kan kun si som svar på hr. Nordlies anfør
sel, at det ikke er mig bekjent, men at det hel
ler ikke er mig overraskende at Nasjonal 
Samling eventuelt har sendt ut slike flyve
blad. Under en av de mange samtaler jeg 
hadde inatt med statsministeren, blev det 
drøftet mellem oss den mulighet å fengsle 
visse personer i påkommende tilfelle. Forhol
dene har muligens gjort dette vanskelig, men 
jeg er ganske sikker på at Justisdepartemen
tet og årvåkenhetspolitiet har vært ganske 
påpasselig og forhåbentlig opnådd det de 
med de til rådighet stående midler kunde 
opnå. Der har også i den siste tid vært drevet 
en ganske virksom kontraspionasje fra norsk 
side, som har avslørt et nett av spionasje over 
hele landet. Det var den kontraspionasjetje
neste som avslørte hr. Hildegards spioncen
tral i Bergen blandt annet. 

Jeg går ut fra at alle har lagt sig hr. Nord
lies bemerkninger på sinne, og når Justisde
partementets chef kommer tilstede, vil forhå
bentlig svar kunne gis. Myndighetene i Ha
mar er anmodet om å vise all mulig aktpågi
venhet, all mulig omtanke og all mulig for
siktighet. Hjulryttereskadronen er mobili
sert i morges efter konferanse mellom regi
mentschefen, oberst Jensen, og mig, for å tje
ne til vakthold over Regjeringen og 
statschefen under oppholdet her på Hamar, 
likesom der er sørget for annen beskyttelse. 
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Og som det blev nevnt av utenriksministe
ren, er 4 divisjoner - og jeg tror i øieblikket 
5 divisjoner - mobilisert, og man prøver å 
tilveiebringe den nødvendige kommunika
sjon mellem befalingsmennene. 

Statsminister Nygaardsvold: Jeg må gi den 
opplysning at jeg har måttet ta på meg mili
tært ansvar. Sjefen for Østlandske luftvern
kompani eller avdeling, eller hva det heter, er 
ikke så sterk i de militære affærer. Major Thl
lefsen har kommet i forbindelse med Hamar 
og med meg, og kunne ikke finne eller kom
me i forbindelse hverken med Kommande
rende General, Generalstabssjefen eller med 
general Hvinden-Haug, eller med noen som 
var overordnet. Han sa at luftvernet i Oslo 
var satt ut av funksjon, og han spurte så hva 
han skulle gjøre. Jeg visste ikke hva jeg skul
le si, men jeg sa - uten å ha militær kunn
skap og uten å kunne· få rådføre meg med 
med noen, - at jeg syntes det var riktigst om 
han trakk det han hadde igjen, ut av Oslo og 
forsøkte å forene seg med det som general 
Hvinden-Haug hadde stående ovenfor Gro
rud. Men jeg la til·at hvis han mente at denne 
ordre var rivende gal, bad jeg ham si fra til 
meg. Men han sa at han mente det var en rik
tig ordre, og han skulle ta ansvaret. Men jeg 
sa at jeg fikk ta ansvaret, slik at hvis han 
skal få noen påtale, må den i første rekke vel
tes over på meg. Men det lyktes ikke å kom
me i forbindelse med noen overordnet mili
tær i dette land. Jeg forstår ikke hvordan det 
har seg. Han sa at de hadde skudt ned 4 ma
skiner over Oslo, og nå rykket tyskerne inn 
med lastebiler med montert maskingevær 
rundt i gatene. 

Møtet hevet kl. 13,30. 

Møte for lukkede dører 
tirsdag den 9 april 1940 kl. 18,30 

i Festiviteten på Hamar. 

President: Ham bro. 

Presidenten: Av de 45 medlemmer som var 
fraværende ved formiddagsmøtet, er nå de 37 
kommet til stede. Det er alene følgende 8 re
presentanter som er fraværende, Ørbæk, frk. 
Marta Nielsen (kom senere), Meinich Olsen, 
Steen (kom senere), Kr. Berg, Carl R. Olsen, 
Vinje og Hundseid. 

Jeg ber Stortingets medlemmer unnskylde 
at møtet ble satt for sent, men begivenhetene 

utvikler seg med en sådan raskhet at det har 
vært nødvendig å drøfte en rekke ting, og dis
se drøftelser med Regjeringen og innen Re
gjeringen er ennå ikke tilendebrakt. 

Hva først angår et rent praktisk spørsmål, 
så mener presidentskapet og Regjeringen at 
Stortinget, når dette møte er over, vil bli bilt 
til Elverum og forlagt til folkehøyskolen og 
lærerskolen i Elverum og i de nærmeste går
der. Forskjellige forhold gjør at man finner 
det riktig, hvis Stortinget vil unngå even
tuelt å bli tatt til fange eller stillet til disposi
sjon for fremrykkende tyskere. 

Dernest har jeg et særskilt forhold å nevne 
mens Regjeringen ennå sitter i statsråd hos 
Kongen med et par representanter for Stor
tinget. Etter formiddagens møte i Stortinget 
innleverte Regjeringen sine avskjedsansøk
ninger, d.v.s. de stillet plassene til rådighet 
for Hans Majestet. Jeg har alene hatt anled
ning til å drøfte det med venstregruppens fø
rer og med et par av bondepartiets menn i 
utenrikskomiteen og med presidentskapet. 
Vi er av den oppfatning at Regjeringen ikke 
har noen adgang til å nedlegge sitt verv i dis
se tider. Det er umulig at landet har svevende 
regjeringsforhold i dette øyeblikk. Vi kan 
alle forstå og anerkjenne at Regjeringen fin
ner det lojalt overfor Kongen og Storting å 
stille sine plasser til disposisjon, men vi er av 
den oppfatning, vi som har drøftet det - hvil
ket også er Hans Majestets oppfatning - at 
så meget svever i luften i dette øyeblikk at vi 
ikke kan risikere at også regjeringsspørsmå
let blir svevende i luften. En annen side av sa
ken er det at man kan tenke seg den eventua
litet at Regjeringen blir supplert med en 
mann, eventuelt flere fra de forskjellige 
grupper i Stortinget, hvis det skulle være be
hov for det. Men det som fremgikk av den 
konferanse jeg nevnte, var et forslag om at 
Stortinget henstiller til Kongen, som ikke 
har innvilget denne avskjedsbegjæring, å for
lenge Regjeringen i dens embeter og henstil
ler til Regjeringen å fungere inntil videre. 

Hvis ingen innvending fremkommer mot 
det, går jeg ut fra at det er Stortingets opp
fatning av den sak i dette øyeblikk. Det er et
ter mitt skjønn en given ting at ingen ny re
gjering kan eller bør oppnevnes i det øye
blikk man har å treffe valget mellom en kapi
tulasjon like overfor en fremmed makt eller 
en etablering av ytterst innviklet krigstil
stand i landet. Jeg går ut fra at Stortinget er 
enig i at man ikke på dette tidspunkt frem
mer noen nydannelse av regjering og anser 
meg bemyndiget til å meddele dette til Hans 
Majestet Kongen og til Regjeringens med
lemmer. 

Når dette møte er blitt noe forsinket, da 
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skyldes det ikke minst den grunn at vi har 
ventet på forsvarsministeren og general
stabssjefen som bilte fra Eidsvoll klokken et 
kvarter over 5 og på grunn av den overordent
lige trafikk i den vei ikke har kunnet komme 
til stede ennå. Vi hadde den oppfatning at 
forinnen Stortinget tok standpunkt til de 
viktigste spørsmål det ville ha å ta stand
punkt til, burde man ha adgang til å høre hva 
de høyeste militære sjefer sier. 

J eg kan gi de opplysninger her - jeg går ut 
fra at president Magnus Nilssen og hr. Mo
winckel som har deltatt i konferansen, vil be
riktige meg, hvis det jeg anfører skulle være 
mangelfullt - at Narvik er besatt av tysker
ne. Trøndelag er besatt av tyskerne. Man kan 
vente en fremrykning mot Hamar ad jernba
nen eller pr. bil, for det var ikke ammunisjon 
til stede for å sprenge de broer som etter visse 
forutsetninger skulle sprenges. Raufoss am
munisjonsfabrikk er omkretset av tyske fly, 
og luftvernet der er sterkt svekket, idet det 
ble overført 2 kanoner til Hamar for øvrig 
uten at det var konferert derom med Stortin
gets vedkommende da Stortinget kom dit. 

I Bergen er det etter rapport fra divisjons
sjefen landsatt 5 000 mann som rykker fram 
langs Bergensbanen, hvor Bergens divisjons 
tropper i den utstrekning hvori de var dispo
nible, langsomt trenges tilbake. General Stef
fens har oppslått sitt kvarter på Bømoen, 
hvorfra han prøver å iverksette mobilisering 
av Bergenske divisjon. Men der er gått 2 
tyske krigsskip inn Hardangerfjorden med 
det formodede og sannsynlige formål gjen
nom Eide å landsette tropper og forsøke deri
gjennom helt å avskjære Bergenshalvøya. 
General Steffens har anmodet kommande
rende general om å telegrafere til England og 
anmode den britiske regjering om at et par 

'krigsskip måtte bli sendt til Hardanger. 
Fra de forskjellige deler av landet lenger 

syd er opplysningene ikke uttømmende og 
kan vanskelig være det. Kristiansand og Hor
ten er bombet. Tyskerne har, som det ble 
nevnt i formiddag, landsatt tropper på Vallø 
ved Tønsberg. Sola flyplass kan ikke lenger 
forsvares. I Oslo blir det ustanselig landsatt 
tropper over Fornebu flyplass. Der har fun
net luftvernkamp sted i Oslo. Etterat de tys
ke tropper var blitt innkvartert i gardekas
semen ved Majorstua, har engelske fly for
søkt å bombe dette strøk av Oslo, men er i 
hvert fall foreløpig blitt forjaget av de tyske 
fly. Kjeller har hatt den skjebne som de fleste 
av Stortingets medlemmer var vitne til. Det 
er atskillige norske fly stasjonert nå i omeg
nen her. Det er utgått mobiliseringsordre, 
men første mobiliseringsdag er etter planen 
torsdag, d.v.s. at det først fredag vil være 

eventuelt tropper disponible i feltmessig 
stand, og enhver kan si seg selv at det er un
der overordentlig vanskelige forhold dette 
har skjedd. 

Luftvernet og hva man har av mobilt for
svar ved Oslo, har trukket seg tilbake i ret
ning av Grorud, hvor det har vært kamper. 
General Hvinden Haug har søkt å etablere en 
forsvarslinje ovenfor Lillestrøm. 

Men i dette øyeblikk vil det være nødven
dig at Stortinget tar definitivt standpunkt til 
det spørsmål, hvorvidt man skal oppta for
handlinger med de tyske myndigheter i Oslo 
eller om man skal fortsette forsvaret med d~ 
midler man har til rådighet og under de vans
keligheter som vil være innlysende for en
hver. 

Utenriksministeren redegjorde i formid
dag for den henvendelse som var kommet fra 
den tyske minister. Der er senere kommet til 
utenriksministeren fra den fungerende leder 
av Utenriksdepartementets kontorer, ekspe
disjonssjef Johannessen, en ny meddelelse 
fra den tyske minister, som jeg vil be uten
riksministeren om å referere. 

Statsråd Koht: Det er kl. 12,40 i dag at den 
tyske sendemann har komi i U tanriksdepar
tementet og talt med ekspedisjonssjef J ohan
nesen og sagt til ham munnleg ein ting som 
han etterpå skreiv ned, og det lyder såleis -
eg skal freiste på å setja det om i farta: 

«l uPI?attak av appellen min frå i dag tidleg 
vil eg gjerne med sterkt ålvor visa den norske 
regjermg endå ein gong til at norsk motstand 
mot den aksjonen som vi har gått i gang med, 
er heilt meiningslaust og berre kan føra til at 
stillingen for N oreg blir ålvorleg forverra. Eg 
tek uppatt at Tyskland ikkje har til formål 
med sine tiltak å røra ved den territoriale in
tegriteten og det politiske sjølvstendet for 
Kongeriket Noreg korkje nå eller i framtida. 
Om stillinga i Danmark høyrer vi at den tys
ke aksjonen er i ferd med å gå fram etter pla
nen og blir ~reitt gjenomførd utan kamp. Den 
danske regjeringa har visstnok av formelle 
grunn ar protestert, men har sakleg godkjent 
alle tyske krav og med forståing stelt sin 
nøytralitet under tysk vern.» 

Det er den meldinga som den tyske sende
mannen gav i dag i Utanriksdepartementet. 

Presidenten: Der er kommet forskjellige te
legrammer til pressen som Stortingets med
lemmer formodentlig har sett. Etter at det 
ble gjort henvendelse til den britiske minis
ter her på foranledning av forsvarsministe
ren gjennom oberst Gulliksen, for å bringe 
på det rene i hvilken utstrekning og hvor 
snart England og Frankrike eventuelt kunne 
bringe hjelp, er der kommet et telegram til 
den britiske sendemann fra den britiske 
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utenriksminister, Lord Halifax. Den britiske 
sendemann gjorde utenriksministeren opp
merksom på at dette telegram var sendt av 
Lord Halifax før han kunne ha mottatt tele
grammet fra minister Dormer her. Jeg tror 
det er riktigst hvis utenriksministeren vil re
ferere innholdet av den meddelelse Sir Cecil 
Dormer gav. Dokumentet ble ikke overlevert, 
fordi Sir Cecil for øyeblikket alene hadde det 
i original etter opptagelse ved en trådløs sta
sjon her. 

statsråd Koht: Eg går ut ifrå at dette er eit 
møte bak stengde dører. 

Presidenten: Det er fortsettelse av et møte 
for lukkede dører. 

Statsråd Koht: Det telegrammet som den 
engelske sendemann i dag har fått fra regje
ringa si, gikk i hovudsaka ut på at den britis
ke regjeringa var fullt viljug til å hjelpa No
reg i motstandet mot den tyske invasjonen, 
og den britiske regjeringa nemnde serskilt at 
det som ho tenkte fyrst å taka seg til, det var 
å gripa inn mot at tyskarane har sett seg fast 
i Trondheim. Den britiske regjeringa meinte 
at når dei fekk fotfeste der, så kunde sidan 
det andre koma med. Det var dette som stod 
i telegrammet, og den britiske regjeringa te
legraferte dessutan at ho reknar på samar
beid med den norske regjeringa i dette mot
standet. 

Statsminister Nygaardsvold: Ikke så snart. 

Presidenten: Ble det ikke også meddelt noe 
fra det franske øverste krigsråd? 

Statsråd Koht: Jau, den britiske sendeman
nen fortalte meg munnleg at han hadde fått 
vita av den franske sendemannen at det 
franske ministerrådet hadde havt møte og 
vedteki at det vil de sende hjelp til Noreg så 
fort som råd var. Men eg får kanskje då leggja 
attåt at Dormer, den britiske sendemannen, 
sa til meg at dette «Så snart som råd var» 
meinte det ikkje vilde bli så gruveleg fort, 
nett på dagen, men dei vilde gjera det dei 
kunde. 

Presidenten: Jeg vil gjeme opplyse at i en 
timelang konferanse mellom Regjeringen og 
Stortingets president og visepresident, hvor 
her Mowinckel, lagtingspresident Moseid og 
her Sundby var til stede, har man drøftet stil
lingen og de alternativer den byr. Der er ikke 
enstemmighet hverken innen Regjeringen el
ler innen de medlemmer av Stortinget som 
møtte der, på alle punkter. Det ble naturlig-

vis nevnt det jeg tidligere har berørt her: Den 
vanskelige militære stilling. Om noen minut
ter vil forsvarsministeren som er kommet nå, 
gi Stortinget en kort redegjørelse for den. 
Men det ble jo også understreket til bedøm
melse av vår stilling og dens muligheter at i 
øyeblikket er Regjeringen uten disposisjon 
over Norges Bank, den har til rådighet her et 
sterkt begrenset departementspersonale, det 
store sentrum er oppgitt, de forsyninger av 
kom og brensel og andre ting, som det har 
lyktes forsyningsministeren, som ble igjen i 
Oslo i dag en rekke timer, å få ut over landet, 
er naturligvis ufyllestgjørende til noe lengre 
felttog. Om forholdene i Oslo vet man ikke 
helt ut fyllestgjørende beskjed. Jeg anser det 
for riktig å nevne her hva handelsministeren 
opplyste, at telegrafdirektøren nylig var i 
forbindelse med ham her og meddelte at han 
hadde fått ordre fra Forsvarsdepartementet 
om å stanse alle utgående telefoner og tele
grammer som skulle ut av landet, og alt som 
kom inn til landet, og da telegrafdirektøren 
fant det noe merkelig, med det kjennskap 
han hadde til Forsvarsdepartementets ar
beidsmuligheter i øyeblikket og undersøkte 
saken nærmere, fant han at det var Quisling 
som hadde etablert seg i Forsvarsdeparte
mentet. Og det er vel mer enn en av oss som 
gjør seg visse tanker om eventualiteter som 
kunne hende i Oslo under disse omstendighe
ter. 

Man drøftet hvorvidt det ikke ville være 
riktig også av hensyn til en innstilling av de 
pågående fiendtligheter, inntil man har truf
fet sine beslutninger, å komme i kontakt med 
den tyske sendemannen i Oslo. Der er av
sendt følgende telegram til ekspedisjonssjef 
Johannesen som mottok henvendelsen fra 
den tyske sendemann: 

«Tyske sendemanns henvendelse til Dem 
mottatt og drøftet av Regjeringen med repre
sentanter for Stortinget. Ber :pe~ straks 
meddele sendemannen at RegJermgen nå 
forelegger spørsmålet om und~rhandl~ng 
med tyske myndigheter om fredehg ordl:nng 
for Stortinget. Kan gi endelig svar sen.t l af
ten eller tidlig i morgen. Forutsetter l mel
lomtiden stansning kamp.» 

Jeg sa at det var ikke udelt enighet i det 
møte som har funnet sted, om selve frem
gangsmåten. De vet alle at Regjeringen, da 
den tyske sendemann gjorde sin henvendelse 
imorges tidlig, avviste det tyske forslag, og 
at Regjeringen iverksatte mobilisering, og at 
der er ydet motstand under de tyske fremstøt 
hittil på ethvert punkt. Men under inntryk
ket av de rapporter man har mottatt fra de 
forskjellige kanter av landet, under inntryk
ket også av de materielle og finansielle vans
keligheter og følelsen av den meget store opp-
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gave det vil være å etablere en virkelig regje
ringsmakt fra et sted som er noenlunde na
turlig dekket mot bombeangrep, har statsmi
nisteren og andre av Regjeringens medlem
mer tatt sitt prinsipielle standpunkt opp til 
fornyet overveielse og til foreleggelse for 
StortingeL 

Jeg skylder å føye til at under de drøftelser 
man har hatt, hvor de forskjellige modalite
ter har vært berørt, har Kongen hatt den opp
fatning at en underkastelse under de tyske 
krav i øyeblikket ikke vil bety noen sikker
het for landet, da den ikke vil bringe oss 
utenfor kampen, Norge vil bli krigsskue
plass i ethvert fall, og han følte personlig in
gen tillit til at de eventuelle arrangementer 
man måtte komme til å treffe med tyske be
falshavere i Oslo eller gjennom den tyske le
gasjon, ville lenge bli opprettholdt etter sin 
formelle valør, Men han føyde til, for at det 
skulle være ganske klart, at det er en selvføl
ge at når Stortinget helt fritt har truffet sin 
avgjørelse i den sak, har jeg intet personlig 
standpunkt annet enn den fulle lojalitet mot 
det som måtte bli vedtatt under disse vanske
lige vilkår. 

J eg skal da i tillegg til dette anmode for
svarsministeren om å gi de meddelelser han 
i dette øyeblikk kan gi, og jeg går ut fra at 
deretter statsministeren vil ta ordet. 

Før Regjeringens medlemmer var kommet 
til stede, har Stortinget enstemmig bemyndi
get presidenten til å henstille til Regjeringen 
å bli stående i sine embeter og til Hans Maje
stet Kongen å fornye Regjeringens medlem
mer i deres embeter. 

Statsråd Ljungberg: Jeg er i dette øyeblikk 
kommet til Hamar, og har derfor dessverre 
ikke kunnet utarbeide noen sammenhengen
de fremstilling av begivenhetene. Jeg ber der
for meget unnskylde om det blir bruddvis og 
stykkevis. 

Vi hadde i morges fått meldinger fra mari
nen om de utenlandske krigsskip som var 
gått opp Oslofjorden. Det var meldt tyske 
krigsskip ved Stavanger, det var meldt tyske 
krigsskip som forserte Bergen. Til å begynne 
med hadde vi inntrykk av at det kunne være 
krigsskip og ikke transportskip, og vi ventet 
derfor ikke landsetning av noen egentlig 
større styrker. Det viste seg imidlertid at det 
var transportskip også, og de landsatte etter 
hvert styrker som ikke er så ganske små. Den 
største styrke som, etter hva vi nå vet, er satt 
i land, er på Bergens-halvøya. Der kan vi reg
ne med at det er landsatt en brigade, d.v.s. 2 
forsterkede infanteriregimenter. 

Flere representanter: Hvor mange mann? 

Statsråd Ljungberg: Det er litt mindre, in
fanteriregimentet, jeg husker ikke i farten 
det tyske tall, men jeg skulle tro vi kan regne 
minst en 4-5 tusen mann. I Oslo fikk vi nok
så snart høre at fly gikk ned på Fornebu. Det 
var transportfly, og det ble snart meldt om 
styrker som ikke var så ganske små der. I de 
siste meldinger vi har fått, har det vært nevnt 
2 000 mann som er kommet i store og mange 
transportfly. Det er sannsynligvis et regi
ment. De skip som gikk opp Oslofjorden, 
passerte de ytre befestninger, men da de skul
le passere Oscarsborg, møtte de visse hind
ringer. Jeg har ikke kunnet bringe på det 
rene om det er torpedobatteriene på Oscars
borg som har gjort dette. Nok av det, skipene 
har hittil ikke kommet igjennom Drøbak
sund. De har landsatt tropper nede i Son og 
Moss, og disse tropper har da marsjert inn
over. Jeg hadde nettopp nå i rikstelefonen 
melding om at Ski jernbanestasjon er besatt. 
Likeledes ble Horten bombet, altså med 
brannbomber, det skal ha vært en del ilde
branner der - og tatt i besittelse. Vi har fått 
meldinger over Kongsvinger at det i Østfold 
er observert 16 stridsvogner, antageligvis 
landsatt i Moss. Videre har det vært landstig
ning i Egersund. Kristiansand har vært bom
bet, den er nå besatt. I Bergens-avsnittet har 
de rykket fram så vidt raskt på begge sider 
at vår mobilisering på Bømoen er meget 
truet. Trondheim er besatt ved landstigning 
i Rissa, og vi har også melding om at det skal 
være tyske skip som presser inn mot Narvik. 

Statsminister Nygaardsvold: Er ikke Nar
vik besatt da, og en norsk krysser gått tapt? 

Statsråd Ljungberg: Den melding har ikke 
jeg fått på grunn av reisen. Vedrørende Oslo
fjordens ytre befestninger er det nå kun Bo
lærne som er intakt. I Oslo har tyskerne helt 
makten. Hele Akershus er besatt. Jeg fikk 
nettopp i rikstelefonen melding om at det var 
gått flyalarm der på grunn av at engelskmen
nene bombet strøket om Majorstua. 

Hele dette angrep kom altså så helt over
raskende at vi hverken transportmessig eller 
med hensyn til tropper hadde nok til å kunne 
gjøre effektiv motstand noe sted. Angrepene 
kom jo samtidig på så mange steder at vi 
måtte være fullt krigsmobilisert på forhånd. 
hvis vi skulle kunnet utrette noe der. En mel
ding jeg vil nevne, som jeg også fikk nettopp 
i dette øyeblikk i rikstelefonen, er at den som 
fører kommandoen over tyskerne i Oslo, nå 
har beordret politimesteren å ta ned plakate
ne om mobilisering, og gitt politimesteren 
beskjed om at mobiliseringen er innstillet. 
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Nå har jeg ikke mer å si om den aktuelle si
tuasjon, hvis jeg ikke får forberede meg. 

Etter konferanse med presidenten skal jeg 
bare få lov til å nevne en liten ting jeg fikk 
nå i rikstelefonen. Det er meldt fra Oslo at 
Quisling har overtatt kommandoen der nede, 
og han hadde anmodet generalstaben om øye
blikkelig å sende til Oslo til hans assistanse 
to av de yngre offiserer, hvilket generalsta
ben har nektet. 

Sundby: Jeg går ut fra at vi nå under det 
forberedende møte legger en stor vekt på for
svarsministerens uttalelser om hva vi her
etter kunne utrette militært mot Tyskland 
for å holde stillingen. 

Statsråd Ljungberg: Hvis jeg kan få lov i 
noen minutter å konferere med kommande
rende general og generalstabssjefen, skal jeg 
få komme tilbake, hvis det er anledning til 
det. Jeg vil føle meg litt sikrere da. Jeg har 
vært litt borte fra generalstaben på reise. 

Presidenten: Imidlertid gir jeg statsminis
teren ordet. 

Statsminister Nygaardsvold: Jeg hører at 
Stortinget enstemmig har besluttet å henstil
le til Kongen å igjen henstille til Regjeringen 
å bli stående. Når Regjeringen fant å måtte 
stille sine plasser til disposisjon, var det jo på 
grunn av den ekstraordinære situasjon som 
landet nå befinner seg i, som vi mente sterkt 
tilsa en sånn handling fra Regjeringens side. 
J eg forstår så vel at man ikke i denne stund 
kan etablere hva vi ellers populært kaller en 
regjeringskrise. Det er heller ikke Regjerin
gens mening å gjøre det, og derfor forsøkte vi 
å gå fram så lite formelt som mulig, idet vi 
reiste ut til Hans Majestet Kongen og snak
ket med ham, sa det slik som vi så det, og bad 
om at han måtte henvende seg til Stortingets 
president som den som i dette tilfelle skulle 
gi ham det beste råd. Når allikevel Stortinget 
har funnet å burde gjøre et sådant vedtak, vil 
vel antagelig ikke Regjeringen - enskjønt 
det er enkelte som er trette - si nei til å forsø
ke å gjøre hva man kan i denne vanskelige 
tid. Men jeg vil få lov til å si at jeg tror jeg 
må ta et lite forbehold, og det er at vi må få 
tilråde Hans Majestet å utnevne 3 konsultati
ve statsråder, og at Stortinget gir sin tilslut
ning til det. Jeg kan ikke se at vi kan fortset
te uten det - egentlig skulle det vært en helt 
ny regjering som var min tanke, uten partier, 
i denne alvorlige stund. Da man ikke mener 
det er heldig å gå denne vei, får man forsøke 
å presisere det på en annen måte. Det får pre
sidentskapet og Stortinget ta stilling til, men 

jeg må be om at det må bli alvorlig overveid. 
Så var det angående stillingen nettopp nå. 

Presidenten har redegjort inngående både 
for det som taler for at vi fremdeles skal gjø
re den største motstand, og det som taler for 
- la meg si det - ordner oss på samme måte 
som Danmark har gjort det. Det er vanskelig 
for meg å gi en så inngående fremstilling som 
presidenten har gjort. Jeg vil måtte se stillin
gen ut fra det standpunkt som jeg har forsøkt 
å arbeide meg fram til de siste timene og siste 
døgnene. Regjeringens stilling i natt at vi tar 
opp forhandlinger med Tyskland og kjenner 
De til, - da Regjeringen svarte at vi ikke 
kunne gå med på de krav som den tyske mi
nister stilte. Jeg tror det var riktig at man 
gjorde det da, og selv om man nå skulle kom
me til andre resultater tror jeg at det svaret 
og den kamp som har vært ført, har vært rik
tig av oss. Men det kan ikke unngås at man 
må tenke over hvordan stillingen er nettopp 
nå, og især i dag etter at vi er kommet hit opp 
og har stått i arbeid hele tiden - kanskje en 
blir lite grann nedfor enkelte ganger - så har 
jeg måttet overveie hvordan det nå ligger an. 
Da ser jeg det slik, uten noen besmykning, at 
så å si hele vår kyst, de viktigste punkter på 
vår kyst, er i fiendens hånd, våre store byer 
og våre beste havner er likeledes i fiendens 
hånd. Tyskland har allerede store flykrefter 
samlet her i landet, og det er vi vel klar over, 
at trenger de flere, så er det en lett sak for 
dem å få dem hit opp. Og disse fly vil i den 
videre kamp bli benyttet på samme måte som 
russerne benyttet sitt materiell i Finnland og 
som tyskerne benyttet sitt i Polen, nemlig til 
å skape panikk og undergrave motstands
kraften hos den alminnelige befolkning, vi 
hører allerede at de gjennom at de har satt 
seg i besittelse av det store sentrum Oslo, nå 
kan oppheve evakueringen, de kan oppheve 
mobiliseringen, sende beskjeder til alle dem 
som de har under sin hånd, at de skal opptre 
i fiendens interesse. Vår militære stilling er 
jeg ikke mannen til å uttale meg om, men et
ter det som gikk fram av forsvarsministerens 
uttalelser, står vi visst ikke videre godt i det. 
Så vidt jeg forstår det, presses vi fra alle kan
ter, og jeg kan ærlig talt ikke se noen annen 
utvei for oss enn at vi presses lenger og lenger 
over mot øst og til slutt inn i Sverige. 

Vår egen stilling? Vi kom i dag tidlig hit 
opp til Hamar. Vi er nesten klar over det alle 
sammen, at vi kan neppe være her natten 
over, og vi må på vandring iallfall i morgen 
og finne oss et nytt bosted. Vi har Regjerin
gen, det er riktig nok, men det er dårlig be
vendt med den Regjeringens evne til å utføre 
det arbeid som en regjering skal utføre. Det 
blir dårlig bevendt med dens autoritet. Den 
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har et navn, den kan være et merke, jeg er 
klar over det, men hvordan arbeidet blir, det 
vil alle dere stortingsmenn forstå, dere som 
vet alle de tusener av saker som må behand
les, og behandles dagstøtt i departementene. 
De forskjellige statsråder har med seg en eks
pedisjonssjef, kanskje enkelte byråsjefer og 
kanskje litt papir, litt protokoller, noen jour
naler o.LMen alt det mere ligger igjen i Oslo, 
og der må arbeidet gå, og vi må la det gå un
der fiendens oppsyn og etter deres forgodtbe
finnende. Ja, slik ser jeg det. 

Så er det våre forsyninger. Det er ganske 
klart at det vil spille en stor rolle for vår hær, 
og det vil spille en stor rolle for de deler av 
vårt land som vi muligens skulle kunne kon
trollere, for størsteparten av våre forsyninger 
ligger vel i eller omkring de plasser som fien
den allerede har fått hånd over. Jeg skal ikke 
nevne de forskjellige artikler, men det er de 
store nødvendighetsartikler som jeg her selv
følgelig sikter på. 

Selvfølgelig kan man også peke på lys
punkter. Man kan peke på den ting, at når vi 
i natt sa nei og opptrådte, som man vil si, hel
temodig, opptrådte på det vis at vi skulle 
kjempe for vår frihet og for vår selvstendig
het, så var det et lyspunkt, og det går ikke an 
å slukke det dagen etter. Jeg er oppmerksom 
på at det kan sies, men jeg er ikke så sikker 
på hvordan hele aksjonen vil bli bedømt, hvis 
vi blir en Konge og en Regjering og et Stor
ting uten arme, uten land og uten noe folk. 
Det har vært pekt på Belgias eksempel, men 
det bilde halter i sammenligning med vår 
stilling i dag. 

Ut fra dette, for å gjøre en lang utredning 
kort, er jeg kommet til det at det muligens 
var bedre å forsøke å underhandle med den 
tyske minister som har sendt sine to skrivel
ser til oss, på basis. av at angrepene stanser 
inntil vi får snakket om hvordan vi skal ord
ne oss. Jeg vet nok at vi kan vente hjelp fra 
England, men - det ble jo understreket av 
Dormer personlig at tiden var ikke så helt 
god for England til øyeblikkelig å sende 
hjelp, man måtte ikke vente det på dagen, 
men de skulle gjøre det så godt som de kan. 
Jaja, jeg skal ikke si noe vondt om England, 
men man skulle vel ha ventet at de som satte 
i gang minesperringen, og som dagen etter 
stolt skrev at England handler, det taler ikke, 
- skulle ha vært så pass forutseende at de 
iallfall hadde forsøkt å bevare Narvik, som 
var den største anstøtsstein i Englands poli
tikk. Jeg kan ikke si at jeg er imponert over 
Englands hjelp, eller over de løfter som vi får. 
Jeg må derfor anbefale at hvis vi får et svar 
som er tilfredsstillende på det telegram som 
presidenten visstnok refererte, så må Regje-

ringen og presidentskapet nevne opp kanskje 
en tremannskomite til å forhandle med den 
tyske minister om hvilke betingelser Norge 
kan utøve sin suverenitet på. En av de betin
gelser - jeg skal slutte med det - måtte vel 
være at vi først og fremst måtte få Quisling 
ut og kanskje heller inn. Vi kan ikke tåle å 
ha Quisling som en slags Kuusinen i Oslo, når 
de samtidig tilbyr oss at vi kan få overta Re
gjeringen og de skal ikke hverken nå eller i 
fremtiden krenke vår territoriale selvbe
stemmelse og politiske uavhengighet. 

Jeg har villet si disse ord. Det er litt delte 
meninger i Regjeringen, men det er ikke 
noen stor differanse. De fleste er vel for at 
man skal forsøke denne forhandling uten 
dermed å binde seg mer, så får vi se hvordan 
det arter seg. 

Presidenten: Jeg vil gjerne ha sagt for min 
egen del, uten at jeg har hatt adgang til å kon
ferere med noen partifeller, at jeg ikke har 
villet motsette meg at det telegram som ble 
referert, ble sendt. Jeg kan gå videre og si, at 
det er meg - som er den som i prinsippet er 
mest uenig i den fremgangsmåte - som etter 
å ha hørt de uttalelser som kom både fra 
medlemmene av Regjeringen og fra medlem
mer av Stortinget, fant at det under den stem
ning var uforsvarlig ikke å etablere en kon
takt med de tyske myndigheter så snart som 
mulig for å stanse fortsatte fiendtligheter. Og 
når jeg har kunnet være med og anbefale at 
dette telegram ble sendt, er det ikke minst ut 
fra den oppfatning at hvis man i Sto.rtinget 
velger den vanskelige og tunge vei ikke å 
bøye seg for underkastelsen, vil det meget 
hurtig kunne skapes et fullkomment kaos i 
alt som heter regjeringsutøvelse i Norge. Jeg 
har ingen store illusjoner om resultatet av å 
oppta forhandlinger med de tyske myndighe
ter. Jeg tror at innen der er gått meget lang 
tid, vil det være helt andre menn som skjøt
ter regjeringsmakten. I alle de land som 
Tyskland har besatt, har det vært slik, at de 
som har vært førere av såkalte nasjonalsosia
listiske arbeiderpartier, rett hurtig er blitt 
satt til maktens utøvere. Men jeg erkjenner 
realiteten i alle de vanskeligheter som har 
vært nevnt her både av statsministeren og av 
meg, og jeg er ikke overbevist om at man vil
le kunne vinne det tilstrekkelige flertall i fol
ket og Stortinget for å føre en fortsatt .:for
svarslinje», for å bruke det uttrykk. At det i 
øyeblikket ville være den mer smertelige po
litikk, mener jeg er opplagt. At det i det lan
ge løp ville være den mest betryggende poli
tikk, derom er jeg personlig overbevist, men 
jeg har den oppfatning at i en sak av denne 
langtrekkende betydning, som kan bety en så 
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stor sum av lidelse for meget store deler av 
vårt folk, måtte der være et alt overveiende 
flertall til stede for at man skulle velge den 
vanskeligere løsning. 

Ut fra det er jeg personlig rede til å støtte 
statsministerens krav om å få oppnevnt en 
delegasjon på 3 mann for å forhandle med de 
tyske myndigheter, men med den reservasjon 
at de meddelelser som forsvarsministeren 
kan gi oss etter sin konferanse med komman
derende general og generalstabssjefen, ikke 
er av den art at de oppmuntrer til å fortsette 
på den linje som Regjeringen slo inn på i 
morges. Skulle, i motsetning til hva vi i dette 
øyeblikk har grunn til å vente oss, forsvars
ministeren mene at der er betydelige mulig
heter for en såvidt langvarig motstand at 
hjelp utenfra kan bli effektiv, er det klart at 
innstillingen vil være en annen. Og nettopp 
de meldinger som vi har fått fra Oslo, viser 
oss etter mitt skjønn hvor umulig det ville 
være å skifte regjering i dette øyeblikk. Den 
styrke vi måtte ha i forhandlingene utadtil, 
ligger i at vi har en regjeringsmakt som kon
stitusjonelt er helt uklanderlig, og at der in
gen art av fiktiv regjeringsdannelse skjer på 
et tidspunkt da der er meget lite å regjere 
over. Jeg tror det er en verdi som man er nødt 
til å regne med. 

Det ville glede meg om der i Stortinget 
skulle råde en motsatt oppfatning av den som 
er kommet til uttrykk gjennom statsministe
rens ord, men et mindretall som har denne 
oppfatning -- og mitt bestemte inntrykk i 
dette øyeblikk er at det ikke er noe meget 
stort mindretall engang - plikter etter mitt 
skjønn å stille seg helt lojalt og å yte Regje
ringen all mulig bistand i den overordentlig 
vanskelige og ovennåte utakknemlige og me
get farlige gjerning det vil være å prøve å 
håndheve med noe skinn av realitet norsk su
verenitet, uten at man en gang i dette øye
blikk vet noe som helst om hvorvidt der i de 
stilte betingelser ligger en adgang til å opp
rettholde et eget utenriksstyre, eller om det 
anses som en selvfølge at forvaltningen av 
våre utenrikspolitiske interesser overtas av 
de tyske myndigheter. De som eventuelt skul
le forhandle, vil få en rekke meget vanskelige 
spørsmål å bringe på det rene, og det vil være 
å ønske at de bringer dem på det rene i den 
klarest mulige form, for selv om den fonn 
fremtidig ikke skulle bli respektert, vil der 
alltid ligge en styrke i den, når vi engang om
sider kommer til et oppgjør ikke bare for 
nuet, men for en lengre fremtid. 

Det har under de drøftelser vi har hatt, 
vært nevnt av stortingspresident Magnus 
Nilssen at det muligens ville være naturlig å 
holde korte gruppemøter før man tok noe 

2J 

standpunkt til det forslag statsministeren 
har antydet. Dertil har det vært innvendt av 
andre, at i dette øyeblikk føler Stortingets 
medlemmer seg ikke fortrinsvis som med
lemmer av grupper. Men hvis det er et ønske 
om å få slike mer intime og interne drøftelser, 
som ikke burde bli langvarige, er det etter 
Stortingets vanlige praksis enhver gruppes 
rett å kreve det, og forinnen vi går videre, til
later jeg meg å spøtre om der er noen av grup
pene som gjennom sitt styre eller sin for
mann krever adgang til en intern drøftelse av 
disse spørsmål før Stortinget diskuterer rea
liteten i det statsministeren har lagt fram for 
oss. 

Bjørnson: Jeg vil straks svare på den appell 
som presidenten gav. Jeg synes det er av stor 
viktighet at vi nå kommer sammen med våre 
gruppefeller og får drøfte dette spørsmål før
enn det blir avgjort. 

Magnus Nilssen: Det er riktig, det som pre
sidenten har opplyst at jeg antydet under dis
se forHandlinger. Det var ikke min mening 
med det å fastslå at vi i den alvorlige situa
sjon vi nå befinner oss i, skulle fortsette å be
trakte oss som grupper. Er det noe vi må være 
besjelet av alle sammen, så er det at vi er 
nordmenn og ett folk. Men min tanke var at 
vi denned litt mer internt kunne overveie 
tingene, snakke sammen om spørsmålet og 
forberede det på den måte for Stortinget, at 
det her praktisk talt ikke ble noen diskusjon, 
men at det ble et enstemmig og samstemmig 
storting som uttalte seg. Etter det som pas
serte i den nevnte konferanse, hadde ikke jeg 
tenkt å forlange at det skulle holdes gruppe
møter, men hvis det er så at det er andre grup
per som mener at vi bør gjøre det, vil jeg for 
min part være rede til å stemme for det. 

Langeland: Eg vil få segja berre dei orda at 
vi alle saman kjenner oss som nordmenn. Eg 
trur ikkje det er rett å ha gruppemøte. 

Presidenten: Hvis intet mere bestemt for
langende fremkommer om å holde gruppe
møter, går presidenten ut fra at Stortinget 
finner det verdigst i denne stund samlet å ta 
standpunkt til og drøfte uten noen art av si
dehensyn det spørsmål som er lagt fram for 
oss. Før vi gjør det, skal jeg anmode forsvars
ministeren om å gi oss de par meddelelser 
hvonned han kan berike vår diskusjon. 

Statsråd Ljungberg: Jeg skal få lov til å leg
ge fram enkelte fakta, sett så nøkternt som 
mulig. Nå har vi mistet kontrollen i fire av 
våre største byer. Det medfører i ikke liten 
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utstrekning at vi ikke lenger kontrollerer 
ganske store materiellopplag, spesielt hva 
angår sanitetsmateriell og proviant. Delvis 
vil det også ved mobiliseringen bli svikt i vår 
bilutskrivning. Hvis den nå påbudte mobili
sering skrider fram, tør vi ikke si mer enn at 
halvparten av infanteriregimentene vil kun
ne mobiliseres noenlunde etter programmet. 
Artilleriet og kavaleriet står bedre, dem vil 
vi kunne regne med å kunne sette opp. Det 
ble meldt i rikstelefonen med det samme jeg 
kom her, at av jernbanen kan vi nå kun be
trakte Hamar og Drammen distrikter for in
takte. Drammen må man dog si transport
messig sett er nokså innesperret. Altså også 
for transportvesenets vedkommende vil vi få 
store vanskeligheter. Jeg tror nok man må si 
at uten kraftig og øyeblikkelig inngripen fra 
vestmaktenes side ser det ikke lyst ut. Når 
jeg taler om inngripen fra vestmaktenes side, 
kan man ikke helt sette det ut av betrakt
ning, at hvis de griper inn her sånn som de 
må gjøre for å få tyskerne ut igjen, så blir alt
så vårt land krigsskueplass. Stillingen uten
rikspolitisk er jo også betraktelig forverret 
ved den posisjon Tyskland nå har fått i Dan
mark. Som jeg nevnte, jeg bare legger fram 
tørre, nøkterne fakta. At man allikevel skulle 
slåss for sin ære o.S.V. det vil jeg ikke benekte, 
men min oppgave her er altså kun å legge det 
fram helt nøkternt. 

Wright: Det var interessant å høre forsvars
ministerens redegjørelse. Jeg forstod ham 
derhen at situasjonen nå omtrent var, at vi 
kunne gjøre regning på å mobilisere omtrent 
halvparten av infanteriet og hele artilleriet 
og kavaleriet. Det forekommer meg som ikke 
er militærkyndig at det ville være av stor be
tydning om vi kunne få rede på hva dette be
tyr. Hva kan man sette opp av styrker f.eks. 
på Hamar? Hva kan man sette opp på Kongs
berg og andre steder? Og hvilke muligheter 
har de for å kunne stoppe tyskernes videre 
innmarsj? Jeg tror det ville være av stor in
teresse om man kunne få det opplyst. 

Presidenten; Presidenten finner å burde gi 
den meddelelse at et ekstratog til Elverum 
står kjørt fram og bør kjøres innen 5 minut
ter. Tyske styrker er underveis for å fange 
Stortinget og har passert Jessheim. 

Møtet hevet kl. 19,40. 

Møte for lukkede dører 
tirsdag den 9 april 1940 kl. 21,40 

på Elverum folkehøgskole. 

President: Ham bro. 

Presidenten: De hørte alle Regjeringens 
forslag om å oppnevne et forhandlingsutvalg 
på 3 mann for eventuelt sammen med uten
riksministeren å drøfte en overenskomst et
ter de linjer som ble berørt av statsministe_ 
ren og utenriksministeren. Jeg tillater meg 
etter konferanse med medlemmer av Regje
ringen og gruppene å foreslå at man som så
danne forhandlere sammen med utenriks
ministeren oppnevner herrene ~kke, Mo
winckel og Sundby, og hvis ingen innvending 
fremkommer mot det - -

Sundby: Jeg vil gjøre innvending, for jeg 
synes det iallfall skal være styremedlemmer 
i partiene, og jeg er ikke medlem av styret. 
Her er jo tatt en fra hvert parti. Jeg vil fore
slå hr. Moseid. 

Moseid: Jeg vil støtte presidentens forslag 
på det beste. 

Presidenten: Vel, jeg vil da henstille til hr. 
Sundby at han feirer denne aften med å gi seg 
uten flere innlegg, og betrakter forslaget som 
bifalt. 

Regjeringen har bedt om at Stortinget 
skulle gi den nødvendige fullmakt til oppret
telse av 3 stillinger som konsultative statsrå
der, slik at Regjeringen i fornødent fall kan 
supplere seg og styrke seg hermed. Jeg går ut 
fra som en given ting at Stortinget gir denne 
bemyndigelse, og at deri også ligger en b:
vilgning som stiller til rådighet de nødv~nd~
ge penger, - betrakter det som enstemmIg bI
falt. 

Det er en given ting at når Stortinget har 
vedtatt disse viktige avgjørelser, er det umu
lig for Stortinget å føre en ambulerende til
værelse i denne overordentlig usikre tid. Det 
vil derfor, forekommer det meg, være natur
lig at Stortinget gir Regjeringen en general
fullmakt til, inntil det tidspunkt kommer da 
presidentskapet i overens.stemn:else m~d .Re
gjeringen innkaller Stortmget tIl møte .IgJen, 
å vareta rikets anliggender, med Stortmgets 
fullmakt til å treffe de nødvendige avgjørel
ser og beføyelser. 

Statsminister Nygaardsvold: De tre menn 
får De peke ut selv. 

Presidenten: Ja, det får man jo da drøfte, 
det behøver ikke å gjøres nå på stedet. 
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Lykke: Jeg var av de uheldige som gikk 
feil, og kom nettopp inn og hørte at mitt navn 
ble nevnt i forbindelse med forhandlingsko
miteen. 

Presidenten: Det er vedtatt. 

Lykke: Jeg trodde man pleide å bli spurt 
før man ble foreslått. 

Presidenten: Det er ikke helt avgjørende i 
denne tid. Det viktige er å få valgt de menn 
som man mener er skikket til å gjøre dette, 
og som har den fornødne erfaring og de for
nødne forutsetninger for det. 

Presidenten har altså foreslått at Stortin
get bemyndiger Regjeringen til, inntil det 
tidspunkt kommer da Regjeringen og Stor
tingets presidentskap etter konferanse inn
kaller Stortinget til neste ordinære møte, å 
vareta rikets interesser og treffe de avgjørel
ser og beføyelser på Stortingets og Regjerin
gens vegne, som må anses for påkrevd av hen
syn til landets sikkerhet og framtid. 

Førre: Jeg vil spørre hvilken hjemmel man 
har i Grunnloven for en sådan beslutning. 
Jeg går ut fra at den er der, men jeg vil spørre 
hvilken paragraf det er. 

Stray: Det gir seg av seg selv, for vi har en 
bestemmelse om at Regjeringen kan gi provi
soriske anordninger i det tilfelle Stortinget 
ikke er samlet. Det er den samme fullmakt vi 
gir nå. 

Førre: Hvis Regjeringen har den fullmakt, 
behøver den ikke få en ny. 

Getz: Fullmakten ligger i situasjonen, vi 
kan ikke begynne å granske etter paragrafer. 

Presidenten: Det er en helt riktig bemerk
ning, og Stortinget bekrefter alene ved sin 
beslutning den generelle adgang til å gi pro
visoriske anordninger som Regjeringen har i 
den tid da Stortinget ikke er samlet. 

Jeg går ut fra at Stortinget da vil spre seg, 
og at de enkelte representanter vil dra herfra 
i morgen, eller når de finner det ønskelig, til 
sine hjemsteder eller dit hvor de ønsker å 
dra, og at man så ad offisiell kunngjørings 
vei eventuelt vil bli innkalt til nytt møte, men 
anser det også naturlig at de enkelte grupper, 
forinnen de drar herfra, utpeker hver et par 
særlige tillitsmenn som Regjeringen kan inn
kalle til drøftelser, uten at det hele storting 
blir innkalt. 

Joh. Ludw. Mowinckel: Kan man komme 
inn til Oslo uten pass? 

Presidenten: Ja, foreløpig kan man det. 

Haavardstad: På vegner av arbeidarpartiet 
vil eg fyreslå som tillitsmenn Madsen og 
Magnus Nilssen. 

Presidenten: Hr. Madsen er syk. 

Haavardstad: Han er det nett nå, men eg 
går ut frå at han blir bra att. 

Presidenten: På høyres vegne vil jeg foreslå 
Bærøe og Lykke. 

Lykke: Jeg tror nok det må være meg tillatt 
å be presidenten om sammen med hr. Bærøe 
å overta det verv. 

Presidenten: Presidenten akter å søke om 
permisjon fra Stortinget og stille seg til Re
gjeringens disposisjon til utenfor landets 
grenser å gjøre Regjeringen og landet de tje
nester der er adgang til. 

Lykke: Da tillater jeg meg å foreslå hr. Getz 
i mitt sted. Jeg kan ikke påta meg mer. 

Moseid: Jeg vil foreslå fra bondepartiet 
Hundseid og Langeland. 

Presidenten: Hvis hr. Lykke unnslår seg, 
finner jeg det naturlig at herrene Bærøe og 
Getz blir oppnevnt. 

Seip: På vegner av vinstregruppa skal eg 
fyreslå Mowinckel og Valen. 

Langeland: Eg er så fri å fyreslå Sundby og 
Moseid. 

Sundby: Jeg synes det kan være bra at hr. 
Moseid er med, men gruppens formann bør 
absolutt være med, og da jeg har fått det and
re vervet, får vi ta hr. Hundseid. 

Presidenten: Presidenten vil gjøre opp
merksom på at det jo dessuten i henhold til 
den beslutning Stortinget nettopp har fattet, 
vil bli oppnevnt konsultative statsråder, en 
fra hver av de store grupper, og presidenten 
går ut fra at statsministeren vil foreslå for 
Kongen den mann som bondepartiet utpeker, 
så alle de tre nevnte herrer vil stå til Regje
ringens disposisjon i den ene eller den annen 
egenskap. 

Langeland: Eg for min del bur så langt 
unda at det er vanskeleg å taka på meg dette. 
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Sundby: Vi tar Moseid og Hundseid. 

Presidenten: Vel, jeg går da ut fra at man 
velger de foreslåtte herrer: Magnus Nilssen 
og Madsen, Bærøe og Getz, Mowinckel og Va
len og Hundseid og Moseid. - Det betraktes 
som bifalt. 

J eg vil be dere stortingsmenn, når dere nå 
reiser hjem, å ta med også en hilsen til folket, 
at det er harde og bistre tider, bistrere enn 
noen gang før i vår historie kanskje, men jeg 
har en følelse av at folket står sammen med 
oss i det vi vil, nemlig et fritt Norge. Og gjør 
de det, så håper jeg på en lykkelig utgang av 
det forferdelige som vi nå opplever. Presidenten bringer til de representanters 

kunnskap som ikke vet det, at hr. Quisling 
har dannet en såkalt nasjonal samlingsregje
ring, og gjennom opprop i radio har henstil
let til alle embetsmenn og offiserer å vise 
denne nasjonale samlingsregjering all mulig 
lojalitet. 

Kjær: Er det noen formodning om sammen
hengen mellom hans regjeringsdannelse og 
den omstendighet at det pågår forhandlinger 
mellom den legale regjering og Tyskland? 

Presidenten: Der foregår i k k e forhand
linger mellom den legale regjering og Tysk
land, men vi håper at der vil komme til å 
foregå slike forhandlinger. Det er en given 
ting at den tyske minister, som er akkreditert 
hos denne regjering, eller rettere sagt, som er 
akkreditert hos Kongen, ikke har adgang til 
formelt og internasjonalt overhodet person
lig å anerkjenne noen annen regjering enn 
den av Kongen utnevnte, konstitusjonelle. 
Men at der vil kunne bli komplikasjoner, har 
presidenten ingen tvil om. 

Statsminister Nygaardsvold: Jeg må få lov 
til å takke for den tillit som vises Regjerin
gen ved de beslutninger som er fattet nå, men 
det er en tung tillit, og jeg hadde ikke trodd 
at jeg skulle opplevd det. Men man· får jo set
te ryggen til så langt man orker. Jeg lover 
meg mye - enskjønt det er ikke riktig som 
jeg tenkte meg det - av de råd og den veiled
ning som gis av de tre menn fra de forskjelli
ge andre partier, som blir pekt ut for å delta 
i regjeringsarbeidet som statsråder, og jeg lo
ver meg også mye av de menn som her er pekt 
ut, og som kanskje av forskjellige grunner 
måtte suppleres fra forskjellige partier, til re
gjeringsarbeidet. - Jeg ser pessimistisk på 
hele vår militære stilling, jeg tilstår det. Det 
var forskjellige grunner, familieforhold 0.1. 
som kanskje gjorde at jeg så mer pessimis
tisk på mitt arbeid. Men jeg må tilstå, at ette
rat jeg har opplevd at vi skulle få en 
Kuusinen-regjering her i landet, er jeg stemt 
for, at selv om den nor s k e reg j er ing 
måg å o v e riS v e ri g e, så får vi forsøke 
å holde regjeringsnavnet oppe. Det kan kan
skje hende at det ikke blir så mye praktisk 
arbeid å gjøre, men vi får holde navnet og re
gjeringsfanen oppe og vente på bedre tider. 

Peersen: Det er sagt at det er en rekke av 
våre byer som er besatt, og jeg hørte forsvars
ministeren si at også min byer besatt. Er det 
tilrådelig å reise til hjemstedet, eller bør man 
helst være utenfor for det tilfelles skyld at 
Stortinget snarlig skulle sammenka1les? Jeg 
forstår det forslag som her er fremsatt, såle
des, at når denne forhandling kommer fram 
i sitt resultat, får det bli Stortingets sak å av
gj øre i hva retning det skal gå, om man skal 
fortsette å kjempe, er ikke det riktig? 

Joh. Ludw. Mowinckel: Jeg er litt overras
ket over dette, for jeg trodde, at hvis man kom 
til forhandlinger med tyskerne, og fikk ord
nede forhold, så ville storting og regjering 
fortsette å eksistere, naturligvis med de re
striksjoner som den overenskomsten måtte 
medføre. Men jeg trodde oppriktig talt, at et
ter denne dags flukt fra sted til sted skulle 
Stortinget vende tilbake til Oslo og der fort
sette sin virksomhet. Det er så jeg har for
stått det, så jeg er litt overrasket over dette 
at vi hjemsendes til våre hjemsteder. Hvis 
det er meningen at jeg skal reise til Bergen og 
hr. Peersen til Kristiansand, synes jeg det er 
litt annerledes enn jeg hadde tenkt meg det. 
J eg er i det hele tatt ikke svært fornøyd over 
at vi løp over hals og hode fra Hamar i aften. 
Jeg kan ikke begripe det. Det gikk så fort at 
vi omtrent ikke fikk puste. Det ble sagt at om 
5 minutter står toget på stasjonen, og over 
uveisomme veier fant vi fram hit. Jeg har 
ikke forstått sammenhengen. Var det kom
met meddelelse om at vi skulle tas til fange? 
Den kom vel ikke fra tyskerne, den var vel 
sendt til de militære? Det må jo være de løses
te rykter. Man må unnskylde meg, men jeg 
synes det er litt under Stortingets og Regje
ringens verdighet. Jeg hører det var sagt at 
regjeringen Nygaardsvold hadde tatt fluk
ten. Jeg mener det var rimelig at man arbei
det utenfor Oslo inntil saken var ordentlig 
avgjort, men denne flukten til Elverum be
klager jeg i høyeste grad, og hvis man skal 
spredes for alle vinde nå, synes jeg det er un
der vår verdighet. Jeg forstår disse som skal 
forhandle med tyskerne for å få rede på vår 
stilling, men jeg trodde at den norske regje
ring og det norske storting fremdeles skulle 
eksistere, - hvis da ikke tyskerne gjør det 
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samme som Sovjet og lar den nye regjering 
bli den avgjørende. Da inntrer en annen si
tuasjon, da inntrer en revolusjonær situasjon 
i Norge. Men inntil det er faktum, er det den 
nåværende regjering og det nåværende stor
ting som eksisterer, og jeg forstår ikke den 
fremgangsmåte som her er foreslått. 

Presidenten: Presidenten vil gjøre opp
merksom på at det ikke er foreslått noen an
nen fremgangsmåte enn den hr. Mowinckel 
selv mener. Men presidenten har ment at det 
var riktig å imøtese den mulighet, som også 
hr. Mowinckel var inne på, at hvis det viser 
seg at den tyske regjerings ombudsmenn 
ikke vil forhandle med denne regjering, skal 
man forholde seg på den måte som ble nevnt. 
Deri ligger ingen henstillen om at den enkel
te skal begi seg det ene eller det annet sted 
hen, men det ligger deri, at hvis forholdene 
gjør det umulig for den lovlige regjering å 
fortsette sitt arbeid, må Stortinget gi den den 
særlige bemyndigelse og vente med å tre sam
men inntil Stortinget kan tre sammen. Vi 
håper ganske sikkert alle at det vil gå slik at 
disse forhandlinger kommer i gang, og at 
Stortinget med de innskrenkninger som måt
te bli en følge av situasjonen, kan fortsette å 
gjøre sin gjerning. Når Stortinget flyttet fra 
Hamar hit opp, så var det drøftet alt fra tidlig 
i dag, da de første tyske fly gikk over Hamar, 
som er et jernbaneknutepunkt som man kun
ne vente at det ville bli rettet angrep mot. Der 
kom også fra de fremmede legasjoner som 
var akkreditert Regjeringen og fulgte med til 
Hamar, og over den trådløse opptager som 
ble satt i gang, en advarsel om at det ville 
være riktig at Stortinget hurtig forlot selve 
Hamar, og da det så kom melding fra general
stabens offiserer, overbragt meg gjennom et 
av Regjeringens medlemmer, om at en rekke 
busser med tyske tropper i full væpning var 
passert Jessheim med sikte på Hamar, Stor
tingets samlingssted, som det het, mente jeg 
det var riktig, som det har vært drøftet alle
rede hele dagen igjennom med de militære 
myndigheter på stedet, å forlegge Stortingets 
siste samlingsstund her hit, hvor man i hvert 
fall vil være tryggere enn man ville være på 
Hamar i dette øyeblikk. Men der er ingen 
motsetning mellom hr. Mowinckel og meg, og 
ganske sikkert ikke med noe medlem av den
ne forsamling, i anskuelsen av hva der vil 
være det naturlige, og hva vi ønsker må kun
ne skje. 

Statsråd Wold: Jeg kunne kanskje få lov til 
å gi en del opplysninger i tillegg til det som 
presidenten har meddelt. For det første kan 
jeg være enig med hr. Mowinckel i at vi kom 

nokså hodekulls bort fra Hamar. Men da 
måtte vi jo følge de militære myndigheters 
råd. Det er ganske naturlig at vi ikke kunne 
risikere å komme i den situasjon at regjering 
og storting skulle bli tatt. Og etterat jeg er 
kommet her til Elverum, har jeg i telefonen 
fått konstatert at det var 4 fullastede busser 
med tyskere som nå er kommet fram til Min
nesund. Jeg har C1gså konferert med regi
mentssjefen her, og spurt ham om han kan 
stoppe bussene. Han har sagt ja til det, han 
mener han skal kunne stoppe bussene med 
tyskere. De var kommet opp til Minn-esund, 
men der var brua så smal at de store bussene 
visstnok ikke kunne komme igjennom. 

Med hensyn til spørsmålet om forhandlin
ger, har jeg også, siden jeg kom hit til Elve
rum, hatt en telefonsamtale med politimester 
Welhaven i Oslo. Han har etter Regjeringens 
anmodning - jeg kan vel meddele det -
gjort en henvendelse til den tyske minister 
dr. Brauer. Politimesteren sa at han måtte 
vente svært lenge før han fikk ministeren i 
tale, og 'etter å ha snakket med ham måtte po
litimesteren igjen vente en stund mens minis
teren var ute i et annet værelse. Så kom mi
nisteren tilbake og sa, at disse ting gikk auto
matisk og han hadde ikke anledning til å 
stoppe dem, men han imøteså Regjeringens 
meddelelse allikevel med meget stor interes
se. Det er det vi på det nåværende tidspunkt 
har fra dr. Brauer. Politimesteren føyde til at 
han var høflig, men kald. 

Så skal jeg få lov til å føye til en ting til. 
Umiddelbart etter hadde jeg igjen en samtale 
med politimesteren i Oslo, - jeg går ut fra, 
at den forbindelse får vi, men jeg går også ut 
fra at den samtidig avlyttes av tyskerne. Han 
sa da at Quisling hadde gitt ham meddelelse 
om at han var den nye justisminister, og han 
hadde anmodet politimester Welhaven om å 
komme til seg. Politimesteren hadde svart 
nei, han kom ikke. Og jeg sa han måtte holde 
sine folk klar og arrestere Quisling. Det var 
jo et tomt ord kanskje. Men så spurte han om 
han kunne henvende seg til de tyske myndig
heter i tilfelle det skulle bli nødvendig. Der
til sa jeg at det fikk han selv avgjøre. Så spur
te jeg ham hvilke maktmidler Quisling had
de, for jeg kunne ikke tenke meg at Quisling 
i Oslo skulle ha noen særlige maktmidler. 
Det fikk man da se. Og vi har jo fremdeles 
hele vårt politikorps på 700-800 mann og 
hele det sivile luftvern. Politimester Welha
ven var lojal og sa at han skulle gjøre sitt bes
te. Men så sa han til slutt: Hvis de tyske myn
digheter støtter Quisling? Ja, sa jeg, da er det 
vel ikke noe for Dem å gjøre. - Det er den si
tuasjon som foreligger, såvidt jeg skjønner, i 
øyeblikket. 
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Kjær: Er det meningen nå straks å komme 
i forbindelse helt direkte med den tyske lega
sjon, meddele resultatet av Stortingets be
slutninger her og prøve å bringe på det rene 
om ikke det tilfredsstiller, således at regje
ring og storting kan vende tilbake til Oslo i 
god orden? Det ville jo absolutt være det 
mest tilfredsstillende. 

Moseid: Det var det samme jeg ville si. 

Peersen: Poenget i mitt spørsmål var dette, 
om noen av Stortingets medlemmer, hvor de 
var, kunne tenkes å risikere å bli arrestert av 
tyskerne. Det var derfor jeg spurte om det var 
trygt å reise til sine hjemsteder, når de ble be
satt. 

Joh. Ludw. Mowinckel: Det var noe i ret
ning av det hr. Kjær sa. Jeg går ut fra at poli
timesteren kan nås pr. telefon og justisminis
teren kan nå ham meget hurtig, og meddele 
at Regjeringen har foreslått og Stortinget til
trådt forslaget om at det oppnevnes en dele
gasjon på 3 medlemmer for sammen med 
utenriksministeren å forhandle med tysker
ne, og høre når det passer at disse forhandlere 
kommer til Oslo, slik at vi får satt dette i fart 
så snart som mulig. 

Stray: Det var med stor tilfredsstillelse jeg 
hørte det modige og greie standpunkt som hr. 
Mowinckel inntok, og jeg er sikker på at vi 
alle sammen sympatiserer med den tanke at 
Stortinget ikke skal vike, men legge for da
gen at vi anser oss for nasjonalforsamlingen, 
og den regjering vi nå har, for den lovlige re
gjering, som ikke viker. Men det er et spørs
mål om vi har lov til å ha en, jeg hadde nær 
sagt så n a i v oppfatning, at de som nå er 
rykket inn i Norge, ganske rolig lar den nå
værende regjering og det nåværende storting 
sitte her på Elverum og forhandle og bestem
me. Jeg tror det ikke. Vi hadde et møte her i 
den interparlamentariske union i sommer. 
En rekke av de delegerte som møtte på det 
møte, er i dette øyeblikk i tysk konsentra
sjonsleir. Det er ikke spørsmål om hva vi øns
ker, eller hva vi mener. Jeg er klar over at si
tuasjonen meget lett kan være den at vi ikke 
får noen forhandlinger med den tyske minis
ter. Jeg er slett ikke sikker på om denne dele
gasjon får noen oppgave i det hele tatt. Får 
den det, og kan vi få beholde de sivile forvalt
ninger i landet på de hender de nå er, så er det 
hyggelig, storartet. Men jeg mener Stortinget 
har plikt til å regne med at så går det ikke. 
Og når vi nå spør hvordan vi så videre skal 
innrette oss, så synes jeg det ligger nokså 
snublende nær å innrette oss som vi må som 

medlemmer av Stortinget: gjøre vår plikt i 
denne situasjon, og gi Regjeringen de full
makter som den krever, og som den må ha for 
å kunne fortsette å regjere. Jeg er fullt klar 
over at heller ikke Regjeringen får anledning 
til å regjere her i landet, men når Stortinget 
får gitt den den fullmakt der, mener jeg vi 
forsåvidt har gjort vår plikt, vi kan ikke gi 
mer. Og det er ganske klart at situasjonen nå 
er slik, at hvis denne delegasjon kommer 
med en rekke betingelser og vilkår og krav, 
blir det bare å trekke tiden ut, og vi kan være 
sikre på at det blir ikke lang frist Regjerin
gen får til å bestemme seg. Jeg tror ikke at 
tyskerne ligger og venter på Stortinget i man
ge dager. For oss selv spiller det vel ikke så 
svært stor rolle om de kommer og internerer 
oss her, la oss si på Elverum. Men vi må ikke 
bringe landet i den situasjon at de som er den 
lovlige nasjonalforsamling og den lovlige re
gjering kommer i fiendens vold. Regjeringen 
må ha en plikt til selv å påse at så ikke skjer, 
og det er derfor jeg ikke kan være helt enig 
med representanten Mowinckel, når han opp
fatter situasjonen slik at vi ganske rolig nå 
kan reise tyskerne i møte på vei til Oslo og 
bli mottatt med åpne armer og få lov til å 
fortsette vår virksomhet. Jeg tror ikke situa
sjonen ligger slik an. Jeg tror at vi bare lager 
en felle for oss sel v ved å bli sittende her 
imens, uten i grunnen å kunne gjøre noe mer 
omkring Stortinget enn vi har gjort. 

Dønheim: Eg bed om orsaking at eg som ny 
mann tek ordet i ei så vanskeleg sak, men det 
er noko lite eg skulle ha sagt. Situasjonen er 
at tyskarane ved eit meisterkupp har teke 
viktuge punkt i landet vårt. Situasjonen er 
vidare den at vi har teke militære rådgjerder 
mot dei, og vidare den at vi kan gå ut ifrå at 
vestmaktene fyrebur og er i ferd med å rykke 
oss til hjelp. Under dei tilhøve kan vi vera 
heilt visse på at tyskarane ikkje gjev seg inn 
på noka forhandling, som bremsar farten i 
deira pågang. Det er heilt fantastisk å tru 
det, for det er klårt at dei kan taka alle ham
ner her i landet med eit heller raskt grep. 
Dersom dei ikkje det kan, så er deira aksjon 
forfeilet. Difor meiner eg det er rett, det som 
presidenten sjølv sa, som eg forstår at denne 
delegasjonen skal, at den saman med Regje
ringa får den vidast moglege fullmakt til å 
styra landet. Eg går ut ifrå at det kan skje 
heilt lovleg i den situasjpn som er komi, for 
ein gjer etter mi mening stillinga vanskeleg 
for dei som har ansvaret, ved å ha eit stor
ting, ei så stor forsamling som 150 mann, sve
vande slik som her. Det vil vera mykje betre, 
mykje lettare for dei som skal forhandla, at 
Stortinget løyser seg opp og forsvinn på ein 
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slik måte at det ikkje er så lett å finna det att. 
Med omsyn til stillinga elles vil eg og gjera 

merksam på det som er sagt tidlegare i dag, 
og som var sagt i går: Det er ikkje berre den
ne dagen i dag og dei næraste dagane som vi 
her skal tenkja på, men det er fyrst og fremst 
Noregs fridom og framtid som sjølvstendig 
stat, som i disse tidene liksom heng og vip
per. Og dei menn som skal forhandla med 
tyskarane, må fyrst og fremst vera merksame 
på den lange lina, som vi må tenkja på når 
det gjeld Noregs framtid. 

Presidenten: Presidenten går ut fra, at i de 
avgjørelser Stortinget har truffet, ligger der 
hensyn til alle de sider som her har vært 
nevnt. Går det slik som hr. Mowinckel øns
ker, og som vi alle håper, men kanskje ikke 
tror så bestemt, vil vanskelighetene være av 
en relativt begrenset og oversiktlig art, og jeg 
går ut fra at regjering og storting vil kunne 
fortsette omtrent på samme måte som regje
ring og riksdag i Danmark fortsetter sitt ar
beide, innen den snevre ramme som er gitt. 
Men jeg er enig med hr. Stray i at vi måtte 
være meget blinde, hvis vi gikk ut fra at det 
var den eneste mulighet som foreligger. Og 
når Stortingets president i samråd med regje
ringen anbefalte Hamar som stedet for oss, 
var det også med den tanke at man kunne 
evakuere og sette over. Og som statsministe
ren var inne på, - hvis det skulle vise seg at 
det er umulig for denne regj ering, som er lan
dets lovlige regjering, å komme i den kontakt 
hvori den skulle komme med makthaverne i 
øyeblikket, har den åpen den adgang å beva
re Regjeringen og derigjennom det interna
sjonale symbol på Norges uavhengighet og 
selvstendighet, den eneste regjering som har 
en internasjonal bemyndigelse og fullmakt 
til å opptre, selv om den sitter i et fremmed 
land. Alle disse hensyn er i virkeligheten til
godesett ved de avgjørelser som har vært 
truffet her. Ingen av oss har den profetiske 
evne at vi kan vite nøyaktig hvilket forløp 
begivenhetene vil kunne få. Vi har søkt å 
treffe avgjørelser som regner med alle de 
nærmestliggende muligheter, og jeg er dess
verre redd for at hr. Peersen har rett i den be
traktning, at det vel kan tenkes forhold un-

der hvilke medlemmer av Stortinget vil bli 
forsøkt fengslet ene og alene fordi de er med
lemmer av Stortinget. Det er umulig på for
hånd å vite hvori der vil ligge den beste be
skyttelse mot dette, men muligheten er der, 
og den mulighet gjør man vel i å regne med. 
Skulle den mulighet bli til virkelighet, må vi 
også håpe at ethvert medlem av Stortinget vil 
vi te å bære også en slik tilskikkelse på en 
måte som kan tjene landets verdighet, og 
høyne respekten for hvert enkelt medlem 
hvem en slik skjebne midlertidig måtte 
overgå. 

N a t v i g P e der sen frafalt ordet. 

Kjær: Får jeg lov å spørre om det blir be
kreftet at det nå blir telefonert til Oslo, og at 
vi her, før vi går fra hverandre, kan avvente 
et mulig svar som kan klare spørsmålet? 

Presidenten: Der blir telefonert med en 
gang.-Når man kan få en fyldestgjørende for
bindelse, tør jeg ikke uttale i dette øyeblikk. 

Presidenten gir sin tilslutning til de ord 
som ble uttalt av statsministeren, og går ut 
fra at ethvert medlem av Stortinget i denne 
stund har sitt hjerte og sitt sinn fylt av de 
samme tanker på landets fremtid og på lan
dets fortsatte uavhengighet og integritet. Vi 
håper og tror at vårt folk skal ha evne og vilje 
til å bære en hvilken som helst tung gjennom
gangsperiode slik at fremtiden blir bevart for 
våre barn, og vi sier alle: Gud signe vårt dyre 
fedreland! 

Så synger vi kanskje første vers av «Ja, vi 
elsker». 

Forsamlingen sang stående 2 vers av nasjo
nalsangen. 

Presidenten: Dette møte er hevet, og Stor
tingets forhandlinger er utsatt inntil nærme
re kunngjøreise og innkallelse, som forhå
pentlig vil kunne skje i løpet av de aller førs
te dager. 

Møtet slutt kl. 22,25. 
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Representanter og fast møtende 
vararepresentanter 

på det 9. overordentlige og det 89. ordentlige storting 1939-1945. 

477 

Ved Stortingsvalget høsten 1936 ble følgen- 39 Nilssen, Oscar Vilhelm (A), 1881-1959 
40 Sæter, Olav (A), 1884-1951 

de valgt: 41 Sjøli, Knut Torstensen (A), 1877-1955 

1 Haavardstad, Torvald (A), 1893-1965 42 0stby-Deglum, Olav (B), 1889-1974 

2 Stray, Christian (V), 1894-1981 43 Vorum, Peter Edvard (A), 1884-1970 

3 0rbæk, Jakob Maurice (H), 1869-1954 44 Fonstad, Karsten (A), 1900-1970 

4 Grasåsen, Julius (B), 1897-1986 45 Kjøs, Alv (H), 1894-1990 

5 Holbek, Nils (V), 1883-1969 46 Monsen, Christian Fredrik (A), 1878-

6 Moseid, Gabriel Endresen (B), 1882-1961 1954 

7 Kulien, Aasmund (A), 1893-1988 47 Mustad, Sigbjørn (H), 1897-1970 

8 Skeibrok, Berner August Berntsen (H), 48 Ødegaard, Niels (A), 1892-1976 

1882-1950 49 Myklebust, Olav Jensen (V), 1868-1938 

9 Natvig Pedersen, Gustav (A), 1893-1965 50 Bergsvik, Kornelius Olai Person (A), 

10 Rygh, Lauritz Kristian Nilssen (V), 1874- 1889-1975 

1950 51 Lavik, Nils Anderson (KrF), 1884-1966 

11 Nielsen, Sven (H), 1883-1958 52 Markhus, Knut Olson (V), 1878-1963 

12 Olsen, Ole Johan (A), 1884-1939 53 ForstrØm, Gustav Bernhard (A), 1878-

13 Meling, Lars Olai (V), 1876-1951 1953 

14 Kjær, Andreas (H), 1881-1983 54 Bleiklie, Ivar Johanneson (H), 1872-1958 

15 Førre, Ingvald Severin Johannesen (A, 55 Vik, Jakob Nilsson (B), 1882-1960 

uavhengig fra mai 1938), 1879-1962 56 Svarstad, Hans (KrF), 1883-1971 

16 Lie, Trygve Halvdan (A), 1896-1968 57 Strand, Knut Olaf Andreasson M, 1887-

17 BærØe, Ole Ludvig (H), 1877-1943 1980 

18 Halvorsen, Harald (A), 1877-1943 58 Langeland, Rasmus Olsen (B), 1873-

19 Korslund, Bernt (A), 1889-1974 1954 

20 Jensen, Christian Ludvig (H), 1885-1978 59 Oksvik, Olav Berntsen (A), 1887-1958 

21 Nielsen, Marta Maria (A), 1881-1948 60 Sylte bØ, Peter 0rger Pedersen (V), 1883-

22 Sundby, Jon (B), 1883-1972 1970 

23 Samuelsen, Johan (A), 1882-1943 61 Romundstad, Lars Sverkeson (B), 1885-

24 Mowinckel, Johan Ludvig (V), 1870- 1961 

1943 62 Alsvik, Peder (A), 1882-1964 

25 Bakke, Gunnar Olai Olsen (A), 1882- 63 Dønheim, Ola Olson (V), 1887-1970 

1970 64 Olsen, Johan Ulrik (A), 1885-1963 

26 Olsen, Finn Meinich (H), 1888-1972 65 Andersen-Rysst, Torgeir (V), 1888-1958 

27 Vaksdal, Ivar Johannesen (V), 1876-1957 66 Sæther, Robert Johansen (H), 1875-1956 

28 Steen, Nils Andreas (A), 1887-1964 67 Moan, Andreas Johan Hagerup Hansen 

29 Aas, Jon Reinholdt (R), 1874-1953 (A), 1882-1959 

30 Jensen, Hans Johan (A), 1882-1950 68 Steffensen, Jens Olai (A), 1891-1961 

31 Hundseid, Jens (B), 1883-1965 69 Krane, Arnt Ove (H), 1881-1948 

32 Knudsen, Konrad Gustav (A), 1890-1959 70 Caroliussen, Johan Jæger M, 1868-1950 

33 Moss, Arnt Ferdinand (A), 1880-1964 71 Wika, Haakon Olsen (A), 1899-1981 

34 Knudsen, Knud Christian (H), 1887-1969 72 Mjaavatn, Nils Kristian Nilsen (B), 1883-

35 Nygaard, Andreas (A), 1878-1963 1951 

36 Berg, Kristian Hermann (A), 1894-1961 73 Jacobsen, Sigurd Haakon (SP), 1893-

37 Mikkola, Aksel Konrad (A), 1891-1975 1976 

38 Olsen, Carl Rebek (H), 1884-1949 74 Sverdrup, Cato Andreas (H), 1896-1948 
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75 Andrå, Jon CA), 1888-1966 
76 Nilsen, Alfred Sigurd CA), 1891-1977 
77 Fjalstad, Olaf CH), 1888-1971 
78 Kolsum, Olaf Martin Cv), 1873-1962 
79 Bøe, Johannes Andreassen CA), 1882-

1970 
80 Borch, Einar Gram (B), 1870-1952 
81 Moen, Lars Magnus CA), 1885-1964 
82 Smeby, Martin (A), 1891-1975 
83 BjØrnson, Erling (B), 1868-1959 
84 Meisdalshagen, Olav (A), 1903-1959 
85 Torp, Oscar Fredrik (A), 1893-1958 
86 Hambro, Carl Joachim CH), 1885-1964 
87 Madsen, Alfred Martin (A), 1888-1962 
88 Getz, Eyvind (H), 1888-1956 
89 Nilssen, Magnus (A), 1871-1947 
90 Nordlie, Arthur Henry Eugen (H), 1883-

1965 
91 Johansen, Olaf Josef (A), 1879-1962 
92 Kleppe, Karl Korneliussen (V), 1877-

1959 
93 Vinje, Torkel (H), 1879-1955 
94 Kverneland, Nils Martinsen (B), 1878-

1963 
95 Hognestad, Ivar Kristiansen (A), 1888-

1973 
96 Edland, Kristian (V), 1874-1958 
97 Lothe, Jakob Matias Antonson M, 

1881-1975 
98 Hegrenæs, Gjert Andreasson (B), 1874-

1952 
99 Lothe, Anders Matias Abrahamsen (A), 

1875-1962 
100 Seip, Hans Kristian (V), 1881-1945 
101 Hammerseth, Anders Andersen (H), 

1897-1988 
102 Versto, Olav Aslakson (A), 1892-1977 
103 Valen, Neri (V), 1893-1954 
104 Vegheim, Olav ThorbjØrnson (A), 1895-

1962 
105 Hansen, Kristian (A), 1887-1943 
106 Sund bØ, Anders Gregarsen (H), 1880-

1962 
107 Solberg, Ola (A), 1886-1977 
108 Wright, Carl August Petersen (H), 1893-

1961 
109 Sollid, Ambros M, 1880-1973 
110 Nilsen, Aslak CA), 1898-1952 
111 Brinch, Sigurd Christian CH), 1873-1956 
112 Foshaug, Meyer Nilssen (A), 1868-1955 
113 Ingebrigtsen, Wilhelm Aldor (A), 1888-

1952 
114 Johansen, Alfons Johan CA), 1891-1941 
115 Alvær, Harry Jonas Martinsen (V), 1882-

1963 
116 Laberg, Mical Schjelderup Pedersen 

(H), 1886-1946 
117 Moen, Albert Johnsen CA), 1879-1962 
118 Kirkeby-Garstad, Ivar Larsen (B), 1877-

1951 

119 Wiik, Johan (A), 1885-1970 
120 Trøite, Johan Peter (V), 18801977 
121 Muller, Eliseus (B), 1878-1966 
122 Nygaardsvold, Johan (A), 1879-1952 
123 Ramsvik, Kristian Gunerius Johansen 

(V), 1885-1966 
124 Handberg, Martin Halvorsen (B), 1867-

1940 
125 Skarholt, Amund Rasmussen (A), 1892-

1956 
126 Asmundvaag, Johan Olaus Olsen (R), 

1880-1946 
127 Salbubæk, Martin Adolf (A), 1891-1946 
128 Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen (A), 

1887-1959 
129 Lykke, Ivar (H), 1872-1949 
130 Aarseth, Ivar (A), 1889-1972 
131 0raker, Svein Olsen (A), 1886-1963 
132 Torp, Vincent Harald Hauge (H), 1890-

1972 
133 Schjerven, Nils Jakob (H), 1883-1955 
134 Mathiassen, Johan (A), 1875-1950 
135 Odberg, Jens Paulus Irgens (H), 1886-

1972 
136 GrØnland, Laurits (A), 1887-1957 
137 Jenssen, Anton Marinus (A), 1879-1967 
138 Sverdrup, Trygve (H), 1886-1964 
139 Christiansen, Kristian Albert (A), 1888-

1966 
140 Meyer, Petter Jacob Semb (H), 1902-

1987 
141 Thorvik, Peter Olai (A), 1873-1965 
142 Johansen, Karl Magnus (A), 1886-1970 
143 Undrum, Johan (R), 1880-1940 
144 Maastad, Andreas (B), 1881-1973 
145 Mosbæk, Anton Julius (A), 1886-1956 
146 Solberg, John August (H), 1881-1948 
147 Pettersen, Johan Edvind (A), 1887-1964 
148 GrØnneberg, Alfred Mathias (R), 1879-

1963 
149 Johannesen, Johan Ludvig CA), 1879-

1953 
150 Rafn, Robert (R), 1878-1964 

6 av de valgte representantene (16, 46, 50, 85, 
87, 122) var medlemmer av regjeringen, og i 
deres sted møtte følgende: 

ColbjØrnsen, Ole CA), 1897-1973 
Eggen, Nicolay (A), 1887-1941 
Endresen, Edvin Sevrin (A), 1892-1968 
Pettersen, Eugen Amandus (A), 1894-1964 
Rong, Ole Jensen (A), 1885-1953 
Svendsen, Hartvig (A), 1902-1971 

2 representanter (50, 87) gikk ut av regjerin
gen og kom tilbake til Stortinget 1.7.1939, 
mens l representant (128) ble medlem av re
gjeringen. De fast møtende vararepresentan
ter, Eugen Amandus Pettersen og Ole Jensen 
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Rong trådte da ut av Stortinget, mens en ny 
fast møtende vararepresentant ble innkalt: 

0isang, IngebjØrg (A), 1892-1956 

2 representanter (12, 49) døde før innkallingen 
av det overordentlige storting. Følgende ryk
ket opp til faste representanter: 

Kårbø, Mons Andreas Andersen (V), 
1881-1964 

Olsen, Adolf Elias (A), 1888-1955 

9. overordentlige storting 
l representant (46) gikk ut av regjeringen 
22.12.1939 og kom tilbake til Stortinget. Den 
fast møtende vararepresentant, Edvin Sevrin 
Endresen, trådte da ut av Stortinget. 

89. ordentlige storting 
l representant (143) døde fØr 9. april 1940. Fast 
representant ble da: 

Andersen, Arthur Oliver (H), 1888-1968 

I henhold til stortingsvedtak 9. april 1940 ble 3 
representanter (lI, 24, 55) den 22. april 1940 
utnevnt til medlemmer av regjeringen. Derav 
fulgte at fØlgende fikk status som fast møten
de vararepresentanter: 

Jacobsen, Knut (H), 1885-1976 
Sundt, Arthur (V), 1899-1971 
Garnes, Andreas Johan Rasmussen (B), 

1878-1941 

Da Andreas Garnes dØde 26.1.1941 fikk 2. va
rarepresentant 

Traavik, Ingemar Ingemarson (B), 1878-1949 

status som fast møtende vararepresentant. 
Det varte bare til 2.5.1941 da utnevnelsen av 
Vik ble annulert fordi han ikke hadde tiltrådt 
regjeringen. 

Johan Ludvig Mowinckel gikk ut av regje
ringen 5.6.1942. Arthur Sundt mistet dermed 
sin status som fast møtende vararepresentant. 

9 representanter(17,18, 23, 24,100,105,114, 
124 og fast møtende vararepresentant Nicolay 
Eggen) døde mellom 9. april 1940 og 14. juni 
1945. Følgende vararepresentanter rykket 
dermed opp til representanter: 

Berntsen, Bernhard Leonard Nikolai (A), 
1892-1965 

Breivoll, Håkon Martin (A), 1886-1955 
Høgden, Olaf Arnesen (A), 1885-1964 
Koefoed, Holger Wilhelm (H), 1887-1957 
Lundtveit, Tor Ovaldsen (A), 1887-1959 
Sundt, Arthur (V), 1899-1971 
Trædal, Nils (B), 1879-1948 
Vadøy, Karl Johan Pettersen (V), 1878-1965 

og følgende til fast møtende vararepresen
tant: 

DahlØ, Paul Martin (A), 1885-1967 

Fortsatte 89. ordentlige storting 
3 representanter (31, 43, 83) ble på grunn av 
sitt forhold under okkupasjonen nektet å ta 
sete. I deres sted møtte: 

Bjelbøle, Ole Haldorsen (B), 1879-1953 
Telneset, Bergsvein (A), 1898-1979 
Tufte, Ivar Engebretsen (B), 1875-1962 

Da regjeringen Nygaardsvold gikk av 
25.6.1945 kom 3 av medlemmene tilbake til 
Stortinget (11,122,128). De fast møtende vara
representantene, Paul Martin DahIØ, Knut Ja
cobsen og IngebjØrg 0isang, gikk da ut av 
Stortinget. 

Alt i alt, etter at regjeringen Nygaardsvold 
hadde gått av bestod det 89. Storting av 134 av 
de representantene som var blitt valgt høsten 
1936, 11 var døde, 3 var satt utenfor på grunn 
av medlemskap i NS, mens 2 var medlem av 
den nye regjeringen Gerhardsen. 

, ' ' "' ~ • t I~i! . , 

'q • . .... :~.'I; . .,,' . . ;' ... ~~": , 
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Systematisk register 
over saker behandlet i møte for lukkede dØrer på det 9. overordentlige 

og det 89. ordentlige storting 1939-1945. 

Hemmelige stortingsproposisjoner 
95. Teknisk revisjon av tolltariffen. 

St. prp nr. 95 (1939) - ikke tatt inn her, ref. 
14.6.1939 - vedtatt at den skulle komite be
handles mellom sesjonene, Innst. S. A. 
(1940) - ikke tatt inn her, ikke behandlet 
fØr krigsutbruddet. 

1. Stempelavgift til statskassen på tobakk
varer. 
st. prp. nr. 1 (1940) kap. 2021 - offentlig
gjort, Innst. S. B. - 133-135, beh. 187-189 
(27.1.1940). 

18. ForhØyelse av det ekstraordinære tilleg
get til den gjeldende innførselstoll. 
St. prp. nr. 18 (1940) - 105-107, ref. 189 
(5.2.1940), Innst. S. E. - 141 f, beh. 310 
(14.3.1940). 

19. Om unnlatelse av å sette i kraft den av 
Stortinget 14 juni 1939 vedtatte forhøyel
se av grunntollen for «Jord etc. B 10, por
selen eller biskuit, ikke annensteds 
nevnt, underpost b. 2: to- eller flerrarget, 
forgylt, forsølvet eller dekorert med far
ge». 
St. prp. nr. 19 (1940) - 109-111, ref. 189 
(5.2.1940), Innst. S. D. - 139 f, beh. 309 
(14.3.1940). 

30. Fullmakt for Finansdepartementet til å 
opprette et innkjøpsselskap i New York i 
anledning av Statens varekreditt i Sam
bandsstatene. 
St. prp. nr. 30 (1940) - offentliggjort, ref. 
233 (20.2.1940), Innst. S. G. - 147-149, beh. 
244 (2.3.1940). 

32. Statsgaranti for ulykkestrygd til norske 
sivilarbeidere i Finnland. 
St. prp. nr. 32 (1940) '"- 113 f, ref. 243 
(27.2.1940), Innst. S. H. - 151, beh. 244-258 
(2.3.1940). 

37. Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England. - Statsgaranti overfor 
Norges Bank. 
St. prp. nr. 37 (1940) - 115 f, ref. 258 
(2.3.1940), Innst. S. L - 153 f, beh. 258-267 
(5.3.1940). 

? Auke av lØyvinga under kap. 1111, Vaks
dal Mølle, for 1940-1941. 
St. prp. nr. ? (1940), ref. 321 (5.4.1940). 

? Nedsettelse av grunntollen for friske an
anas. 
St. prp. nr. ? (1940), ref. 321 (5.4.1940). 

1. Krigstilstand mellom Norge og Japan. 
St. prp. nr. 1 (1945) - offentliggjort, ref. 415 
(30.6.1945), Innst. S. D. - 373, beh. 420-426 
(6.7.1945). 

2. Ekstraordinære finansielle rådgjerder. 
St. prp. nr. 2 (1945) - offentliggjort, ref. 415 
(30.6.1945), Innst. S. C. - offentliggjort som 
lnnst. S. nr. 36, beh. - offentliggjort i S.tid. 
101-109 (6.7.1945). 

4. Engangsskatt på formuesstigning. 
St.prp. nr 4 (1945) - offentliggjort, ref. 450 
(25.9.1945), tilbakekalt med St.meld. nr. 2 
(1945). 

Hemmelige stortingsmeldinger 
4. NØytralitetsrådgjerder. Hæren og SjØfor

svaret. 
St.meld. nr. 4 (Overordentlig Storting 
1939) - 5-7, ref. 11 (11.9.1939), Innst. S. VIII 
- 9 f, beh. 27-49 (16.9.1939). 

13. Beretning om virksomheten i Garanti
kassen for Sparebanker i 1939. 
St. meld. nr. 13 (1940) - 117-124, ref. 285 
(11.3.1940). 

26. De militære en-gangs utgifter under nøy
tralitetsvakten. 
St. meld. nr. 26 (1940) - 125-131, ref. 267 
(5.3.1940). 

Hemmelige odelstingsproposisjoner 
67. Lov om opphevelse av lov av 26 juni 1929 

om forandring av midlertidig lov om kva
litetskontroll av medisintran av 22 juni 
1928. 
Ot. prp. nr. 67 (1939) - ikke tatt med her, 
ref. (5.6.1939), Innst. o. A. - 155-162, beh. 
o. 361 (29.1.1940), Besl. O. til innst. O. A. -
165, beh. L. 363 (1.2.1940). 
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10. Midlertidig lov om forbud mot å kjøpe 
utenlandske skip. 
Ot. prp. nr. 10 - offentliggjort, ref. 361 
(17.1.1940), Innst. O. B. - 163 f, beh. O. 362 
(15.2.1940), BesI. O. til innst. O. B. - 167, 
beh. L. 363 (23.2.1940). Lov av 1.3.1940. 

1. Adgang til å anvende dødsstraff. 
Ot. prp. nr. 1 (1945)- offentliggjort, ref. S. 
407 (21.6.1945), vedtatt oversendt Odels
tinget 414 f (25.6.1945), Innst. o. A. - of
fentliggjort som Innst. o. nr. 4, beh. o. 
467-470 (27.6.1945) - proposisjon og inn
stilling ble vedtatt offentliggjort slik at 
den videre behandling kunne finne sted i 
åpne møter: beh. o. tid. 14-35 (29.6.1945), 
Beslo O. nr. 7, L. tid. 2-4 (2.7.1945).Lov av 
6.7.1945. 

4. Midlertidig tillegg til lov om Norges Bank 
av 23 april 1892 (pengesaneringen). 
Ot. prp. nr. 4 (1945) - offentliggjort, ref. S. 
415 (30.6.1945)- vedtatt oversendt Odels
tinget, ref. O. 470 (2.7.1945), Innst. O. nr. B. 
- 377, beh. O. 470 f (6.7.1945), BesI. O. til 
innst. o. B. - 379, beh. L. 473 (9.7.1945) -
vedtatt sendt tilbake til Odelstinget, BesI. 
L. til besI. O. til innst. O. B. - 381, beh. O. 
471 (13.7.1945) - Lagtingets merknad tatt 
til fØlge og lovbeslutningen vedtatt hen
lagt, beh. L. 473 (13.7.1945). Proposisjo
nen ble tilbakekalt og erstattet med Ot. 
prp. nr. 7 (1945) som gav mer detaljerte 
forskrifter for gjennomfØringen av pen
gesaneringen. 

7. Midlertidig lov om visse finansielle tiltak. 
Ot.prp. nr. 7 (1945) - offentliggjort, ref 
o. tid. 52 (10.7.1945), Innst. o. C. - offent
liggjort som Innst. O. nr. 23, beh. O.tid. 51-
55 (10.7.1945), BesI. O. til innst. o. C - of
fentliggjort som BesI. o. nr. 24, beh. L.tid. 
7-11 (13.7.1945). Lov av 5.9.1945. 

Dokumenter 
1. Forhandlingene i 1940 om "Riksråd». 

Dokument nr. 1 (1945) - offentliggjort, 
beh. 384-386 (14.6.1945), 386-402 
(15.6.1945). 

Redegjørelser 
1. Redegjørelse av utenriksministeren 

(krigsutbrudd, nøytralitet, utførselsfor
bud, handelsflåten, varebytte med Tysk
land, handelsavtale med England, nor
disk samarbeid). 
11-27 (14.9.1939). 

2. Redegjørelse av utenriksministeren om 
det nordiske ministermøtet i KØbenhavn 
og om utenrikshandelen. 
49-58 (20.9.1939). 

31 

3. Redegjørelse av utenriksministeren (nøy
tralitet, finnlandskrigen, nordisk samar
beid, utenrikshandel, skipsfart, mine
krig, ubåtkrig, krigskontrabande, Haag
konvensjonene). 
58-78 (8.1.1940), ref. 187 (17.1.1940), Innst. 
S. C. - 137, beh. 189-232 (5.2.1940). 

4. Redegjørelse av forsvarsministeren om 
nøytralitetsforsvaret. 
78-99 (9.1.1940). 

5. RedegjØrelse av stortingspresidenten om 
stortingsrepresentantenes taushetsplikt. 
169-176 (17.1.1940). 

6. Redegjørelse av justisministeren om ar
beidet med å trygge Norges indre sikker
het etter krigsutbruddet. 
176-187 (17.1.1940), Innst. S. F. - 143-145, 
beh. 233 (20.2.1940). 

7. Redegjørelse av utenriksministeren om 
fredsforhandlingene mellom Finnland og 
Sovjetsam veldet. 
285-305 (12.3.1940), 306-309 (13.3.1940). 

8. Redegjørelse av utenriksministeren om 
handelsavtalene med Storbritannia og 
Tyskland. 
310-321 (2.4.1940). 

9. Redegjørelse av utenriksministeren om 
nøytralitetskrenking mot Norge. 
322-341 (8.4.1940). 

10. Redegjørelse av utenriksministeren om 
det tyske overfallet på Norge. 
341-347 (9.4.1940). 

11. RedegjØrelse av stortingspresidenten om 
forsvunnet dokumentasjon av Stortin
gets mØtevirksomhet like før okkupasjo
nen og om tyskernes plyndring av Stor
tingets arkiv. 
383-384 (14.6.1945). 

12. Redegjørelse av utenriksministeren (Jan 
Mayen, forsvarsmateriell, Grønlandsavta
len av 1924, Japan). 
402-407 (21.6.1945), Innst. S. B. - 371, beh. 
420 (3.7.1945). 

13. Redegjørelse av finansministeren for 
Norges finansielle stilling. 
408-414 (22.6.1945), Innst. S. A. - 369, beh. 
420 (3.7.1945). 

14. RedegjØrelse av utenriksministeren om 
Svalbardsaken. 
415-419 (30.6.1945). 

15. Redegjørelse av forsvarsministeren om 
oppbyggingen av forsvaret under krigen. 
426-438 (10.7.1945), beh. 438-450 
(12.7.1945). 

16. Redegjørelse av utenriksministeren 
(Svalbardsaken, norsk-sovjetiske grense
forhandlinger, sovjetisk kraftutbygging 
av Skoltefoss i Pasvik, den forberedende 
erstatningskonferanse i Paris, utenriks
handel, ratifisering av FN-charteret, vare-
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kreditt fra USA, stortingsmelding om 
utenrikshandelen, utenrikspolitiske avta
ler, hemmelige avtaler inngått i Storbri
tannia). 
452-460,462-465 (8.11.1945). 

17. RedegjØrelse av handelsministeren om 
«Liberated Ships Memorandum». 
460-462 (8.11.1945). 

18. RedegjØrelse av Jon Sundby (B) om er
statningene fra Tyskland. 
Offentliggjort S.tid. 182-186 (8.11.1945). 

Interpellasjoner og spørsmål 
Besvart av forsvarsministeren: 
I. Interpellasjoner: 
Fra repr.: 

1. Sven Nielsen (H) om anskaffelse av krigs
materiell, 267-282 (11.3.1940). 

IL Spørsmål: 
Fra repr.: 

1. Andreas Kjær (H) om lØnn under mili-
tærtjeneste, 58 (20.9.1939). ' 

2. Trygve Sverdrup (H) om å stille seg vel
villig til søknad fra hvalfangermannska
per om fritak for militærtjeneste, 58 
(20.9.1939). 

Spørsmål ved møtets slutt 
Fra repr.: 

1. Harald Halvorsen (A) ang. en offentlig ut
talelse av stortingspresident C. J. Ham
bro, 233-243 (20.2.1940). 

2. Carl Wright (H) ang. jernbanetransport av 
frivillige til Finnland, 282-283 (11.3.1940). 

3. Carl Wright (H) ang. militære frivillige til 
Finnland, 283-284 (11.3.1940). 

4. Ivar K. Hognestad (A) til finansministe
ren om stortingsbehandling aven innstil
ling om tollen, 307 (13.3.1940). 

5. Gabriel Moseid (B) til Presidentskapet 
om å ta opp spørsmålet om kommunene, 
402 (15.6.1945). 

6. Sigbjørn Mustad (H) om grunnlovsmes
sigheten av de provisoriske anordninger 
og om fortolkningen av uttrykket «neste 
storting» i Grunnlovens paragraf 17, 438 
(10.7.1945). 

7. Gabriel Moseid (B) om offentliggjørelse 
av referat fra lukket møte i Stortinget 8. 
april 1940, 450 (12.7.1945). . 

8. Jon Sundby (B) om forsyningssituasjo
nen i Norge, 451 f(27.9.1945). 

9. Nils Mjaavatn (B) til forsvarsministeren 
om materiell etterlatt av tyskerne, - of
fentliggjort i S.tid. 138-141 (27.9.1945). 
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Alfabetisk saksregister 
til møter for lukkede dører på det 9. overordentlige 

og det 89. ordentlige storting 1939-1945. 

ananas, toll på - 321 
Bank of England, betalingsavtale med Nor

ges Bank - 115 f, 153 f, 258-267 
betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England - 115 f, 153 f, 258-267 
dødsstraff - 407,414-415,467-470 
erstatningskonferansen i Paris, - 452-460, 

462-465 
Finnland, fredsforhandlinger med Sovjet-

samveldet - 285-309 
- jernbanetransport av frivillige til- 282 f 
- militære frivillige til- 283 f 
- norske sivilarbeidere i - 113-114, 151, 243-

258 
- redegjørelse av utenriksministeren om kri

gen - 58-78,137,187,189-232 
FN -charteret, ratifisering av - 452-460, 462-

465 
forsvaret, fritak for militærtjeneste - 58 
- lønn under militærtjeneste - 58 
- materiell- 267-282, 371, 402-407, 420 
- militæravtaler med fremmede stater - 375 

f,450-451 
- nøytralitetstiltak - 5-7, 9 f, 27-49, 125-131, 

267 
- oppbyggingen under krigen - 426-450 
forsyningssituasjonen i Norge - 451-452 
fredsforhandlinger mellom Finnland og Sov-

jetsamveldet - 285-309 
Garantikassen for Sparebanker, virksomhe

ten i 1939 - 117-124, 285 
Grunnloven, fortolkning av uttrykket «neste 

storting» i paragraf 17 - 438 
Grønlandsavtalen av 1924 - 371, 402-407, 420 
Haagkonvensjonene - 58-78,137,187,189-232 
Hambro, C. J., offentlig uttalelse av - 233 f 
handelsavtale med Storbritannia - 11-27, 310-

321 
- med Tyskland - 310-321 
handelsflåten, -11-27 
hemmelige avtaler inngått i Storbritannia -

452-460, 462-465 
hvalfangermannskaper, fritak for militærtje

neste - 58 
innførselstoll - 105-107, 109-111, 139 f, 141 f, 

189,309 f 

innkjøpsselskap i New York - 147-149, 233, 
244 

Jan Mayen - 371,402-407,420 
Japan, norsk krigserklæring overfor - 173, 

415,420-426 
- redegjØrelse av utenriksministeren - 371, 

402-407, 420 
jernbanetransport av frivillige til Finnland -

282 f 
kommunestyrer, reaktivisering av - 402 
kraftutbygging av Skoltefoss iPasvik - 452-

460, 462-465 
krigskontrabande - 58-78,137,187,189-232 
krigstilstand mellom Norge og Japan - 173, 

415,420-426 
krigsutbruddet 1939 -11-27 
kvalitetskontroll av medisintran - 155-162, 

165,361,363 
København, nordisk ministermøte i - 49-58 
«Liberated Ships Memorandum,. - 460-462 
lukket møte i Stortinget, offentliggjØring av 

referat fra 8. april 1940 - 450 
medisintran, kvalitetskontroll av - 155-162, 

165,361,363 
Meyer, Christopher, kommandørkaptein, 

skrivelse fra - 49 
minekrigen, - 58-78, 137, 187, 189-232 
New York, innkjøpsselskap i - 147-149, 233, 

244 
nordisk samarbeid, ministermøte i KØben

havn - 49-58 
- redegjØrelse av utenriksministeren - 11-27, 

58-78,137,187,189-232 
Norges Bank, betalingsavtale med Bank of 

England - 115 f, 153 f, 258-267 
- lov om - 377,379,381,415,470-471,473 
nøytralitet, militærutgifter til nØytralitets

vakt - 125-131, 267 
- nøytralitetstiltak, hæren og sjØforsvaret -

5-7,9 f,27-49 
- redegjØrelse av forsvarsministeren - 78-99 
- redegjØrelse av utenriksministeren -11-27, 

58-78,137,187,189-232,322-341 
offentliggjøring av referat fra lukket møte i 

Stortinget 8. april 1940 - 450 
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Paris, redegjørelse av utenriksministeren om 
erstatningskonferansen i - 452-460, 462-465 

Pasvik, sovjetisk kraftutbygging av Skolte
foss - 452-460, 462-465 

pengesanering - 377, 379, 381, 415, 470-471, 
473 

provisoriske anordninger, grunnlovsmessig-
heten av de - 438 

redegjørelse av finansministeren for Norges 
finansielle stilling - 369, 408-414, 420 
av forsvarsministeren om nøytralitetsfor
svaret - 78-99 

_ av forsvarsministeren om oppbyggingen 
av forsvaret under krigen - 426-450 
av handelsministeren om «Liberated 
Ships Memorandum» - 460-462 
av justisministeren om Norges sikkerhet-
143-145,176-187,233 
av stortingspresidenten om Stortingets ad
ministrasjon under okkupasjonen - 383-
384 

_ av stortingspresidenten om stortingsrepre-
sentanters taushetsplikt - 169-175 

_ av utenriksministeren - 11-27, 49-78, 137, 
187,189_232,371,402-407,420,452-460,462-
465 
av utenriksministeren om det tyske over-
fallet på Norge - 341-347 

_ av utenriksministeren om fredsforhandlin
gene mellom Finnland og Sovjetsamveldet 
- 285-309 

_ av utenriksministeren om handelsavtalene 
med Storbritannia og Tyskland - 310-321 

_ av utenriksministeren om nøytralitets
krenking mot Norge - 322-341 

- av utenriksministeren om Svalbardsaken -
415-419 

riksgrens4,m, forhandlinger med Sovjet om -
452-460, 462-465 

riksrådsforhandlingene i 1940, debatt om -
384-402 

sikkerhet, redegjørelse av justisministeren -
143-145,176-187,233 

skip, forbud mot å kjøpe utenlandske - 163 f, 
167, 36ll f,363 

skipsfart, redegjørelse av utenriksministeren 
-58-78, 137, 187, 189-232 

Skoltefoss i Pasvik, sovjetisk kraftutbygging 
av - 452-460, 462-465 ~ 

Sovjetsamveldet, fredsforhandlinger med 
Finnland - 285-309 

_ grenseforhandlinger med - 452-460, 462-
465 

sparebanker, Garantikassen for - 117-124, 
285 

spionforsvar, redegjørelse av justisministe
ren - 143-145,176-187,233 

statsbudsjett, bevilgning for Vaksdal Mølle 
for 1940-1941 - 321 

statsgaranti for sivilarbeidere i Finnland -
113-114, 151,243-258 

_ overfor Norges Bank - 115 f, 153 f, 258-267 
stempelavgift av tobakk - 133-135, 187-189 
Storbritannia, handelsavtale med - 11-27, 

310-321 
_ hemmelige avtaler inngått med - 452-460, 

462-465 

Stortinget, arkivet under okkupasjonen -
383-384 

_ offentliggjøring av referat fra lukket møte 
8. april 1940 - 450 

_ representantenes taushetsplikt - 169-175 
Svalbardsaken - 415-419,452-460,462-465 
taushetsplikt, stortingsrepresentanters -169-

175 
tobakk, stempelavgift av - 133-135, 187-189 
toll- 105-107, 109-111, 139 f, 141 f, 189,309 f, 

321 
tolltariff, stortingsbehandling av forslag til 

ny- 397 
Tyskland, handelsavtale med - 310-321 
- overfall på Norge - 341-347 
- varebytte med - 11-27 
ubåtkrig - 58-78, 137, 187, 189-232 
ulykkestrygd for sivilarbeidere i Finnland -

113-114, 151,243-258 
USA, varekreditt fra - 147-149,233, 244,452-

460, 462-465 
utenrikshandel- 49-78, 137, 187, 189-232, 452-

460, 462-465 
utenrikspolitiske avtaler - 452-460, 462-465 
utførselsforbud - 11-27 
Vaksdal Mølle, bevilgning for 1940-1941- 321 
varebytte med Tyskland - 11-27 
varekreditt fra USA - 147-149, 233, 244, 452-

460, 462-465 
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Talerregister 
over innlegg i møter for lukkede dØrer på det 9. overordentlige og det 89. 

ordentlige storting 1939-1945. 

Andersen-Rysst, Torgeir (V): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 39-40 (16.9.1939). 
Redegjørelse av utenriksministeren om det 

nordiske ministermØtet i København og 
om utenrikshandelen: 55 (20.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 74 (8.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 
januar: 218-220 (5.2.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 250-251 (2.3.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 259, 261-262, 264 
(5.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 296-297, 304-305 (12.3.1940). 

Andrå, Jon (A): 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 240 (20.2.1940). 
Betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England: 267 (5.3.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 293-294 (12.3.1940). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1,1945: 397-398 (15.6.1945). 

Bakke, Gunnar Olai Olsen (A): 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 257 (2.3.1940). 

Bergsvik, Kornelius 01ai Person (A): 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

l, 1945: 392 (15.6.1945). 

Bjørnson, Erling (B): 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 227 (5.2.1940). 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 

12 mars: 307 (13.3.1940). 
Møte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 

353 (9.4.1940). 

Cappelen, Johan, justisminister: 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 468, 

469 (27.6.1945). 

Christiansen, Kristian Albert (A): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 38 (16.9.1939). 

Colbjørnsen, Ole (A): 
Redegjørelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
181 (17.1.1940). 

Debatt om justisministerens redegjørelse 17 
januar: 233 (20.2.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 266-267 (5.3.1940). 

Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri
ell: 275-277 (11.3.1940). 

Dønheim, Ola Olson (V): 
Møte på Elverum folkehØgskole: 358-359 

(9.4.1940). 

Evensen, Lars (A), handelsminister: 
Redegjørelse om «Liberated Ships Memoran

dum»: 460-462 (8.11.1945). 

Fjalstad, Olaf (H): 
Debatt om justisministerens redegjørelse 17 

januar: 233 (20.2.1940). 

Foshaug, Meyer Nilssen (A): 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 304 (12.3.1940). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1,1945: 397 (15.6.1945). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 426 
(6.7.1945). 

Førre, Ingvald Severin Johannesen (uav
hengig): 

I Stortinget: 
Redegjørelse av utenriksministeren om krigs

utbruddet: 18 (14.9.1939). 
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Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 32-33 (16.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 71-72, 77 (8.1.1940). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 91-92 (9.l.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 170, 
171,175 (17.1.1940). 

Redegjørelse av justisministeren om rådgjer
der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
180,183,186 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 
januar: 208-210 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 241 (20.2.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 249-250, 256, 258 (2.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 289 (12.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 308 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 330-331 
(8.4.1940). 

MØte på Elverum folkehØgskole: 355 
(9.4.1940). 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
1, 1945: 392 (15.6.1945). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 422 
(6.7.1945). 

Debatt om forsvarsministerens redegjØrelse 
10 juli: 446-447 (12.7.1945). 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 469 

(27.6.1945). 

Getz, Eyvind (H): 
Møte på Elverum folkehØgskole: 355 

(9.4.1940). 

Haavardstad, Torvald (A): 
I Stortinget: 
MØte på Elverum folkehøgskole: 355 

(9.4.1~40). 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 469 

(27.6.1945). 

Halvorsen, Harald (A): 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 233-234, 236 (20.2.1940). 
Betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England: 266 (5.3.1940). 
RedegjØrelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 301-302 (12.3.1940). 

Hambro, Carl Joachim (H), som president: 
Redegjørelse av utenriksministeren (behand

lingsmåten): 18,23-24 (14.9.1939). 
NØytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret (offentliggjØring): 49 (16.9.1939). 
Offentliggjøring av Innst. S. VIII: 58 (20.9. 

1939). 
RedegjØrelse av utenriksministeren (pressens 

adgang, behandlingsmåten): 59, 68 
(8.1.1940). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret (behandlingsmåten, tale
tid, henstilling om ikke å bruke uttrykket 
«norsk territorialfarvann», men «norsk nØ
itralitetsfarvann»): 90, 94, 96, 98 (9.1.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 169-
171,175-176 (17.1.1940). 

Spørsmål fra Neri Valen om neste dags møte
program: 285 (1l.3.1940). 

Spørsmål ang. jernbanetransport av frivillige 
til Finnland og ang. militære frivillige til 
krigen i Finnland (om unnlatelse av å pro
tokollere spørsmålene): 285 (11.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 288, 290-291, 296 (12.3.1940). 

Forslag om å utsette et møte berammet i Stor
tinget samme ettermiddag: 305, 305-306 
(12.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 309 (13.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 322,325,331, 
337 (8.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, formiddag: 341, 
344-345,345-346,346-347 (9.4.1940). 

MØte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
347-348, 348-349, 349-350, 352-353, 353, 354 
(9.4.1940). 

MØte på Elverum folkehØgskole: 354, 355, 356, 
357,359 (9.4.1940). 

RedegjØrelse om forvunnet dokumentasjon 
av Stortingets møtevirksomhet like før ok
kupasjonen og om tyskernes plyndring av 
Stortingets arkiv: 383-384 (14.6.1945). 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
l, 1945: 386 (14.6.1945), 386-387, 388, 389, 
395-396,401,401 (15.6.1945). 

Om kommende møter, Stortingets legalitet, 
den provisoriske anordning om dødsstraff: 
401-402 (15.6.1945). 

Henstilling fra Gabriel Moseid om å ta opp 
spørsmålet om kommunene: 402 
(15.6.1945). 

Ang. Ot.prp. nr. l om adgang til å anvende 
dødsstraff: 414-415 (25.6.1945). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om sval
bardsaken (ang. taushetserklæring fra nye 
representanter): 415, 419 (30.6.1945). 
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Inngåtte militæravtaler: 450-451 (25.9.1945), 
451 (27.9.1945). 

Spørsmål ved møtets slutt om forsyningssi
tuasjonen i Norge: 452 (27.9.1945). 

Redegjørelse av utenriksministeren: 452, 460 
(8.11.1945). 

Hambro, Carl Joachim (H), som represen
tant: 

I Stortinget: 
Redegjørelse av utenriksministeren om den 

politiske situasjon: 68-69, 72-73, 74, 75-76, 
77 (8.1.1940). 

RedegjØrelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 99 (9.1.1940). 

Redegjørelse av justisministeren om rådgjer
der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
181, 184-185, 187 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar: 189-195,207 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 234-235, 237, 240, 242, 243 
(20.2.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 246-247, 253-255, 258 (2.3.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 259-260,261,263,265,266 
(5.3.1940). 

Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri
ell: 280-281 (11.3.1940). 

Spørsmål ang. militære frivillige til krigen i 
Finnland: 284 (11.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 299-301, 303, 304, 305 
(12.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 315-316 (2.4.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 333-335, 340 
(8.4.1940). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 423-
424 (6.7.1945). 

RedegjØrelse av utenriksministeren: 462-464, 
464-465 (8.11.1945). 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 467, 

467-468,468,469 (27.6.1945). 

Hammerseth, Anders Andersen (H): 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1, 1945: 389 (15.6.1945). 

Handberg, Martin Halvorsen (B): 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 223-224 (5.2.1940). 

Hartmann, Paul Ernst Wilhelm (upolitisk), 
konsultativ statsråd fra 19.9.1941, bestyr
te Finansdepartementet fra 28.9 1941, fi
nansminister fra 20.31942: 

Redegjørelse for Norges finansielle stilling: 
408-414 (22.6.1945). 

Hindahl, Olav (A), arbeidsminister fra 
2.10.1939: 

Spørsmål ang. jernbanetransport av frivillige 
til Finnland: 283 (11.3.1940). 

Hognestad, Ivar Kristiansen (A): 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 235 (20.2.1940). 
Spørsmål til finansministeren om stortings

behandling aven innstilling om tollen: 307 
(13.3.1940). . 

Hundseid, Jens (B): 
RedegjØrelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 87-88 (9.1.1940). 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 241-242 (20.2.1940). 
RedegjØrelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 304 (12.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 341 (8.4.1940). 

Høgden, Olaf Arnesen (A), vararepresen
tant, møtte fast etter avdøde Harald 
Halvorsen: 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1, 1945: 400 (15.6.1945). 

Ingebrigtsen, Wilhelm Aldor (A): 
Redegjørelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
185 (17.1.1940). 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
1, 1945: 396-397 (15.6.1945). 

Jacobsen, Sigurd Haakon (SP): 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 95-96 (9.1.1940). 
RedegjØrelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
187 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar: 217-218 (5.2.1940). 

Jahn, Gunnar (V), finansminister: 
I Odelstinget: 
Lov om Norges Bank (pengesaneringen): 470 

(6.7.1945). 
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Jensen, Christian Ludvig (H): 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 224-225, 232 (5.2.1940). 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1, 1945: 387-388, 389-390, 398-399 
(15.6.1945). 

Kjær, Andreas (H): 
Spørsmål til forsvarsministeren om lønn un

der militærtjeneste: 58 (20.9.1939). 
Møte på Elverum folkehØgskole: 356, 358, 359 

(9.4.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om sval

bardsaken: 419 (30.6.1945). 

Koht, Halfdan (A), utenriksminister: 
RedegjØrelse (krigsutbruddet, nØytraliteten, 

utførselsforbud, handelsflåten, varebytte 
med Tyskland, handelsavtale med Storbri
tannia, nordisk samarbeid): 10-18, 24-25, 
26-27 (14.9.1939). 

RedegjØrelse om det nordiske ministermøtet i 
København og om utenrikshandelen: 50-
53,56 (20.9.1939). 

Redegjørelse (nøytraliteten, finnlandskrigen, 
nordisk samarbeid, utenrikshandel, skips
fart, minekrigen, ubåtkrig, krigskontra
bande, Haagkonvensjonene): 59-68, 70-71 
(8.1.1940). 

RedegjØrelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 92-93 (9.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar: 203-208,227-229 (5.2.1940). 

RedegjØrelse om fredsforhandlingene mel
lom Finnland og Sovjetsamveldet: 285-288, 
291-292, 302-303, 305 (12.3.1940), 306~ 308, 
309 (13.3.1940). 

RedegjØrelse om handelsavtalene med Stor
britannia og Tyskland: 310- 314, 316-317 
(2.4.1940). 

Redegjørelse om nØytralitetskrenking mot 
Norge: 322-325,325,331-332,341 (8.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, formiddag: 341-
344 (9.4.1940). 

MØte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
348,349 (9.4.1940). 

Kolsum, Olaf Martin (V): 
RedegjØrelse av utenriksministeren om den 

politiske situasjon: 75 (8.1.1940). 

Kårbø, Mons Andreas Andersen (V), varare
presentant: 

Redegjørelse av utenriksministeren om krigs
utbruddet: 21-22 (14.9.1939). 

Langeland, Rasmus Olsen (B): 
Møte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 

353 (9.4.1940). 

Møte på Elverum folkehøgskole: 355 
(9.4.1940). 

Lavik, Nils Anderson (KrF): 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1,1945: 388,400 (15.6.1945). 
Krigstilstand mellom Norge og Japan: 421-

422,425-426 (6.7.1945). 
Debatt om forsvarsministerens redegjØrelse 

10juli: 447-449 (12.7.1945). 

Lie, Trygve Halvdan (A), handelsminister, 
fra 2.10.1939 forsyningsminister, fra 
21.2.1941 utenriksminister: 

NØytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 35 (16.9.1939). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1,1945: 384, 386 (14.6.1945). 

RedegjØrelse (Jan Mayen, forsvars materiell, 
GrØnlandsavtalen av 1924, Japan): 402-407 
(21.6.1945). 

Redegjørelse om svalbardsaken: 415-419 
(30.6.1945). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 423, 
426 (6.7.1945). 

RedegjØrelse (svalbardsaken, norsk-sovjetis
ke grenseforhandlinger, sovjetisk kraftut
bygging av Skoltefoss i Pasvik, den forbe
redende erstatningskonferanse i Paris, 
utenrikshandel, ratifisering av FN- charte
ret, varekreditt fra USA, stortingsmeldin
ger om utenrikshandel, om utenrikspolitis
ke avtaler og om hemmelige avtaler inn
gått i Storbritannia): 452-460, 464 
(8.11.1945). 

Ljungberg, Birger (upolitisk), forsvarsmi
nister fra 22.12.1939: 

RedegjØrelse (nøytralitetsforsvaret, forsvars
materiell, luftforsvar, hærens fabrikker, 
forsvarspersonell, kystforsvaret): 78-84, 96 
(9.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar: 213-215 (5.2.1940). 

Interpellasjon fra Sven Nielsen (H) om an
skaffelse av krigsmateriell: 270-272, 281-
282 (11.3.1940). 

Spørsmål ang. militære frivillige til krigen i 
Finnland: 285 (11.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 321 (2.4.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 325-326, 337, 
340-341 (8.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
350,350-351,353-354 (9.4.1940). 
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Lykke, Ivar (H): 

Redegjørelse av utenriksministeren om krigs
utbruddet: 25-26 (14.9.1939). 

Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 49 (16.9.1939). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om det 
nordiske ministermøtet i København og 
om utenrikshandelen: 57 (20.9.1939). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 69-70 (8.1.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 260, 262, 264-265, 265 
(5.3.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 304 (12.3.1940). 

Forslag fra presidenten om å utsette et møte 
berammet i Stortinget samme ettermid
dag: 305 (12.3.1940). 

Spørsmål ang. stortingsbehandling aven inn
stilling om tollen: 307 (13.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 309 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 327-329, 341 
(8.4.1940). 

Møte på Elverum folkehøgskole: 355 
(9.4.1940). 

Madsen, Alfred Martin (A): 
I Stortinget: 
Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 

januar: 213 (5.2.1940). 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 241 (20.2.1940). 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 253 (2.3.1940). 
Betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England: 259, 260-261, 264, 265-
266,267 (5.3.1940). 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 469 

(27.6.1945). 

Markhus, Knut Olson (V),som representant: 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 226 (5.2.1940). 

Markhus, Knut Olson (V), som president: 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land (taletid): 250,255 (2.3.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om nøy

tralitetskrenking mot Norge: 339, 341 
(8.4.1940). 

Meling, Lars Olai (V): 
Betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England: 263 (5.3.1940). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1, 1945: 399-400 (15.6.1945). 

Mikkola, Aksel Konrad (A): 
Redegjørelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
182,183 (17.1.1940). 

Mjaavatn, Nils Kristian Nilsen (B): 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1, 1945: 392, 399 (15.6.1945). 

Monsen, Christian Fredrik (A), som for
svarsminister (til 22.12.1939): 

NØytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 33-35,47-48,49 (16.9.1939). 

Spørsmål fra Andreas Kjær (H) om lønn un
der militærtjeneste: 58 (20.9.1939). 

Henstilling fra Trygve Sverdrup (H) om å stil
le seg velvillig til SØknad fra hvalfanger
mannskaper om fritak for militærtjeneste: 
58 (20.9. 1939). 

Monsen, Christian Fredrik (A), som presi
dent: 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 420 
(6.7.1945). 

Spørsmål ved møtets slutt fra Gabriel Moseid 
(A) ang. offentliggjøring av referat fra luk
ket møte i Stortinget 8 april 1940: 450 
(12.7.1945). 

Redegjørelse av utenriksministeren: 465 
(8.11.1945). 

Monsen, Christian Fredrik (A), som repre
sentant: 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1, 1945: 384, 386 (14.6.1945), 388, 389 
(15.6.1945). 

Moseid, Gabriel Endresen (B): 
l Stortinget: 
Redegjørelse av utenriksministeren om krigs

utbruddet: 26 (14.9.1939). 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 38-39,46-47 (16.9.1939). 
Redegjørelse av utenriksministeren om det 

nordiske ministermøtet i København og 
om utenrikshandelen: 55 (20.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 72,77 (8.1.1940). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 95,98 (9.1.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 172, 
175 (17.1.1940). 

RedegjØrelse av justisministeren om rådgjer
der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
186 (17.1.1940). 
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Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 
januar: 225-226,231-232 (5.2.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 260, 264, 265 (5.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 290,297,303-304 (12.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 
12 mars: 308 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 314-315 (2.4.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 337, 340 
(8.4.1940). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 354, 355, 358 
(9.4.1940). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1, 1945: 384 (14.6.1945), 389, 397, 401 
(15.6.1945). 

Henstilling til presidenten om å ta opp spØrs
målet om kommunene: 402 (15.6.1945). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 425 
(6.7.1945). 

Spørsmål ved møtets slutt ang. offentliggjØ
ring av referat fra lukket møte i Stortinget 
8 april 1940: 450 (12.7.1945). 

Inngåtte militæravtaler: 450-451 (25.9.1945), 
451 (27.9.1945). 

Redegjørelse av utenriksministeren: 464, 465 
(8.11.1945). 

I Lagtinget: 
Lov om Norges Bank (pengesaneringen): 473 

(9.7.1945). 

Mowinckel, Johan lf~udvig (V): 
I Stortinget: 
Redegjørelse av utenriksministeren om krigs

utbruddet: 18-21,27 (14.9.1939). 
Redegjørelse av utenriksministeren om det 

nordiske ministermØtet i København og 
om utenrikshandelen: 53-54, 56 (20.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 68, 70 (8.1.1940). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 84-85 (9.1.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 171-
172,173 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 
januar: 195-199,202 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 237-238, 243 (20.2.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 288-289,298-299 (12.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 
12 mars: 309 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 317-319 (2.4.1940). 

RedegjØrelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 326-327 
(8.4.1940). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 355,356-357, 
358 (9.4.1940). 

I Odelstinget: 
Lov om forbud mot å kjøpe utenlandske skip: 

362 (15.2.1940). 

Mustad, Sigbjørn (H): 
I Stortinget: 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 244-245,247-248,257 (2.3.1940). 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1,1945: 385 (14.6.1945). 
Spørsmål ved møtets slutt om grunnlovsmes

sigheten av de provisoriske anordninger og 
om fortolkningen av uttrykket <<neste stor
ting» i Grunnlovens paragraf 17: 438 
(10.7.1945). 

I Lagtinget: 
Lov om Norges Bank (pengesaneringen): 473 

(9.7.1945). 

Natvig-Pedersen, Gustav (A), som presi
dent: 

I Odelstinget: 
Lov om adgang til å anvende dødsstraff: 467, 

468,469,470 (27.6.1945). 

Natvig-Pedersen, Gustav (A), som repre
sentant: 

I Stortinget: 
Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 

1, 1945: 384 (14.6.1945), 387, 389, 393 
(15.6.1945). 

Nielsen, Sven (H): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 40-43, 49 (16.9.1939). 
RedegjØrelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 86-87, 97 (9.1.1940). 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 252 (2.3.1940). 
Interpellasjon til forsvarsministeren om an

skaffelse av krigs materiell: 268-270, 272-
273, 282 (11.3.1940). 

Spørsmål ang. militære frivillige til krigen i 
Finnland: 283-284 (11.3.1940). 

Debatt om forsvarsministerens redegjørelse 
10 juli: 440-441,449 (12.7.1945). 

Redegjørelse av utenriksministeren: 464 
(8.11.1945). 

Nilsen, Alfred Sigurd (A): 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 257-258 (2.3.1940). 
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Nilssen, Magnus (A), som president: 
RedegjØrelse av utenriksministeren om den 

politiske situasjon (behandlingsmåten): 
77-78 (8.1.1940). 

Redegjørelse av justisministeren om rådgjer
der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
186, 187 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar (taletid): 203, 223 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro (påtale av uttrykk, taletid): 238, 
239,242 (20.2.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 302,303,304,305 (12.3.1940). 

Nilssen, Magnus (A), som representant: 
Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 174 

(17.1.1940). 
RedegjØrelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
187 (17.1.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 252-253 (2.3.1940). 

MØte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
353 (9.4.1940). 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1,1945: 385 (14.6.1945). 

Nordlie, Arthur Henry Eugen (H): 
Betalingsavtale mellom Norges Bank og 

Bank of England: 267 (5.3.1940). 
MØte i Festiviteten på Hamar, formiddag: 346 

(9.4.1940). 

Nygaard, Andreas (A): 
Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri

ell: 279-280 (11.3.1940). 

Nygaardsvold, Johan (A), statsminister 
20.3.1935-25.6.1945: 

Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret (offentliggjøring): 49 (16.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om det 
nordiske ministermØtet i København og 
om utenrikshandelen: 56-57 (20.9.1939). 

Redegjørelse av utenriksministeren om den 
politiske situasjon: 74-75 (8.1.1940). 

RedegjØrelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 85,97-98,99 (9.1.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 171, 
173-174 (17.1.1940). 

Redegjørelse av justisministeren om rådgjer
der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
183-184, 186-187 (17.1.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 
januar: 216-217,230-231 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 236-237,242-243 (20.2.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 245-246, 250-251, 255-256, 258 
(2.3.1940). 

Spørsmål ang. militære frivillige til krigen i 
Finnland: 284 (11.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 303 (12.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 338-339 
(8.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, formiddag: 345, 
347 (9.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
350,351-352 (9.4.1940). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 354, 356 
(9.4.1940). 

Oksvik, Olav Berntsen (A): 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 294-296 (12.3.1940). 

Olsen, Carl Rebek (H): 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 94-95 (9.1.1940). 
Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 

januar: 226-227 (5.2.1940). 

Peersen, Rudolf Elias (V), vararepresen
tant: 

Redegjørelse av utenriksministeren om krigs
utbruddet: 26,27 (14.9.1939). 

N ø:ytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 44-46 (16.9.1939). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 354, 356, 358 
(9.4.1940). 

Romundstad, Lars Sverkeson (B): 
RedegjØrelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
180 (17.1.1940). 

Seip, Hans Kristian (V): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 30-31,43-44,48,49 (16.9.1939). 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 84, 94, 98 (9.1.1940). 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 212,229 (5.2.1940). 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 248-249 (2.3.1940). 
Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri

ell: 273 (11.3.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 297-298 (12.3.1940). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 355 
(9.4.1940). 

.'!. 
-< 

..1 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



492 Register 

Sjøli, Knut Torstensen (A): 

Debatt om offentliggjøring av Dokument nr. 
1,1945: 393 (15.6.1945). 

Sollie, Hans Johan (H), vararepresentant: 
Debatt om forsvarsministerens redegjØrelse 

10 juli: 449 (12.7.1945). 

Steen, Nils Andreas (A): 
Redegjørelse av utenriksministeren om det 

nordiske ministermøtet i KØbenhavn og 
om utenrikshandelen: 55-56 (20.9.1939). 

Steffensen, Jens 01ai (A): 
Redegjørelse av utenriksministeren om nøy

tralitetskrenking mot Norge: 332-333 
(8.4.1940). 

Strand, Knut Olaf Andreasson (V): 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 256-257 (2.3.1940). 

Stray, Christian (V): 
I Stortinget: 
Redegjørelse av utenriksministeren om krigs

utbruddet: 22-23 (14.9.1939). 
Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 174-

175 (17.1.1940). 
Debatt om utenriksministerens redegjørelse 8 

januar: 220-223, 229-230 (5.2.1940). 
SpØrsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 235-236,238-239 (20.2.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 289-290,305 (12.3.1940). ' 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 307-308 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 319-321 (2.4.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 339-340 
(8.4.1940). 

Møte på Elverum folkehøgskole: 355, 358 
(9.4.1940). 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
1, 1945: 390-391,400 (15.6.1945). 

I Odelstinget: 

Lov om adgang til å anvend~ dØdsstraff: 467, 
468 (27.6.1945). 

Stø stad, Sverre Kornelius Eilertsen (A), so
sialminister fra 1.7.1939: 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 248-255 (2.3.1940). 

Sundby, Jon (B): 
Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 

januar: 199-203 (5.2.1940). 

Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 235, 239-240 (20.2.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 260, 262, 264, 266 
(5.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om freds
forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 292 (12.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 309 (13.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 322, 335-337 
(8.4.1940). 

Møte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
351 (9.4.1940). 

Møte på Elverum folkehøgskole: 354, 355, 356 
(9.4.1940). 

SpØrsmål ved møtets slutt om forsyningssi
tuasjonen i Norge: 451-452 (27.9.1945). 

Sundt, Arthur (V), vararepresentant, møtte 
fast etter avdøde Joh. L. Mowinckel: 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
1, 1945: 386 (14.6.1945). 

Sverdrup, Cato Andreas (H): 
Redegjørelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
185-186 (17.1.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 259 (5.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om sval
bardsaken: 419 (30.6.1945). 

Sverdrup, Trygve (H): 
I Stortinget: 

NØytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø
forsvaret: 27-30, 36-38,47,48,49 (16.9.1939). 

Henstilling til forsvarsministeren om å stille 
seg velvillig til søknad fra hvalfanger
mannskaper om fritak for militærtjeneste: 
58 (20.9. 1939). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 88-90, 98 (9.1.1940). 

Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri
el!: 273-275 (11.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 329-330 
(8.4.1940). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 424-
425 (6.7.1945). 

Debatt om forsvarsministerens redegjørelse 
10 juli: 438-440 (12.7.1945). 

I Odelstinget: 

Lov om Norges Bank (pengesaneringen): 470 
(6.7.1945). 

Thorvik, Peter Olai (A): 
Lov om forbud mot å kjøpe utenlandske skip: 

362 (15.2.1940). 
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Torp, Vincent Harald Hauge (H): 
Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 173, 

174,175 (17.1.1940). 

Torp, Oscar Fredrik (A), finansminister, fra 
28.11.1941 fungerende forsvarsminister, 
fra 20.3.1942 forsvarsminister: 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 97 (9.1.1940). 

Betalingsavtale mellom Norges Bank og 
Bank of England: 259, 262, 263-264, 267 
(5.3.1940). 

Spørsmål fra Ivar K. Hognestad ang. stor
tingsbehandling aven innstilling om tol
len: 307 (13.3.1940). 

Redegjørelse om oppbyggingen av forsvaret 
under krigen: 427-438, 444-446, 449 
(10.7.1945). 

Undrum, .Johan (H): 
Redegjørelse av justisministeren om rådgjer

der for å trygge Norges indre sikkerhet: 
179-180 (17.1.1940). 

Valen, Neri (V), som president: 
I Odelstinget: 

Lov om forbud mot å kjøpe utenlandske skip: 
362 (15.2.1940). 

Valen, Neri (V), som representant: 
SpØrsmål til presidentskapet om neste dags 

møteprogram: 284-285 (11.3.1940). 
Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 

l, 1945: 385-386 (14.6.1945), 387, 388-389, 
391,398,399,400,402 (15.6.1945). 

Vegheim, Olav Thorbjørnson (A): 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 
januar: 210-212 (5.2.1940). 

Vik, .Jakob Nilsson (B): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 31-32 (16.9.1939). 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 90-91 (9.1.1940). 
Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 8 

januar: 215-216 (5.2.1940). 
Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn

land: 248 (2.3.1940). 
Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri

ell: 278 (11.3.1940). 
Redegjørelse av utenriksministeren om freds

forhandlingene mellom Finnland og Sov
jetsamveldet: 292-293 (12.3.1940). 

Redegjørelse av utenriksministeren om nøy
tralitetskrenking mot Norge: 338 (8.4.1940). 

Vinje, Torkel (H): 

Redegjørelse av utenriksministeren om han
delsavtalene med Storbritannia og Tysk
land: 314 (2.4.1940). 

Wold, Terje (A), justisminister: 
Redegjørelse av utenriksministeren om den 

politiske situasjon: 73-74 (8.1.1940). 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 93-94 (9.1.1940). 
Redegjørelse om rådgjerder for å trygge Nor

ges indre sikkerhet: 176-179, 180-181, 181-
182,182-183 (17.1.1940). 

SpØrsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 
Hambro: 241 (20.2.1940). 

Møte på Elverum folkehØgskole: 357 
(9.4.1940). 

Wright, Carl August Petersen (H): 
Redegjørelse av utenriksministeren om det 

nordiske ministermøtet i KØbenhavn og 
om utenrikshandelen: 57, 58 (20.9.1939). 

Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy
tralitetsforsvaret: 95-96 (9.1.1940). 

Stortingsrepresentanters taushetsplikt: 172-
173 (17.1.1940). 

Ulykkestrygd til norske sivilarbeidere i Finn
land: 244 (2.3.1940). 

Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri
ell: 278-279 (11.3.1940). 

SpØrsmål ang. jernbanetransport av frivillige 
til Finnland og ang. militære frivillige til 
krigen i Finnland: 282-283, 284 (1l.3.1940). 

Debatt om utenriksministerens redegjØrelse 
12 mars: 308-309 (13.3.1940). 

MØte i Festiviteten på Hamar, ettermiddag: 
354 (9.4.1940). 

Debatt om offentliggjØring av Dokument nr. 
l, 1945: 384-385 (14.6.1945), 393-395, 400-401 
(15.6.1945). 

Krigstilstand mellom Norge og Japan: 420-
421 (6.7.1945). 

Debatt om forsvarsministerens redegjØrelse 
10 juli: 441-444 (12.7.1945). 

Ørbæk, .Jakob Maurice (H): 
Nøytralitetsrådgjerder og om Hæren og Sjø

forsvaret: 35-36 (16.9.1939). 
Redegjørelse av forsvarsministeren om nøy

tralitetsforsvaret: 84, 98 (9.1.1940). 
Spørsmål ang. en offentlig uttalelse av C. J. 

Hambro: 239 (20.2.1940). 
Interpellasjon om anskaffelse av krigsmateri

ell: 277 (11.3.1940). 
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