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Innledning
I henhold til Grunnlovens § 84 kan Stortinget beslutte å holde enkelte forhandlinger for lukkede
dører. Det tas stenografisk referat fra lukkede møter, men referatene blir ikke offentliggjort hvis
ikke Stortinget ved slutten av møtet, eller på et senere tidspunkt, beslutter at så skal skje.
Anledningen til å avholde møter for lukkede dører ble benyttet i svær liten grad i tiden før 1905.
Men i den dramatiske situasjonen omkring unionsoppløsningen, der Stortinget var en
hovedaktør, ble det holdt en rekke møter for lukkede dører. I årene etter 1905 var det den
forsvarspolitiske og handelspolitiske situasjon som lå bak bruken av møter for lukkede dører.
Tiltak for å styrke forsvaret under verdenskrigen 1914-18, handelspolitiske overveielser i forhold
til “vinlandene” og forhandlinger med Storbritannia om sjøgrensen og fiskeriene i Nordsjøen er
eksempler på saksområder som medførte utstrakt bruk av lukkede dører. Etter hvert vokste
antallet hemmelige dokumenter og møtereferater i Stortingets arkiv til et betydelig omfang. Da
Tyskland angrep Norge i april 1940 ble Stortingets hemmelige arkivmateriale gjennomsøkt av
okkupasjonsmakten. En rekke dokumenter, bl.a. referater fra møter for lukkede dører i årene
1915-17, ble fjernet og sendt til Berlin. Dokumentene ble ettersøkt etter krigen, men bare en
brøkdel kom til rette, og ble brakt på plass i Stortingsarkivet igjen.
Etter at en svensk forsker hadde søkt om adgang til materialet, vedtok Stortinget i 1949 å
1
offentliggjøre referatene fra lukkede møter omkring unionsoppløsningen i 1905.
En rekke referater fra lukkede møter i Stortinget og den utvidede utenriks- og
konstitusjonskomiteen for årene 1938, 1939 og 1940 ble av den tyske okkupasjonsmakten
utlevert til en NS-opprettet granskingskommisjon som skulle ta for seg Nygaardsvold-regjeringens
2
og Stortingets forhold forut for krigsutbruddet. Avskrifter av disse referatene kom på avveie etter
3
frigjøringen, og ble i 1950 offentliggjort i en dokumentsamling utgitt av Johan Scharffenberg. I et
brev fra Presidentskapet til Scharffenberg, også offentliggjort i avisene, ble han sterkt bebreidet
for å ha offentliggjort det hemmeligstemplede materialet, i stedet for å overlate det til Stortinget.
Men stortingspresident Natvig Pedersen reiste også spørsmål om “oppnevnelse av et rådgivende
utvalg for Presidentskapet til å gjennomgå hemmelige stortingsdokumenter og referater fra møter
for lukkede dører. Utvalget skulle ... komme med forslag til Presidentskapet om hvilke saker som
bør offentliggjøres eller være tilgjengelig for offentligheten.” I møte 29. februar 1951 vedtok
4
Stortinget Presidentskapets forslag. Utvalget hadde sitt første møte 12. februar 1952 og samme
år vedtok Stortinget utvalgets forslag om at protokoller og referater fra tiden før 1905 ikke lenger
5
skulle behandles som hemmelige.
Det var Presidentskapets forutsetning at utvalget skulle gjennomgå det hemmelige
arkivmaterialet, og komme med tilråding om hva som kunne offentliggjøres. Materialets omfang
gjorde imidlertid at utvalget etter kort tid gikk over til å behandle søknader fra enkelte forskere om
adgang til et nærmere avgrenset materiale i en bestemt sak. Men etter påtrykk fra forskerhold ble
den systematiske gjennomgang av møtereferater og hemmelige dokumenter gjenopptatt, noe
som resulterte i at Stortinget den 28. februar 1975 gjorde vedtak om at “referater fra møter for
lukkede dører i Stortinget og avdelingene for tiden 1906-1939 med tilhørende protokoller og
6
dokumenter” ikke lenger skulle behandles som hemmelige.
Den 12. januar 1989 besluttet Presidentskapet at “referater fra møter for lukkede dører i
Stortinget og avdelingene, med tilhørende dokumenter, som Stortinget har vedtatt å gjøre offentlig
tilgjengelig, og som ikke er trykt, trykkes.” Stortingsarkivaren skulle forestå de praktiske sider ved
utgivelsen, under tilsyn av Utvalget til å gjennomgå saker behandlet for lukkede dører. I tilknytning
til frigjøringsjubileet i 1995 utgav Stortinget “Møter for lukkede dører. Stortinget 1939-1945.”
Boken kan fåes ved henvendelse til Stortingsarkivet. Den teknologiske utvikling har gjort at det
1

Innst. S. nr. 64 (1949), S.tid. s. 640 (3.3.1949). Referatene ble utgitt i boken De stenografiske referater fra
de hemmelige møter i Stortinget i 1905. Oslo 1951. Noen få avsnitt ble unntatt fra offentliggjøringen i
1951. Disse avsnittene ble offentliggjort som vedlegg til Innst. S. nr. 217 (1991-92). Både boken fra 1951
og innstillingen fra 1995 finnes gjengitt i sin helhet på CD-ROM-platen.
2
Granskningskommisjonen av 1943 ble ledet av dr. juris Hermann Harris Aall og hadde som mandat å
fremskaffe materiale til belysning av spørsmålet om den norske regjeringen hadde fulgt “folkerettens regler
for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser.” Kommisjonen nådde ikke å fullføre sitt arbeide før
frigjøringen. Deler av kommisjonens rapport finnes i korrekturavtrykk i Stortingsarkivet.
3
Norske aktstykker til okkupasjonens forhistorie. Oslo 1950.
4
Innst. S. nr. 15 (1951), beh. 29.2.1951.
5
Innst. S. nr. 103 (1952), S.tid. s. 2181 (12.5.1952) og Innst. S. nr. 375 (1952), beh. 11.12.1952 og vedtatt
uten debatt.
6
Innst. S. nr. 201 (1974-75), S.tid. s. 3137-3139 (28.2.1975).

videre utgivelsesprogram skjer i elektronisk form. En CD-plate med dokumenter og referater fra
tidsrommet 1901-1924 ble utgitt i 1997.
***
Denne CD-ROM-platen inneholder 1771 sider dokumenter og 2179 sider referater fra møter for
lukkede dører i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget fra tidsrommet 1925-1939. På platen ligger
dessuten teksten til denne boken, utstyrt med lenker slik at man kan hoppe fra de forskjellige
oversikter og registre til de møtereferatene og dokumentene en ønsker å se eller skrive ut. På
platen ligger dessuten et startdokument (STORTING.PDF) som er utgangspunkt for navigering i
tekstene på platen.
Samtlige dokumenter og møtereferater ligger på platen i PDF-format (møtereferatene også i
MSWORD-format). For å kunne hente fram og få skrevet ut dokumentene, må man ha
leseprogrammet ACROBAT READER. Dette finner en også på platen i mappen ACROREAD for
de forskjellige WINDOWS-systemer, for MAC og UNIX. Du kan velge mellom engelsk og svensk
versjon. Velg versjon, og klikk på programmet SETUP for å starte installeringen.
Når leseprogrammet er installert på din datamaskin, åpne filen STORTING.PDF på CD-ROMplaten. Fra åpningssiden kan du velge mellom å gå direkte til en oversikt over sesjoner og
fortsette derfra, eller gå til startsiden som gir deg valg mellom tre oversikter: 1) kronologisk
etter møtedato, 2) dokumenter og 3) møtereferater, eller tre registre: 1) systematisk etter
sakstype, 2) alfabetisk saksregister og 3) talerregister til møtereferatene.
Skjermbildet er delt i to vinduer, et for bokmerker til venstre, og et vindu for visning av
dokumentene til høyre. Størrelsen på vinduene kan justeres ved hjelp av pekeren og venstre
museknapp som flytter delelinjen mellom vinduene. Bruken av ACROBAT READER er ellers
forklart i Hjelp-kommandoen.
Navigering i dokumentarkivet skjer via bokmerkene. Øverste bokmerke bringer deg alltid
tilbake til startsiden hvorfra du kan hoppe til oversikter og registre.
Ved å klikke på trekanten til venstre for bokmerket kronologi får du opp en oversikt over
sesjonene og kan hoppe direkte til den ønskede i sesjon i den kronologiske oversikten. Et
tildetegn (~) ved et dokumentnummer eller en møtedato forteller at dokumentet eller
møtereferatet fins på platen.
Ved å klikke på trekanten til venstre for bokmerket dokumenter og deretter på trekanten for
ønsket sesjon får du opp en oversikt over hemmelige dokumenter i sesjonen. Klikker du på
dokumentnavnet, kommer du direkte til dokumentet.
Ved å klikke på trekanten til venstre for bokmerket møtereferater og deretter på trekanten for
ønsket sesjon får du opp en oversikt over møter for lukkede dører i sesjonen. Klikker du på
datoen, kommer du direkte til møtereferatet. Referatene fra enkelte møter, som oftest korte
referatmøter, er ikke funnet. I stedet gjengis da en utskrift av forhandlingsprotokollen for møtet.
Utskrift av dokumenter og møtereferater skjer med Ctrl+P eller File/Print.
I dialogboksen som kommer opp, kryss av for “Shrink to fit” og Postscript Level 2. Angi også
hvilke sider som skal skrives ut. Både dokumentene og møtereferatene er samlet i en fil for hver
sesjon. Dvs. ved å bestille utskrift av hele filen, får du alle dokumentene eller alle møtereferatene i
en sesjon. Ønsker du utskrift av bare ett dokument eller referatet fra ett møte, må du angi første
og siste sidenummer for dokumentet eller referatet. Sidenummeret for den siden som vises på
skjermen finner du nederst til venstre på statuslinjen. Første side leses av når du står på første
side i dokumentet og referatet, siste side finner du når du via bokmerkene hopper til neste
dokument eller referat og trekker 1 fra det sidetallet du la leser av.
Dokumentene ligger som grafiske filer som er ganske store og derfor tar lang tid å skrive ut.
Hvor lang tid, er avhengig av kapasiteten på datamaskin og skriver. Filene med møtereferater er
langt mindre (pdf-filen er vanligvis mindre enn den word-filen den er generert fra), og er derfor
raske å skrive ut.
Stortingsarkivet, 25. august 2000
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Kronologi
Samtlige møter for lukkede dører med tilhørende dokumenter 1925-1939

74. ordentlige Storting 1925
Hemmelige dokumenter
St. med. nr. 8 (1925) fra Utenriksdepartementet om drøftelser med Storbritannia
vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 29 (1925) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med
Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 35 (1925) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med
Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Tilleggsbilag til hemmelig St. med. nr. 35 (1925) fra Utenriksdepartementet om
forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Innst. S. II (1925) fra finanskomiteen om fortsatt statsstøtte til A/S Sydvaranger.

29.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Vedtak: Spesielle representanter for pressen, etter forslag fra
Utenriksdepartementets pressekontor, får overvære møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om aktuelle
utenrikspolitiske spørsmål og forhandlinger mellom Norge og enkelte land
(Sovjet-Russland, Finland, Spitsbergen, Grønland, Island, vinlandene,
Frankrike, Portugal, Spania, USA, Geneve-protokollen, Storbritannia)
1-26 (29.1.1925)~

10.6

Referat:
1. St. med. nr. 8 (1925) fra Utenriksdepartementet om drøftelser med
Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
2. St. med. nr. 29 (1925) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger
med
Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med 2
medlemmer av næringskomite nr. 1, oppnevnt av denne.
1 (10.6.1925)~

2.7

Debatt om møtet skulle holdes for lukkede dører og om pressen skulle gis
adgang.
Vedtak: De representanter for pressen som utenriksministeren gir adgang
til sine meddelelser, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om aktuelle
utenrikspolitiske spørsmål og forhandlinger mellom Norge og enkelte land
(Sovjet-Russland, Finland, forhandlingen med Storbritannia om
sjøterritoriet)
Vedtak: “Statsministerens redegjørelse oversendes utenriks. og
konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen trykkes i et tilstrekkelig antall
eksemplarer og omdeles til Stortingets medlemmer som hemmelig
dokument. Forhandlingene blir forøvrig foreløbig ikke å offentliggjøre.”
1-25 (2.7.1925)~
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4.7

Redegjørelse av finansminister Holmboe om A/S Sydvaranger.
Vedtak: “Regjeringen bemyndiges til å utbetale inntil kr. 200 000,- av de
forfalne lønninger til arbeiderne mot den sikkerhet som departementet
finner å kunne erhverve. Forøvrig tilbakesendes saken finanskomiteen.
Intet av det forhandlede offentliggjøres.”
1-33 (4.7.1925)~

13.7

Debatt om møtet skal holdes for lukkede dører.
Vedtak: Innst. S. I (1925) behandles for lukkede dører under forutsetning
av at debatten senere offentliggjøres.
Innst. S. I (1925) fra finanskomiteen om utskrivning av tilleggsskatt til
statskassen på formue og inntekt for budgetterminen 1ste juli 1925 til
30te juni 1926. (Ot. prp. nr. 79 for 1925.)
Offentliggjort, S.tid. s. 2643-2697 (13.7.1925).
1

14.7

Vedtak: Reglementets § 41 settes ut av kraft.
Fortsatt behandling av Innst. S. I (1925).
Debatt om tidspunktet for offentliggjøring.
Vedtak:
Offentliggjort, S.tid. s. 2697-2721 (14.7.1925).

17.7

Innst. S. II (1925) fra finanskomiteen om fortsatt statsstøtte til A/S
Sydvaranger.
Vedtak: Komiteens innstilling ble ikke bifalt. Voteringens utfall
offentliggjøres med de voterendes navn.
1-26 (17.7.1925)~, jf. S.tid. s. 2909.
Referat:
St. med. nr. 35 (1925) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med
Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Vedtak: Sendes den forsterkede konstitusjons- og utenrikskomite til
behandling i forbindelse med de tidligere sendte meddelelser om samme
sak. Yderligere meddelelser om samme sak sendes komiteen.”
26-27 (17.7.1925)~

1

Forretningsordenen (1924) § 41: Når en sak er endelig avgjort, må den ikke mere opprippes
eller foretas i samme samling.

8
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75. ordentlige Storting 1926
Hemmelige dokumenter
St. med. nr. 25 (1926) fra Utenriksdepartementet om et erstatningskrav mot
Finnland i anledning av beslagleggelse av hester m. v. ved den finske fjellstue
Silaskoppi (Silasstuen) 27de - 28de februar 1918.

18.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Svalbard, norsk-russisk handelstraktat,
sjøfartstraktat med Finland, sjøgrenseforhandlingene med Storbritannia,
toll- og handelsspørsmål, smugling til USA, Grønland, voldgiftspolitikk,
nordiske voldgiftsavtaler)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes og omdeles til Stortingets medlemmer
som hemmelig dokument. Debatten forøvrig offentliggjøres ikke.
1-23 (18.1.1926)~

27.5

Referat:
1. St. prp. nr. 63 (1926) om godkjennelse av overenskomst mellom
finansdepartementet og Norges Bank om kjøp og salg av utenlandsk
valuta.
Debatt om at proposisjonen er hemmelig.
Vedtak: Sendes finanskomiteen.
2. St.med nr. 8 (1926) om forhandlingene med Storbritannia vedrørende
sjøterritoriet.
Vedtak: Sendes den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite.
1 (27.5.1926)~

10.6

Innst. S. I (1926) fra finanskomiteen om foranstaltninger til regulering av
valutaen.
Debatt om møtet skal holdes for lukkede dører.
Vedtak: Innst. S. I (1926) behandles for lukkede dører.
Offentliggjort i Dokument nr. 22 (1927) s. 3-34.

10.6em Fortsatt behandling av Innst. S. I (1926).
Offentliggjort i Dokument nr. 22 (1927) s. 34-56.
11.6

Fortsatt behandling av Innst. S. I (1926).
Debatt om offentliggjøring av referatet.
Enighet om at forhandlingene ikke offentligjøres, men at et kommunike til
pressen utformes av presidenten i samråd med statsministeren.
Se S.tid. s. 2037-2038 (10.-11.6.1926).
Offentliggjort i Dokument nr. 22 (1927)s. 56-78.
Referat:
St. med. nr. 25 (1926) fra Utenriksdepartementet om et erstatningskrav
mot Finnland i anledning av beslagleggelse av hester m. v. ved den finske
fjellstue Silaskoppi (Silasstuen) 27de - 28de februar 1918.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Referatet er gått tapt, men tidspunktet for referat går fram av Stortingets
ekstraktprotokoll for saker behandlet for lukkede dører.

9
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15.7

Debatt om bakgrunnen for at møtet settes for lukkede dører, og hvem
som skal gis adgang til møtet.
Vedtak: Professor Frede Castberg, Utenriksdepartementets rådgiver, gis
adgang til møtet.
Redegjørelse av representanten Mowinckel om forholdet til de nordiske
land og forhandlingene om voldgiftstraktater med disse (Island, Danmark,
Sverige)
Debatt om forholdet mellom Stortinget og utenrikskomiteen.
1-12 (15.7.1926)~

24.6

5.7

10

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
Ot. prp. nr. 54 (1926) til lov om foranstaltninger til opretholdelse eller
regulering av kursen på norske kroner i fremmed mynt.
Debatt om at proposisjonen er hemmelig.
Vedtak: Sendes finanskomiteen.
1-2 (24.6.1926)~
Innst. O. A. fra finanskomiteen om utferdigelse av en midlertidig lov om
foranstaltninger til oprettholdelse eller regulering av kursen på norske
kroner i fremmed mynt.
Møtet ble satt for lukkede dører, men straks vedtatt holdt for åpne dører.
Offentliggjort, O.tid. s. 1024-1025 (5.7.1926).
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76. ordentlige Storting 1927
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 41 (1927) fra Utenriksdepartementet om Stortingets samtykke til at
Regjeringen avslutter overenskomster med Frankrike og Spania om endringer i de
nugjeldende traktater forsåvidt angår alkoholholdige drikkevarer.
Dokument nr. 4 (1927) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen. De nye
voldgiftsavtaler med Sverige, Danmark og Finnland.
Indst. S. nr. 170 (1927) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
drøftelser med Storbritannien vedrørende sjøterritoriet.
Innst. S. C (1927) fra tollkomiteen om fastsettelse av enkelte tollsatser tjenlige som
forhandlingsgrunnlag i traktatforhandlinger med fremmede land.

28.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Vedtak: De av pressen som har avgitt skriftlig taushetsløfte gis adgang til
møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Lykke om den utenrikspolitiske
situasjonen (voldgiftstraktater mellom Norge og andre land,
handelsrestriksjoner, Norges forhold til Danmark, Island, Finland, SovjetRussland, Jan Mayen, Polen, Grekenland, Siam, Chile, vinlandene,
Frankrike, Spania, traktatforhandlinger med USA, Hannevigsaken, Jonessaken, forhandlinger om beskattning av skipsfart (Storbritannia, Det
britiske samveldet, Tyskland), Kina, pelagisk hvalfangst)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles til
representantene. Debatten offentliggjøres ikke.
1-27 (28.1.1927)~

2.4

Referat:
St. prp. nr. 41 (1927) fra Utenriksdepartementet om Stortingets samtykke
til at Regjeringen avslutter overenskomster med Frankrike og Spania om
endringer i de nugjeldende traktater forsåvidt angår alkoholholdige
drikkevarer.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (2.4.1927)~
Innst. S. A (1927) fra utenriks- og konstitusjonkomiteen om samtykke til,
at regjeringen avslutter overenskomst med Frankrike om endringer i den
nugjeldende traktat, forsåvidt angår alkoholholdige drikkevarer. (St. prp.
nr. 41 - 1927.)
Innst. S. B (1927) fra utenriks- og konstitusjonkomiteen om samtykke til,
at regjeringen avslutter overenskomst med Spania om endringer i den
nugjeldende traktat forsåvidt angår alkoholholdige drikkevarer.
Begge innstillingene ble behandlet samtidig.
Vedtak: Innstillingene og to forslag fremsatt under behandlingen
offentliggjøres på det tidspunkt presidenten og utenriksministeren blir enig
om. Proposisjonen og debatten offentliggjøres ikke.
1-18 (2.4.1927)~

13.5

2

Midlertidig avgjørelse (jfr. reglementets § 28 ) av innstilling fra
tollkomiteen om tollavgifter (innst. S. nr. 100).

2

Forretningsordenen (1924) §28:
---
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Vedtak: Innst. S. nr. 100 og de fattede beslutninger II, III og IV blir
offentlig tilgjengelig fra kl. 10 i aften. Stortingets kontor vil la avisene få
adgang til å se innstillingen, efterat dette møtet er hevet og under den
uttrykkelige forutsetning at intet publiseres før i morgennummeret.
1-2, 29 (13.5.1927)~
Innst. S. C (1927) fra tollkomiteen om fastsettelse av enkelte tollsatser
tjenlige som forhandlingsgrunnlag i traktatforhandlinger med fremmede
land.
Vedtak: Den fortsatte behandling av innst. S. C. utsettes inntil videre.
3-29 (13.5.1927)~
Referat:
St. med. nr. 18 (1927) om valutaordningen.
Vedtak: Sendes finanskomiteen.
30 (13.5.1927)~
24.6

Behandling av hemmelig innstilling fra tollkomiteen: “Ad. tolltariffen”.
Vedtak: “De vedtatte beslutninger blir å betrakte som hemmelige.”
1-10 (24.6.1927)~

6.7

Indst. S. nr. 170 (1927) fra den forsterkede utenriks- og
konstitusjonskomite om drøftelser med Storbritannien vedrørende
sjøterritoriet.
1-2 (6.7.1927)~
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Lykke om forhandlingene med
Storbritannia om hvalfangsten i Antarktis.
Vedtak: Redegjørelsen med debatt offentliggjøres ikke, men pressen får
en meddelelse i følgende form: “I møte for lukkede dører har Stortinget
idag enstemmig og uten debatt bifalt utenriks- og konstitusjonskomiteens
innstilling om de mellem engelske og norske delegerte stedfundne
drøftelser vedrørende sjøterritoriet. Innstillingen er en bekreftelse av
regjeringens meddelelse i trontalen av 1926 om at saken er stillet i bero,
da drøftelsene ikke har ført til nogen løsning av spørsmålet:
dokumentene vedlegges protokollen.
Det er en forutsetning, at innstillingen, utdrag av departementets
meddelelser angående drøftelsene og av komiteens bemerkninger til dem
vil senere bli offentliggjort av Utenriksdepartementet.”
2-38 (6.7.1927)~, S.tid. s. 2638.
Innst. S. D. (1927) fra finanskomiteen om valutaordningen. (St. med. nr.
18 -1927.)
Vedtak: Behandles i møte for åpne dører.
37 (6.7.1927)~, jf. S.tid. s. 2638-2681.

4.4

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
Ot. prp. nr. 24 (1927) om utferdigelse av lov om forandringer i lov av 13.
juli 1905 om fredning og bevaring av fortidslevninger.
Vedtak: Sendes universitets- og fagskolekomiteen.

Til å forhindre, at en ny sak straks foretas til avgjørelse, utfordres kun, at presidenten eller 1/5
av vedkommende tings tilstedeværende medlemmer motsetter seg dette.
Dette gjelder dog ikke forslag om midlertidig avgjørelse i saker angående tollpålegg og andre
avgifter til statskassen, som senere skal endelig behandles når komiteinnstilling foreligger.
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Tilråding frå universitets- og fagskulenemndi um lov um brigda i lov um
freding og vern av fortidslevninger av [13.] juli 1905.
Presidenten meddelte at forhandlingene ville bli offentliggjort når loven var
sanksjonert.
Offentliggjort O.tid. s. 431-432 (4.4.1927).

7.4

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Odelstingets beslutning til lov om forandringer i lov av 13. juli 1905 om
fredning og bevaring av fortidslevninger.
Vedtak: Forhandlingen blir å offentliggjøre, så snart loven er sanksjonert.
Offentliggjort L.tid. s. 149 (7.4.1927).
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77. ordentlige Storting 1928
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 21 (1928) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av den mellem
Norge og det Tyske Rike den 25de november 1927 avsluttede avtale med
noteveksling av s.d. ang. erstatning til Norge i anledning av forholdsregler som det
Tyske Rike har truffet under krigen.
St. prp. nr. 27 (1928) fra Utenriksdepartementet om Stortingets samtykke til at
Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i formell besiddelse i H. M. Kongens navn
og således innlemmer den i riket.
St. prp. nr. 87 (1928) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en i Varsjava
den 26de april 1928 undertegnet tilleggsprotokoll til handels- og sjøfartstraktaten
mellem Norge og Polen av 22de desember 1926.
St. med. nr. 8 (1928) fra Utenriksdepartementet. Forhandlingene mellem Norge og
Amerikas Forente Stater om opnåelse av erstatning til hr. Chr. Hannevig fra den
amerikanske stat.
St. med. nr. 9 (1928) fra Kirke- og undervisningsdepartementet om forhandlinger
med Danmark i arkivsaken m. v.
[Innst.] S. A (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
godkjennelse av den mellem Norge og det Tyske Rike den 25de november 1927
avsluttede erstatningsavtale.

Innst. S. nr. C (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av en
i Varsjava den 26de april 1928 undertegnet tilleggsprotokoll til handels- og
sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22de desember 1926. (St. prp. nr. 87.)
Innst. S. nr. D (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Stortingets
samtykke til at Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i formel besiddelse i H. M.
Kongens navn og således indlemmer den i riket. (St. prp. nr. 27.)
Innst. S. E (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger med
Danmark om arkivsaken m. v. (St. med. nr. 9, 1928.)
Innst. S. F (1928) fra militærkomiteen om nedleggelse av kulelagerfabrikken på
Raufoss samt om efterbevilgning til dekning av tap på driften av samme. (St. prp.
nr. 1. Tillegg nr. 10.)

20.1
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Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
1. St. prp. nr. 21 (1928) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av
den mellem Norge og det Tyske Rike den 25de november 1927
avsluttede avtale med noteveksling av s.d. ang. erstatning til Norge i
anledning av forholdsregler som det Tyske Rike har truffet under
krigen.
2. St. prp. nr. 27 (1928) fra Utenriksdepartementet om Stortingets
samtykke til at Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i formell
besiddelse i H. M. Kongens navn og således innlemmer den i riket.
3. St. med. nr. 9 (1928) fra Kirke- og undervisningsdepartementet om
forhandlinger med Danmark i arkivsaken m. v.
4. St. med. nr. 8 (1928) fra Utenriksdepartementet. Forhandlingene
mellem Norge og Amerikas Forente Stater om opnåelse av erstatning
til hr. Chr. Hannevig fra den amerikanske stat.
Vedtak: Nr. 1-4 sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (20.1.1928)~
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27.1

[Innst.] S. A (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
godkjennelse av den mellem Norge og det Tyske Rike den 25de
november 1927 avsluttede erstatningsavtale.
Vedtak: Debatten offentliggjøres ikke, men regjeringen bemyndiges til å
offentliggjøre et kommuniké med referat av proposisjon og innstilling
sammen med følgende sitat fra protokollen: “Efter bemerkninger av
representantene Øen, Bruun og Mjøen besluttedes innstillingen vedtatt.”
1-4 (27.1.1928)~, jf. S.tid. s. 32.

16.3

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om forholdet til
fremmede makter og for de forhandlinger som har vært ført med enkelte
land (Jan Mayen, Svalbard, Grønland, Sverdrups øyer (Canada),
Bouvetøya, hvalfangsten i Antarktis, sjøterritoriet, arkivforhandlingene
med Danmark, museumsforhandlinger med Danmark, voldgiftspolitikk)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles til
representantene. Debatten offentliggjøres ikke.
1-28 (16.3.1928)~

18.5

Referat:
St. prp. nr. 87 (1928) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en i
Varsjava den 26de april 1928 undertegnet tilleggsprotokoll til handels- og
sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22de desember 1926.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (18.5.1828)~

4.6

Referat:
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10. (1928) fra Forsvarsdepartementet om
nedleggelse av kulelagerfabrikken på Raufoss samt efterbevilgning til
dekning av tap på driften av samme.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
1 (4.6.1828)~

19.6

Innst. S. nr. B (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
Stortingsmeddelelse nr. 8 om Hannevig-saken.
Vedtak: Innstillingen offentliggjøres. Sendemann Bryns skrivelse av 2.
mai 1928 med bilag oversendes Odelstinget.
1-38 (19.6.1928)~, jf. S.tid. s. 2246.
Innst. S. nr. C (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
godkjennelse av en i Varsjava den 26de april 1928 undertegnet
tilleggsprotokoll til handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen
av 22de desember 1926. (St. prp. nr. 87.)
38 (19.6.1928)~
Innst. S. nr. D (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
Stortingets samtykke til at Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i
formel besiddelse i H. M. Kongens navn og således indlemmer den i riket.
(St. prp. nr. 27.)
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års Storting.
38-39 (19.6.1928)~
Innst. S. E (1928) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger
med Danmark om arkivsaken m. v. (St. med. nr. 9, 1928.)
39-43 (19.6.1928)~
Innst. S. F (1928) fra militærkomiteen om nedleggelse av
kulelagerfabrikken på Raufoss samt om efterbevilgning til dekning av tap
på driften av samme. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10.)
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Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års Storting.
Punkt 2 i innstillingen utsettes for å foretas i forbindelse med
budsjettoppgjøret.
43 (19.6.1928)~
Debatt om offentliggjøring av referatet.
Vedtak: Referat av møtets forhandlinger offentliggjøres ikke, men
presidentskapet bemyndiges til å utsende et kort kommuniké om
forhandlingene.
43-44 (19.6.1928)~
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78. ordentlige Storting 1929
Hemmelige dokumenter
St. med. nr. 15 (1929) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med Danmark i
den norsk-danske arkivsak.
Innst. S. nr. B (1929) fra den utvidede utenriks- og konstitutionskomite om
Stortingets samtykke til at Regjeringen tar ishavsøen Jan Mayen i formel
besiddelse i H. M. Kongens navn og saaledes underlægger den norsk statshøihet.
(St. prp. nr. 27 - 1928.)
Innst. S. C (1929) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående stats- og
utenriksministerens utenrikspolitiske meddelelser i møtet for lukkede dører den 9.
februar 1929.

18.1

9.2

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Innst. S. A fra militærkomiteen om nedleggelse av kulelagerfabrikken på
Raufoss. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10, 1928.)
Vedtak: Debatten offentliggjøres. Komiteen får adgang til etter konferanse
med forsvarsdepartementet å offentliggjøre proposisjonen og innstillingen
i fornøden utstrekning.
Offentliggjort, S.tid. s. 20-35 (18.1.1929).
Referat:
St. med. nr. 15 (1929) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med
Danmark i den norsk-danske arkivsak.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (9.2.1929)~
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (freds- og voldsgiftsforhandlinger med USA,
Tyskland, Uruguay, Portugal, Italia, Chile, Tsjekkoslovakia og
Sovjetunionen; Bovetøya og Jan Mayen; russiske krav om oppdeling av
arktiske og antarktiske egner i sektorer; Kina; handelstraktater med
Finland og Spania; tollforhandlinger med Polen, Ungarn, Sovjetunionen
og Tsjekkoslovakia; norske krav mot Sovjetunionen; A/S Nordskog & Cos
krav mot Brasil; fiskedamperen “Tampen”s krav mot USA; VestGrønland; Øst-Grønland; norske fiskeriinteresser på Island; dansk
arkivsak og museumssak; Færøyene; flytting av Tordenskjolds kiste og
St. Olavs antemensale; svensk arkivsak: opphevelse av passtvangen
mellom de nordiske land).
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles til
representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Debatten
offentliggjøres ikke.
1-19 (9.2.1929)~

9.4

Referat:
1. St. med. nr. 25 (1929). Smedal-saken.
2. St. med.. nr. 26 (1929) Omsted-saken.
Vedtak: Sendes justiskomiteen.
1 (9.4.1929)~

7.5

Vedtak: Etter henstilling fra justiskomiteen, bemyndiges komiteen til, når
den avgir sin innstilling i “Smedal-saken” og “Omsted-saken” å
offentliggjøre begge de hemmelige stortingsmeddelelser samtidig med
innstillingen.
1 (7.5.1929)~
Innst. S. nr. B (1929) fra den utvidede utenriks- og konstitutionskomite om
Stortingets samtykke til at Regjeringen tar ishavsøen Jan Mayen i formel
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besiddelse i H. M. Kongens navn og saaledes underlægger den norsk
statshøihet. (St. prp. nr. 27 - 1928.)
1-3 (7.5.1929)~
Debatt om at møtet for lukkede dører var omtalt i “Oslo Aftenavis”.
Vedtak: Presidentskapet bemyndiges til å utstede en meddelelse om
Stortingets beslutning i dag, som kan publiseres umiddelbart etter at Jan
Mayen i statsråd hos Kongen er tatt i besittelse for Norge.
3 (7.5.1929)~, jf. S.tid. s. 1651-1652.
Interpellasjon fra representanten Mellbye: “Hvad akter regjeringen å gjøre
for å beskytte våre gamle fangstinteresser i Ishavet og i de arktiske
strøk?”
3-19 (7.5.1929)~
19.6

St. med. nr. 15 (1929) fra Utenriksdepartementet om forhandlinger med
Danmark i den norsk-danske arkivsak.
Vedtak: Vedlegges protokollen.
1-10 (19.6.1929)~
Innst. S. C (1929) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statsog utenriksministerens utenrikspolitiske meddelelser i møtet for lukkede
dører den 9. februar 1929.
Vedtak: Vedlegges protokollen.
10-11 (19.6.1929)~
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79. ordentlige Storting 1930
15.2

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Vedtak: De representanter for pressen, som etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor har adgang til utenrikske
konferanser, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Folkeforbundet; freds- og
voldsgiftsforhandlinger med USA, Spania, Italia, Tsjekkoslovakia, Polen,
Østerrike, Island, Portugal, Uruguay, Storbritannia og Sovjetunionen); nye
vedtekter for den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie;
internasjonale konferanser: i Paris om opphevelse av inn. og
utførselsforbud, i Paris om behandling av utlendinger, i Geneve om
forslag om tollfred, om ensartet lovgivning for veksler og sjekker, i Haag
om kodifikasjon av regler og lovgivning omfattende nasjonalitet,
sjøterritoriet og statenes ansvar for skade som innenfor deres område
tilføyes utlendinger på person og eiendom; arktis; selfangst i Kvitsjøen;
Franz Josefs Land; Sverdrups øyer; Antarktis; Island; arkivforhandlinger
med Danmark og Sverige; Tordenskjolds sarkofag; St. Olavs
antemensale; handelspolitiske forhold til Finland, USA, Cuba, Mexico,
Persia, Peru, Romania og Tyrkia; tollforhandlinger med USA, Australia,
Canada, Tyskland og Ungarn; avtaler om beskatning av skipsfart med
Belgia, Nederland, Danmark, Finland, Frankrike og Sverige; Kina; A/S
Nordskog & Cos krav mot Brasil; fiskedamperen “Tampen”s krav mot
USA; opphør av passtvang i Norden; Gadesaken)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles til
representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1-33 (15.2.1930)~
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80. ordentlige Storting 1931
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (1931) fra Handelsdepartementet. Bidrag til
ekspedisjoner m. v. til arktiske egner i 1931.
St. prp. nr. 7 (1931) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av grunnlinjer for
Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 9 (1931) fra Utenriksdepartementet. Sendemann Gades forhold i
forbindelse med Hannevig-saken.
St. med. nr. 10 (1931) fra Utenriksdepartementet. Angående spørsmålet om
Hannevig-sakens innbringelse for den faste voldgiftsdomstol i Haag.
Bilag til Ot. prp. nr 10 for 1931. Utskrift av Trustkontrollrådets forhandlingsprotokoll
for 26 januar 1931.
Innst. S. nr. A (1931) fra Stortingets presidentskap ang. utenriks- og
konstitusjonskomiteens skrivelse til presidentskapet av 15 desember f. å. om den
såkaldte Gadesak. (St. med. nr. 9 - 1931).
Innst. S. C (1931) fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om bidrag til
ekspedisjoner m. v. til arktiske egne i 1931. (St. prp. nr. 1, tillegg nr. 4 - 1931).
Innst. S. D (1931) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om opptrekkning av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium. (St. prp. nr. 7 - 1931).
Innst. S. E (1931) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående spørsmålet om
Hannevig-sakens innbringelse for den faste voldgiftsdomstol i Haag. (St. med. nr.
10 - 1931).

20.2

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Vedtak: De representanter for pressen, som etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor har adgang til utenriksministerens
konferanser, gis adgang til møtet.
Innst. S. nr. A (1931) fra Stortingets presidentskap ang. utenriks- og
konstitusjonskomiteens skrivelse til presidentskapet av 15 desember f. å.
om den såkaldte Gadesak. (St. med. nr. 9 - 1931).
Debatt om offentliggjøring
Vedtak: St. meld. nr. 9 vedlegges protokollen. “Det overlates til Stortingets
presidentskap og utenriksministeren å redigere en offentlig meddelelse
om presidentskapets innstilling S. nr. A.”
1-2, 17-21 (20.2.1931)~
Referat:
1. St. prp. nr. 7 (1931) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
2. St. med. nr. 10 (1931) fra Utenriksdepartementet. Angående
spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag.
Vedtak: Nr. 1 og 2 sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen..
2 (20.2.1931)~
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel (Hannevigsaken;
handelstraktat med Portugal; finsk grensepørsmål; Europamøtet i
Geneve; Øst-Grønland).
2-17 (20.2.1931)~
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17.3

Referat:
St. prp. nr. 26 (1931) fra Utenriksdepartementet om samtykke til, at
regjeringen lar Peter I`s øy i Sydishavet ta i formell besiddelse i H. M.
Kongens navn og således henlegger øya under norsk statshøihet.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (17.3.1931)~

14.4

Referat:
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (1931) fra Handelsdepartementet. Bidrag til
ekspedisjoner m. v. til arktiske egner i 1931.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (14.4.1931)~

23.4

Innst. S. B (1931) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om samtykke til
at Regjeringen lar Peter I`s øy i Sydishavet ta i formell besiddelse i H. M.
Kongens navn og således henlegger øya under norsk statshøihet. (St.
prp. nr. 26 - 1931.)
1 (23.4.1931)~

29.5

Debatt om møtet skal holdes for lukkede dører.
Vedtak: Møtet holdes for lukkede dører. De representanter for pressen,
som etter oppgave fra Utenriksdepartementets pressekontor har adgang
til utenriksministerens konferanser med pressen, gis adgang til møtet.
1-6 (29.5.1931)~
Innst. S. C (1931) fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om
bidrag til ekspedisjoner m. v. til arktiske egne i 1931. (St. prp. nr. 1, tillegg
nr. 4 - 1931).
Vedtak: Det overlates til presidentskapet i samråd med utenriksministeren
å treffe bestemmelse om og i hvilken utstrekning forhandlingene skal
offentliggjøres samt forme en meddelelse om møtet til pressen.
6-53 (29.5.1931)~

24.6

Vedtak: De representanter for pressen, som etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor har adgang til utenriksministerens
konferanser med pressen, gis adgang til møtet.
Innst. S. E (1931) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag. (St. med. nr. 10 - 1931).
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års Storting.
Det offentliggjøres en kort notis om Hannevigsaken med følgende ordlyd:
“I Stortingets møte idag besluttedes enstemmig dokumentene i
Hannevisaken oversendt regjeringen. Hvis dennes uttalelse kan foreligge
tidsnok, vil saken bli behandlet av konstitusjonskomiteen i dens møte
mellem sesjonene.”
1-3, 31 (24.6.1931)~
Innst. S. D (1931) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om opptrekkning
av grunnlinjer for Norges sjøterritorium. (St. prp. nr. 7 - 1931).
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års Storting.
3-11 (24.6.1931)~
Stats- og utenriksminister Joh. Ludw. Mowinckels utenrikspolitiske
oversikt av 20. februar 1931.
Vedtak: Vedlegges protokollen.
11 (24.6.1931)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Thorvik ang. innst. S. 156
om Russlandsavtalen og betingelsene for den.
11-17 (24.6.1931)~
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Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro til utenriksminister
Braadland ang. opplysninger i Innst. O. IV A som kan være skadelig for
Norges interesser når det gjelder Grønland.
17-31 (24.6.1931)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Ameln til presidenten ang.
føringen av forhandlingsprotokollen fra møter for lukkede dører.
31 (24.6.1931)~
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81. ordentlige Storting 1932
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 15 (1932) fra Handelsdepartementet om godkjennelse av den mellem
Norge og Portugal 13 november 1931 avsluttede handels- og sjøfartskonvensjon
med tilleggsprotokoll.
St. prp. nr. 32 (1932) fra Utenriksdepartementet om bidrag til ekspedisjoner til ØstGrønland 1932-1934.
St. med. nr. 32 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om Norges tilslutning til
president Hoovers forslag om utsettelse med betaling av 1 års renter og avdrag av
"reliefgjeld" m. v.
Innst. S. A (1932) fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om samtykke til
postering av utgiftene vedkommende Grønlandssaken. (St. prp. nr. 54 - 1932.)
Innst. S. B (1932) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående godkjennelse
av handels- og sjøfartskonvensjon med Portugal. (St. prp. nr. 15 - 1932.)
Innst. S. C (1932) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om bidrag til
ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934. (St. prp. nr. 32 - 1932.)
Innst. S. D (1932) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Norges tilslutning til
president Hoovers moratorieforslag. (St. med. nr. 32 - 1932).
Innst. S. F (1932) fra finans- og tollkomiteen om grunnfond for Garantikassen for
Sparebanker. (St. prp. nr. 64 - 1932.)
Tillegg til Budgett-innst. S. nr. 144 (1932) fra finans- og tollkomiteen angående
tollavgifter for terminen 1932-33.
Innst. O. A (1932) fra den forsterkede lovkomite om forandring i lov om
pengevesenet av 17 april 1875. (Ot. prp. nr. 54 - 1932).
Innst. O. B (1932) fra protokollkomiteen angående okkupasjonen på Øst-Grønland.
Innst. O. C (1932) fra protokollkomiteen om regjeringsprotokollenes
gjennemgåelse, forsåvidt angår bidrag til A/S Arktisk Næringsdrift og Finn Devolds
Øst-Grønlandsekspedisjoner.
Besl. O. til innst. O. A (1932). (Jfr. innst. O. A.)

13.1

17.3

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
St. prp. nr. 6 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om et ekstraordinært
tillegg til den gjeldende innførselstoll.
Debatt om proposisjonen skulle behandles straks, i henhold til
Forretningsordenens § 28.
Vedtak: De foreslåtte tollforhøyelser gjøres midlertidig gjeldende.
Proposisjonen sendes finans- og tollkomiteen. Referatet av debatten blir
offentliggjort etter at de midlertidige tollforhøyelser er kunngjort på vanlig
måte.
Offentliggjort, S.tid. s. 5-15 (13.1.1932).

Debatt om at pressen ikke lenger gis adgang til møte for lukkede dører.
1 (17.3.1932)~
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Referat:
St. prp. nr. 15 (1932) fra Handelsdepartementet om godkjennelse av den
mellem Norge og Portugal 13 november 1931 avsluttede handels- og
sjøfartskonvensjon med tilleggsprotokoll.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1-2 (17.3.1932)~
Redegjørelse av utenriksminister Braadland om den utenrikspolitiske
situasjon (økonomisk verdenskrise; Arktis; Franz Josefs Land;
fangsthytter på Svalbard; Øst-Grønland; Sovjetunionen; handel med
Island; norske fiskefartøyer ved Island; handelstraktaten med Finland;
Forhandlinger med Finland om fløtning i Pasvik; sjøgrensen mellom
Norge og Finland; valutarestriksjoner i Tyskland, Østerrike og Ungarn;
reliefgjelden og Hoover-moratoriet; Storbritannias tollpolitikk; handel med
Frankrike; Belgias kjøp av kvelstoffprodukter; kanadisk
valutadumpingsavgift; Folkeforbundet; nedrustningskonferanse i Geneve;
Europakomiteen; Oslokonvensjonen; ministermøtet i København)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles til
representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2-41 (17.3.1932)~
3.5

Referat:
St. prp. nr. 32 (1932) fra Utenriksdepartementet om bidrag til
ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934.
Presidenten uttalte: Overensstemmende med vanlig praksis i lignende
tilfelle er den idag overbragte proposisjon allerede behandlet på
reglementsmessig måte.”
1 (3.5.1932)~
Innst. S. B (1932) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
godkjennelse av handels- og sjøfartskonvensjon med Portugal. (St. prp.
nr. 15 - 1932.)
Vedtak: “... det overlates til utenriksdepartementet eventuelt å
offentliggjøre innstillingen i den utstrekning hvori departementet finner det
fornødent, men at der som offentlig meddelelse utsendes notis om at
Stortinget idag i møte for lukkede dører har gitt sitt samtykke til
ratifikasjon av en handels- og sjøfartskonvensjon mellem Norge og
Portugal.”
1 (3.5.1932)~
Innst. S. C (1932) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om bidrag til ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934. (St. prp. nr. 32 1932.)
Vedtak: Foreløpig offentliggjøres ikke noe av debatten og de vedtatt
beslutninger.
2-41 (3.5.1932)~

25.5

Referat:
1. St. prp. nr. 54 (1932) fra Utenriksdepartementet om samtykke til
utgiftsførsel av utgiftene vedkommende Grønlandssaken.
2. St. prp. nr. 64 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om grunnfond
for Garantikassen for Sparebanker.
Vedtak: Nr. 1 sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite, nr. 2
sendes finans- og tollkomiteen.
1 (25.5.1932)~

3.6

Anmodning fra Odelstinget om ved behandlingen av Ot. prp. nr. 54 (1932)
fra Finans- og tolldepartementet om forandring i lov om pengevesenet av
17 april 1875 å forsterke lovkomiteen med 2 medlemmer av finans- og
tollkomiteen, oppnevnt av denne.
1 (3.6.1932)~
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Referat:
St. med. nr. 32 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om Norges
tilslutning til president Hoovers forslag om utsettelse med betaling av 1
års renter og avdrag av "reliefgjeld" m. v.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen, forsterket med 2
medlemmer av finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
1 (3.6.1932)~
27.6

Sjøterritoriet.
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års storting.
1 (27.6.1932)~
Hannevigsaken.
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års storting.
1-2 (27.6.1932)~
Innst. S. F (1932) fra finans- og tollkomiteen om grunnfond for
Garantikassen for Sparebanker. (St. prp. nr. 64 - 1932.)
2-3 (27.6.1932)~
Budgett-innst. S. nr. 144 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1
juli 1932. (St. prp. nr. 1 – 1931 om tollavgifter).
Vedtak: Saken utsettes til imorgen ettermiddag kl. 17.00.
Offentliggjort, S.tid. s. 2384-2387 (27.6.1932).

28.6

Fortsatt behandling av Budgett-innst. S. nr. 144.
Offentliggjort, S.tid. s.2462-2504 (28.6.1932).
Debatt om offentliggjøring av referatet.
Vedtak: Debatten blir å offentliggjøre i den utstrekning presidentskapet
bestemmer.
1- 6 (28.6.1932)~

29.6

Utenriksministerens redegjørelse i Stortingets møte den 17. mars 1932.
Vedtak: Vedlegges protokollen.
1-21 (29.6.1932)~
Innst. S. D (1932) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Norges
tilslutning til president Hoovers moratorieforslag. (St. med. nr. 32 - 1932).
Vedtak: Vedlegges protokollen.
21-25 (29.6.1932)~
Innst. S. A (1932) fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om
samtykke til postering av utgiftene vedkommende Grønlandssaken. (St.
prp. nr. 54 - 1932.)
25 (29.6.1932)~
Innst. S. E (1932) fra specialkomiteen til undersøkelse av Quislingsaken.
Debatt som saken skal behandles for åpne dører.
Vedtak: Innstilling og dokumenter offentliggjøres og saken behandles for
åpne dører, jf. S.tid. s. 2519-2532, 2563-2623 (29.-30.6.1932), 2625-2654
(30.6.1932em).

30.6

25.5

Tillegg til Budgett-innst. S. nr. 144 (1932) fra finans- og tollkomiteen
angående tollavgifter for terminen 1932-33.
1-12 (30.6.1932)~, jf. S.tid. s. 2623-2624.

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
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Ot. prp. nr. 46 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om utferdigelse av
1. lov om midlertidig tillegg til lov om sparebanker av 4. juli 1924
(med senere endringer) samt
2. lov om opprettelse av en garantikasse for sparebanker.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (25.5.1932)~
2.6

Referat:
Ot. prp. nr. 54 (1932) fra Finans- og tolldepartementet om forandring i lov
om pengevesenet av 17 april 1875.
Vedtak: Sendes lovkomiteen, med henstilling til Stortinget om at
lovkomiteen ved sakens behandling forsterkes med 2 medlemmer fra
finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
1 (2.6.1932)~

20.6

Innst. O. A (1932) fra den forsterkede lovkomite om forandring i lov om
pengevesenet av 17 april 1875. (Ot. prp. nr. 54 - 1932).
1-2 (20.6.1932)~
Innst. O. D (1932) fra finans- og tollkomiteen om utferdigelse av 1. Lov om midlertidig
tillegg til lov om sparebanker av 4 juli 1924 (med senere endringer), samt 2. Lov om
oprettelse av en garantikasse for sparebanker (Ot. prp. nr. 46 for 1932).
Offentliggjort, Dokument nr. 2 (1933), s. 30-64.

21.6

Fortsatt behandling av Innst. O. D (1932).
Vedtak: Den videre behandling utsettes til torsdag 23 juni kl. 17.
1 (21.6.1932)~

23.6

Fortsatt behandling av Innst. O. D (1932).
Offentliggjort, Dokument nr. 2 (1933), s. 65-77.

27.6

Innst. O. C (1932) fra protokollkomiteen om regjeringsprotokollenes
gjennemgåelse, forsåvidt angår bidrag til A/S Arktisk Næringsdrift og Finn
Devolds Øst-Grønlandsekspedisjoner.
Vedtak: Saken tas ikke under behandling av inneværende års Odelsting.
1 (27.6.1932)~
Innst. O. B (1932) fra protokollkomiteen angående okkupasjonen på ØstGrønland.
Vedtak: Behandlingen av denne sak utstår inntil videre.
1-2 (27.6.1932)~

27.6

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O. til innst. O. A (1932). (Jfr. innst. O. A.)
Referatet mangler, se forhandlingsprotokollen~
Besl. O. I til innst. O. D (1932). (Jfr. innst. O.D.)
Besl. O. II til innst. O. D (1932). (Jfr. innst. O.D.)
Offentliggjort, Dokument nr. 2 (1933), s. 83-97.
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82. ordentlige Storting 1933
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 9 (1933) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av overenskomst
mellem Norge og Island angående de norske fiskeri-interesser ved Island og
angående innførsel av saltet islandsk sauekjøtt i Norge.
St. prp. nr. 18 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for Kongen
til å nedsette tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om delvis tilbakebetaling av erlagt
toll for sådant kjøtt.
St. prp. nr. 39 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for Kongen
til å nedsette grunntollen for visse varer.
St. med. nr. 20 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om utsettelse for Polen med
betaling av de pr. 1 januar 1933 forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld".
St. med. nr. 27 (1933) fra Utenriksdepartementet. Angående et av K. Køpke
fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i Finnland blev
arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier.
Ot. prp. nr. 4 (1933) fra Justis- og politidepartementet om utferdigelse av en lov om
fordringer lydende på flere myntsorter.
Innst. S. A (1933) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av
overenskomst mellem Norge og Island angående de norske fiskeri-interesser ved
Island og angående innførsel av saltet islandsk sauekjøtt i Norge. (St. prp. nr. 9 1933.)
Innst. S. C (1933) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for kongen til å
nedsette tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om delvis tilbakebetaling av erlagt toll
for sådant kjøtt. (St. prp. nr. 18.)
Innst. S. D (1933) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld". (St.
med. nr. 20 - 1933.)
Innst. S. E (1933) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for Kongen til å
nedsette grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 39 - 1933.)
Innst. S. F (1933) fra Stortingets presidentskap angående protokollkomiteens
adgang til hemmelige dokumenter og referater i Grønlandssaken.
Innst. S. G (1933) fra Stortingets presidentskap om innkallelse i henhold til
Grunnlovens § 75 h. av minister Wedel i anledning av Grønlandssaken.
Innst. S. H (1933) fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av minister
Wedel Jarlsbergs forklaring.
Innst. S. I (1933) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående instruksen for
delegasjonen til den økonomiske verdenskonferanse.
Innst. S. J (1933) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående et
av K. Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i
Finnland blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier. (St. med. nr.
27 - 1933.)
Budgett-innst. S. nr. 149 (1933) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1933. (St. prp. nr. 1 - 1933.)
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Tillegg til budgett-innst. S. nr. 149 (1933) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1933.
Innst. O. A (1933) fra den i grunnlovens § 75, f og g omhandlede komite om
innbringelse for Odelstinget av den hemmelige referatprotokoll vedkommende
forsvarsepartementet, hæren.
Innst. O. B (1933) fra finans- og tollkomiteen om fordringer lydende på flere
myntsorter. (Ot. prp. nr. 4 - 1933.)
Besl. O. til innst. O. B (1933). (Jfr. Innst. O. B.)

18.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Redegjørelse av utenriksminister Braadland om den utenrikspolitiske
situasjon (den økonomiske krisen, Oslo-konvensjonen, Sovjetsamveldet,
selfangsten i Kvitsjøen, danske valutarestriksjoner,
reinbeitekonvensjonen med Finland, Nederland, Belgia, Tsjekkoslovakia,
Østerrike, norske tilgodehavender i Ungarn, tollsatser i USA og
Canada,betaling av relief-gjelden fra Polen, Romania, handelsavtale med
Frankrike, import fra Italia, vinimport fra Portugal, handelen med
Tyskland, Storbritannia, Ottawakonferansen).
3
Vedtak: Redegjørelsen trykkes og sendes utenrikskomiteen.
1-33 (18.1.1933)~
Referat:
1. St. med. nr. 26 (1932) om Østgrønlandsspørsmålet.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite.
2. St. med. nr. 11 (1933) om Garantikassen for sparebankers virksomhet i
1932.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
32 (18.1.1933)~

14.2

Referat:
1. St. prp. nr. 9 (1933) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av
overenskomst mellem Norge og Island angående de norske fiskeriinteresser ved Island og angående innførsel av saltet islandsk
sauekjøtt
i Norge.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2. St. med. nr. 12 (1933) om Sydøstgrønland.
Vedtak: Sendes den utvide utenriks- og konstitusjonskomite.
1 (14.2.1933)~

17.2

Innst. S. A (1933) fra utenriks- og konstitusjonskomiteeen om
godkjennelse av overenskomst mellem Norge og Island angående de
norske fiskeriinteresser ved Island og angående innførsel av saltet
islandsk sauekjøtt i Norge. (St. prp. nr. 9 - 1933.)
Vedtak: “Det overlates til Utenriksdepartementet å bestemme såvel
tidspunktet for overenskomstens offentliggjørelse som innholdet av en
foreløbig meddelelse til pressen.”
1-11 (17.2.1933)~

27.2

Referat:
St. prp. nr. 18 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse
for Kongen til å nedsette tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om delvis
tilbakebetaling av erlagt toll for sådant kjøtt.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~

3

I forhandlingsprokollen er innført: “Et av utenriksministeren utarbeidet forslag offentliggjøres.”
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7.3

Innst. S. B (1933) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1932. (St. med. nr. 11 1933.)
1 (7.3.1933)~, offentliggjort, S.tid. s. 682.
Innst. S. C (1933) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for kongen
til å nedsette tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om delvis tilbakebetaling
av erlagt toll for sådant kjøtt. (St. prp. nr. 18.)
1 (7.3.1933)~
Referat:
St. med. nr. 20 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om utsettelse for
Polen med betaling av de pr. 1 januar 1933 forfalne renter og avdrag av
"reliefgjeld".
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen, forsterket med 2
medlemmer av finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
2 (7.3.1933)~
Debatt om en interpellasjon fra representanten Hambro om oppbringelse
av to utenlandske trålere innenfor territorialgrensen i Troms skal føres for
åpne dører.
Interpellasjonen ble forandret til et spørsmål som ble fremsatt i åpent
møte, jf. S.tid. s. 958-960 (29.3.1933).
2-12 (7.3.1933)~

11.3

Referat:
St. prp. nr. 22 (1933) fra Finansdepartementet om forhøielse av de
ekstraordinære tillegg på kaffe, sukker og te.
Vedtak: Saken behandles straks. Proposisjonens forslag om tollforhøielse
på sukker, kaffe og te vedtas som midlertidig gjeldende. Proposisjonen
sendes finans- og tollkomiteen. Debatten offentliggjøres fra den tid som
blir fastsatt av presidentskapet.
Offentliggjort, S.tid. s. 640-650 (11.3.1933).

20.3

Referat:
St. prp. nr. 25 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse
til å opta lån for statskassens regning
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (20.3.1933)~

29.3

Innst. S. D (1933) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag
av "reliefgjeld". (St. med. nr. 20 - 1933.)
1 (29.3.1933)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro om enkelte
spørsmål i innstillingen om Svalbard-budsjettet som ikke kunne
behandles i åpent møte. (Oppføring av et fyr på Kapp Linné ved innløpet
til Isfjorden; eventuell norsk overtagelse av Svea-gruven; russisk
anneksjon av Victoriaøya),
1-6 (29.3.1933)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Anderssen-Rysst om
handelsforhandlingen med Tyskland og Storbritannia, om mulighetene for
handel med Russland, og om Haagdomstolens avgjørelse i
Grønlandssaken.
6-10 (29.3.1933)~

3.4

Referat:
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St. prp. nr. 39 (1933) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse
for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
Offentliggjort, S.tid. s. 1096-1097 (3.4.1933).
4.4

Innst. S. E (1933) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for
Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 39 - 1933.)
Offentliggjort, S.tid. s. 1115-1116 (4.4.1933).

5.4

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om
Haagdomstolens dom i Grønlandssaken.
1-2 (5.4.1933)~, jf. S.tid. s. 1189.

15.5

Innst. S. G (1933) fra Stortingets presidentskap om innkallelse i henhold
til Grunnlovens § 75 h. av minister Wedel i anledning av Grønlandssaken.
1-2 (15.5.1933)~
Innst. S. F (1933) fra Stortingets presidentskap angående
protokollkomiteens adgang til hemmelige dokumenter og referater i
Grønlandssaken.
2 (15.5.1933)~
Referat:
1) St. med. nr. 27 (1933) fra Utenriksdepartementet. Angående et av K.
Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i
1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre
verdier.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen, forsterket med 2
medlemmer av justiskomiteen opnevnt av denne.
2) St. med. nr. 28 (1933) fra Utenriksdepartementet om
Grønlandssaken.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2 (15.5.1933)~

16.5

Vedtak: De ansvarlige redaktører for Oslo dagspresse og lederne for de
politiske partiers pressekontor gis adgang til møtet.
Minister Wedel Jarlsbergs forklaring for Stortinget i anledning
Grønlandssaken.
Vedtak: Møtereferatet trykkes og sendes utenriks- og protokollkomiteens
medlemmer.
Offentliggjort i dok. nr. 9 (1933) s. 21-44.

18.5

Referat:
St. prp. nr. 74 (1933) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en
handelsoverenskomst mellem Norge og det Forente Kongerike
Storbritannia og Nord-Irland med protokoll m.v.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite forsterket
med 4 medlemmer av finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
Referatet mangler, se forhandlingsprotokollen~
Ang. opplysninger i pressen om møtet for lukkede dører den 15.5.1933.
Vedtak: Englandsdelegasjonens medlemmer gis adgang til møtet.
1 (18.5.1933)~
Redegjørelse av stats- og utenriksmionister Mowinckel om Englandsavtalen.
Vedtak: St. prp. nr. 74 (1933) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse
av en handelsoverenskomst mellem Norge og det Forente Kongerike
Storbritannia og Nord-Irland med protokoll m.v. offentliggjøres. Debatten
offentliggjøres ikke.
1-13 (18.5.1933)~
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22.5

Vedtak: De samme pressefolk som var til stede i møte for lukkede dører
16. mai 1933, får adgang til møtet.
Innst. S. H (1933) fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av
minister Wedel Jarlsbergs forklaring.
Redegjørelse av representanten Hundseid om forhandlingene med
Danmark om forlik i Grønlandssaken.
Vedtak: Presidentskapet bemyndiges til å la trykke og omdele ril tingets
medlemmer som hemmelig dokument referat av hr. Hundseids forklaring i
utenrikskomiteen. Spørsmålet om offentliggjørelse av minister Wedel
Jarlsbergs og hr. Hundseids forklaringer blir avgjort i et senere møte når
disse forklaringene foreligger trykt som hemmelig dokument.
Offentliggjort i dok. nr. 9 (1933), s. 45-61.

30.5

Fortsatt behandling av Innst. S. H (1933) fra Stortingets presidentskap om
offentliggjørelse av minister Wedel Jarlsbergs forklaring.
Vedtak: “Minister Wedel Jarlsberg forklaring i møte for lukkede dører den
16. mai 1933 og i Stortinget 22. mai s.å. blir å offentliggjøre av
presidentskapet snarest mulig.” Bare stemmetallene, og ikke selve
debatten, i møtet for lukkede dører den 30. mai 1933 offentliggjøres.
1-24 (30.5.1933)~
Debatt om behandling mellom utenrikskomiteen og protokollkomiteen.
24-29 (30.5.1933)~

2.6

Referat:
St. med. nr. 32 (1933) fra Utenriksdepartmentet om utgiftene i
Grønlandssaken.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite.
1 (2.6.1933)~

20.6

Referat:
1) Tillegg til St. prp. nr. 1 (1933) 24 kap. 2024, jfr. kap. 22 fra
Finansdepartementet om omsetningsavgift til statskassen på visse varer.
2) Tillegg til St. prp. nr. 1 (1933) 25 kap. 2025 fra Finansdepartementet
om avgift av fyrstikker.
Vedtak: Nr. 1 og 2 sendes finans- og tollkomiteen.
1 (20.6.1933)~

27.6

Innst. S. J (1933) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående et av K. Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i
anledning av at han i 1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større
rubelbeløp og andre verdier. (St. med. nr. 27 - 1933.)
Vedtak: St. med. Nr. 27 – 1933 tas ikke under behandling av
inneværende Storting.
1-2 (27.6.1933)~
Innst. S. I (1933) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
instruksen for delegasjonen til den økonomiske verdenskonferanse.
2-4 (27.6.1933)~
Muntlig innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite
angående offentliggjørelsen av de hemmelige St. med. nr. 28 og 32 for
1933 om Grønlandssaken.
4-5 (27.6.1933)~
Muntlig innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikkebehandling av Hannevigsaken (St. med. nr. 10 - 1931).
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5-6 (27.6.1933)~
Muntlig innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om
ikke-behandling av St. prp. nr. 7 - 1931 om fastsettelse av grunnlinjer for
Norges sjøterritorium.
6-8 (27.6.1933)~
Muntlig innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
utenriksminister Braadlands redegjørelse i Stortinget av 18 januar 1933.
8-28 (27.6.1933)~
Debatt om møtereferatet skal offentliggjøres.
28-29 (27.6.1933)~
29.6

Budgett-innst. S. nr. 149 (1933) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1933. (St. prp. nr. 1 - 1933.)
1-76 (29.6.1933)~

30.6

Innstilling S. nr. 173 (1933) fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om
offentliggjørelse av innstillingen om Grønlandssaken m.v.
1-20 (30.6.1933)~, jf. O. tid. s. 2365.

5.7

Debatt om saksrekkefølgen.
Endelig avgjørelse av de under tolltariffen midlertidige opførte tolltillegg.
(jfr. budgett-innst. S. nr. 149).
Innst. S. L. fra finans- og tollkomiteen om avgift av fyrstikker.
Innst. S. M. fra finans- og tollkomiteen om omsetningsavgift til
statskassen på visse varer m.v.
Innst. S. nr. 176 fra finans- og tollkomiteen om omsetningsavgift til
statskassen i året 1933. (St. prp. nr. 7 og St. med. Nr. 22 for 1933.)
Vedtak: Offentliggjøring av debatten og vedtakene skjer etter nærmere
vedtak av presidentskapet i samråd med finansministeren.
Offentliggjort, S.tid. s. 2267-2307 (5.7.1933).
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 149 (1933) fra finans- og tollkomiteen om
tollavgifter fra 1 juli 1933.
1 (5.7.1933)~

6.7

18.1

1.7

Budgett-innstilling S. III A (1933) fra budgettkomiteen om de gjenstående
inntekts- og utgiftsanslag for terminen 1933-1934.
1 (6.7.1933)~, offentliggjort, S.tid. s. 2349-2359 (6.7.1933).

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
Ot. prp. nr. 4 (1933) fra Justis- og politidepartementet om utferdigelse av
en lov om fordringer lydende på flere myntsorter.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (18.1.1933)~
Innst. O. B (1933) fra finans- og tollkomiteen om fordringer lydende på
flere myntsorter. (Ot. prp. nr. 4 - 1933.)
1-3 (1.7.1933)~
Innst. O. A. fra den i grunnlovens § 75, f og g omhandlede komite om
innbringelse for Odelstinget av den hemmelige referatprotokoll
vedkommende Forsvarsepartementet.
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Vedtak: Innstillingen og debatten offentliggjøres ikke.
3-22 (1.7.1933)~
Debatt om Lagtingets medlemmer kan være til stede i møte for lukkede
dører i Odelstinget.
23 (1.7.1933)~

4.7

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O. til innst. O. B (1933). (Jfr. Innst. O. B.)
1 (4.7.1933)~
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83. ordentlige Storting 1934
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 (1934) fra Forsvarsdepartementet. Omordning av
kystfestningenes mineforsvar.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 22 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om
omsetningsavgift til statskassen av visse varer.
St. prp. nr. 6 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om undlatelse av å sette i kraft
visse tollforhøielser.
Tilleggsbemerkninger fra Utenriksdepartementet til hemmelig St. prp. nr. 6 (1934)
fra Finans- og tolldepartementet om undlatelse av å sette i kraft visse
tollforhøielser.
St. prp. nr. 64 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for Kongen
til å nedsette omsetningsavgiften av innenlands tilvirket fruktvin samt at forhøie
grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 72 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for Kongen
til å nedsette grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 75 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse til å opta
lån for Statskassens regning.
St. med. nr. 13 (1934) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av grunnlinjer for
Norges sjøterritorium.
Tillegg til St. med. nr. 13 (1934) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 16 (1934) fra Utenriksdepartementet. Angående spørsmålet om
Hannevig-sakens innbringelse for den faste voldgiftsdomstol i Haag eller for en
internasjonal forliksnevnd.
St. med. nr. 23 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om utsettelse for Polen med
betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld".
Innst. S. A (1934) fra finans- og tollkomiteen om undlatelse av å sette i kraft visse
tollforhøielser. (St. prp. nr. 6 - 1934.)
Innst. S. B (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksministerens redegjørelse i Stortingets møte 2 februar 1934.
Innst. S. C (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående meddelelse om
ikke offentliggjorte notevekslinger med fremmede makter.
Innst. S. D (1934) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld". (St.
med. nr. 23 - 1934.)
Innst. S. E (1934) fra militærkomiteen. Omordning av kystfestningenes mineforsvar.
(St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 - 1934.)
Innst. S. F (1934) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for Kongen til å
nedsette omsetningsavgiften av innenlands tilvirket fruktvin samt til å forhøie
grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 64 - 1934.)
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Innst. S. G (1934) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
fastsettelse av grundlinjer for Norges sjøterritorium. (St. med. nr. 13 - 1934.)
Innst. S. H (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-behandling av St.
med. nr. 16 - 1934 (Hannevig-saken).
Innst. S. I (1934) fra den forsterkede finans- og tollkomite om bemyndigelse for
Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 72 - 1934.)
Innst. S. J (1934) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å oppta lån for
statskassens regning. (St. prp. nr. 75 - 1934.)
Innst. S. L (1934) fra finans- og tollkomiteen om forhøielse av tollen på smult og
ister.
Budgett-innst. S. nr. 151 (1934) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1934. (St. prp. nr. 1 - 1934.)
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 151 (1934) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1934.
Budgett-innst. S. K (1934) fra finans- og tollkomiteen angående omsetningsavgift til
statskassen av visse varer. (St. prp. nr. 1, kap. 2024 og St. prp. nr. 1, tillegg 22 1934.)

24.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
St. prp. nr. 6 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om undlatelse av å
sette i kraft visse tollforhøielser.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro om når Stortinget
kan vente å bli forelagt saken om sjøgensen.
1 (24.1.1934)~

2.2

Vedtak: Pressens representanter, ifølge oppgave fra
utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Folkeforbundet, nedrustning, overflyvninger av
de nordlige områder av Norge, Sverige og Finland, handelspolitikk,
internasjonale valutaforhold, økonomisk verdenskonferanse i London,
tollforhandlinger, handel med Sovjet-Samveldet, Storbritannia, Tyskland
og Frankrike, vinpolitikk, forhandlinger med Belgia, fiskeavtale med
Sverige, skipsfart, sjøterritoriet, trålerspørsmålet, Øst-Grønland, Svalbard,
Antarktis, hvalfangst).
Vedtak: Redegjørelsen sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen og
trykkes og omdeles til representantene som hemmelig dokument.
1-16 (2.2.1934)~
Referat:
St. med. nr. 13 (1934) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
17 (2.2.1934)~

5.3

Innst. S. A (1934) fra finans- og tollkomiteen om undlatelse av å sette i
kraft visse tollforhøielser. (St. prp. nr. 6 - 1934.)
1-34 (5.3.1934)~
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Innst. S. B (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksministerens redegjørelse i Stortingets møte 2 februar 1934.
34-49 (5.3.1934)~
Vedtak: Debatten offentliggjøres ikke, men det sendes ut en
pressemelding om at det ble holdt et hemmelig møte til behandling av
forskjellige tollspørsmål og utenriksministerens redegjørelse om den
utenrikspolitiske situasjon.
49-50 (5.3.1934)~
Vedtak: "Ved behandlingen av kgl. meddelelse om fastsettelse av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium blir utenriks- og
konstitusjonskomiteen å forsterke med 2 medlemmer av sjøfarts- og
fiskerikomiteen opnevnt av denne."
50 (5.3.1934)~
Referat:
St. med. nr. 16 (1934) fra Utenriksdepartementet. Angående spørsmålet
om Hannevig-sakens innbringelse for den faste voldgiftsdomstol i Haag
eller for en internasjonal forliksnevnd.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
50 (5.3.1934)~
24.4

Oversendelse til regjeringen av Norges Rederforbunds skrivelse til spesialkomiteen.
1 (24.4.1934)~
Referat:
St. med. nr. 23 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om utsettelse for
Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld".
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen, forsterket med 2
medlemmer av finans- og tollkomiteen. oppnevnt av denne.
1 (24.4.1934)~

11.5

Referat:
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 (1934) fra Forsvarsdepartementet.
Omordning av kystfestningenes mineforsvar.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
1 (11.5.1934)~

16.5

Innst. S. C (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
meddelelse om ikke offentliggjorte notevekslinger med fremmede makter.
1 (16.5.1934)~
Innst. S. D (1934) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag
av "reliefgjeld". (St. med. nr. 23 - 1934.)
1-2 (16.5.1934)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro ang. en
interpellasjon i det britiske Underhuset om det norske oppsynsvernet ved
fiskebankene.
2-3 (16.5.1934)~

11.6
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Referat:
St. prp. nr. 64 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse
for Kongen til å nedsette omsetningsavgiften av innenlands tilvirket
fruktvin samt at forhøie grunntollen for visse varer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (11.6.1934)~
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Innst. S. G (1934) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om fastsettelse av grundlinjer for Norges sjøterritorium. (St. med. nr. 13 1934.)
Vedtak: St. med. nr. 13, 1934, tas ikke under behandling av inneværende
års storting.
1-20 (11.6.1934)~
Innst. S. E (1934) fra militærkomiteen. Omordning av kystfestningenes
mineforsvar. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 - 1934.)
20-21 (11.6.1934)~
Innst. S. F (1934) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for
Kongen til å nedsette omsetningsavgiften av innenlands tilvirket fruktvin
samt til å forhøie grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 64 - 1934.)
21-32 (11.6.1934)~
Budgett-innst. S. nr. 151 (1934) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1934. (St. prp. nr. 1 - 1934.)
32-39 (11.6.1934)~
11.6em Fortsatt behandling av Budgett-innst. S. nr. 151 (1934).
1-33 (11.6.1934em)~
19.6

Referat:
1) St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 22 (1934) fra Finans- og tolldepartementet
om omsetningsavgift til statskassen av visse varer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
2) St. prp. nr. 72 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om
bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen, forsterket med 2 medlemmer
av utenriks- og konstitusjonskomiteen, oppnevnt av denne.
3) St. prp. nr. 75 (1934) fra Finans- og tolldepartementet om
bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (19.6.1934)~

21.6

Innst. S. H (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikkebehandling av St. med. nr. 16 - 1934 (Hannevig-saken).
1 (21.6.1934)~
Innst. S. I (1934) fra den forsterkede finans- og tollkomite om
bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer. (St.
prp. nr. 72 - 1934.)
1-4 (21.6.1934)~

27.6

Innst. S. J (1934) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å oppta
lån for statskassens regning. (St. prp. nr. 75 - 1934.)
1-2 (27.6.1934)~
Budgett-innst. S. K (1934) fra finans- og tollkomiteen angående
omsetningsavgift til statskassen av visse varer. (St. prp. nr. 1, kap. 2024
og St. prp. nr. 1, tillegg 22 -1934.)
2-4 (27.6.1934)~

28.6

8.6

Innst. S. L (1934) fra finans- og tollkomiteen om forhøielse av tollen på
smult og ister.
1-14 (28.6.1934)~

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
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Ot. prp. nr. 57 (1934) fra Handelsdepartementet. Lov om forandring i lov
av 21 juni 1929 om fangst av bardehval.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~
20.6

25.6

38

Innst. O. A (1934) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om lov om
forandring i lov av 21 juni 1929 om fangst av bardehval. (Ot. prp. nr. 57 1934.)
Vedtak: Innstillingen og debatten offentliggjøres når loven er sanksjonert.
1-8 (20.6.1934)~

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O. til innst. O. A (1934). (Jfr. innst. O. A.) Off som Besl. O. Nr. 132.
Vedtak: Proposisjonen, innstillingen og debatten i saken blir å
offentliggjøre i den utstrekning presidentskapet bestemmer.
1-10 (25.6.1934)~

Kronologisk oversikt over møter for lukkede dører med tilhørende dokumenter 1925-1939

84. ordentlige Storting 1935
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1935) fra Forsvarsdepartementet. Anskaffelse av
ammunisjon til Oslofjord fremskutte befestninger.
St. prp. nr. 10 (1935) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av tilleggsavtale
til Handels- og Sjøfartskonvensjonen mellem Norge og Portugal.
St. prp. nr. 17 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse til å opta
lån for Statskassens regning.
St. prp. nr. 18 (1935) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en i
Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr. 2) til handels- og
sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember 1926 og
tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse dermed utvekslede
fortrolige noter.
St. prp. nr. 19 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om forhøielse av grunntollen
for visse slags fajansevarer.
St. prp. nr. 20 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om endring av
betalingsvilkårene for Polens "reliefgjeld".
St. prp. nr. 50 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for Kongen
til å forandre tollen på natursilkevarer og omsetningsavgiften av parfymer, luktende
vann etc.
St. prp. nr. 74 (1935) fra Utenriksdepartementet om bemyndigelse for regjeringen til
å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet om billighetserstatning til det amerikanske
firma George R. Jones Co.
St. med. nr. 13 (1935) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av grunnlinjer for
Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 20 (1935) fra Handelsdepartementet om importregulering av
gummifottøi, fajanse, fjær og dun og automobiler.
St. med. nr. 30 (1935) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934.
St. med. nr. 31 (1935) fra Utenriksdepartementet om noteveksling mellem Norge
og Frankrike av 3 april 1935 angående handelsforbindelsene mellem de to land.
Dokument A (1935). Stats- og utenriksminister Joh. Ludw. Mowinchels redegjørelse
for de utenrikske forhold - i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomites møte
den 6te desember 1934.
Dokument B (1935). Omkostninger ved Hannevig-sakens innbringelse for
voldgiftsrett.
Dokument D (1935). Angående Marinens flyvemateriell og innstilling fra
undersøkelseskomiteen vedrørende Marinens flyvevåben.
Innst. S. A (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående Hannevigsaken. (St. med. nr. 16 - 1934).
Innst. S. B (1935) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
grunnlinjer for optrækning av sjøgrensen. (St. med. nr. 13 med tillegg - 1934 og St.
med nr. 13 - 1935.)
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Innst. S. C (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av
tilleggsavtale av 4 september 1934 til handels- og sjøfartskonvensjonen mellem
Norge og Portugal. (St. prp. nr. 10 - 1935.)
Innst. S. D (1935) fra Stortingets Presidentskap angående spørsmålet om
offentliggjørelse av visse av Grønlandssakens dokumenter.
Innst. S. E (1935) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å opta lån for
Statskassens regning. (St. prp. nr. 17, 1935.)
Innst. S. F (1935) fra finans- og tollkomiteen om: 1) Importregulering av
gummifottøi, fajanse og fjær og dun og automobiler. 2) Om forhøielse av
grunntollen for visse fajansevarer. (St. med. nr. 20, St. prp. nr. 19, 1935.)
Innst. S. G (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster
inngått med fremmede makter. (Specialavtaler).
Innst. S. H (1935) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
endring i betalingsforholdene for Polens "reliefgjeld". (St. prp. nr. 20, 1935.)
Innst. S. I (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av en i
Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr. 2) til handels- og
sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember 1926 og
tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse dermed utvekslede
fortrolige noter. (St. prp. nr. 18 - 1935.)
Innst. S. J (1935) fra finans- og tollkomiteen angående de ved
varebetalingsoverenskomsten med Tyskland opsatte protokoller av 6 september og
31 desember 1934.
Innst. S. K (1935) fra den forsterkede finans- og tollkomite om bemyndigelse for
Kongen til å forandre tollen på natursilkevarer og omsetningsavgiften av parfymer,
luktende vann etc. (St. prp. nr. 50, 1935.)
Innst. S. L (1935) fra militærkomiteen angående kystartilleriets budgett for
budgettåret 1 juli 1935 - 30 juni 1936. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 - 1935.)
Innst. S. M (1935) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934. (St. med. nr. 30, 1935.)
Innst. S. O (1935) fra vei- og jernbanekomiteen om visse spørsmål i forbindelse
med jernbaneplanen for strekningen Mosjøen - Mo av Nordlandsbanen.
Innst. S. P (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om noteveksling mellem
Norge og Frankrike av 3 april 1935 angående handelsforbindelsene mellem de to
land. (St. med. nr. 31, 1935.)
Innst. S. Q (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om bemyndigelse for
regjeringen til å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet om billighetserstatning til det
amerikanske firma Georg R. Jones Co. (St. prp. nr. 74, 1935.)
Innst. S. R (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående stats- og
utenriksminister Joh. Ludw. Mowinckels redegjørelse for utenrikske forhold.
(Redegjørelse i den utv. utenriks- og konstitusjonskomite den 6 desember 1934 og
supplerende redegjørelse i Stortingets møte 21 januar 1935.). (Dok. A. med tillegg).
Budgett-innst. S. nr. 161 (1935) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1935. (St. prp. nr. 1, 1935.)
Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
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21.1

Stats- og utenriksminister Mowinckels supplerende redegjørelse for de
utenrikske forhold (den internasjonale politiske situasjon,
våpeneksporten, Frankrike, Norden, vinlandene, Italia, clearingavtalen
med Tyskland, Polen, Brasil, Japan, USA)
Vedtak: Utenriksministeren redegjørelse, samt Dok. A (1935) sendes
utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1-33 (21.1.1935)~
Referat:
St. med. nr. 13 (1935) fra Utenriksdepartementet om fastsettelse av
grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.
33 (21.1.1935)~

28.1

Referat:
1) St. prp. nr. 10 (1935) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av
tilleggsavtale til Handels- og Sjøfartskonvensjonen mellem Norge og
Portugal.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2) St. med. nr. 20 (1935) fra Handelsdepartementet om importregulering
av gummifottøi, fajanse, fjær og dun og automobiler.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (28.1.1935)~

26.2

Referat:
1) St. prp. nr. 17 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om
bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
2) St. prp. nr. 18 (1935) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av
en i Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr. 2) til
handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember
1926 og tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse
dermed utvekslede fortrolige noter.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med 2
medlemmer av finans. og tollkomiteen oppnevnt av denne.
3) St. prp. nr. 19 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om forhøielse
av grunntollen for visse slags fajansevarer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
4) St. prp. nr. 20 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om endring av
betalingsvilkårene for Polens "reliefgjeld".
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med 2
medlemmer av finans. og tollkomiteen oppnevnt av denne.
5) St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1935) fra Forsvarsdepartementet.
Anskaffelse av ammunisjon til Oslofjord fremskutte befestninger.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
1 (26.2.1935)~
Innst. S. D (1935) fra Stortingets Presidentskap angående spørsmålet om
offentliggjørelse av visse av Grønlandssakens dokumenter.
Vedtak: Debatten offentliggjøres ikke.
1-20 (26.2.1935)~
Innst. S. C (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
godkjennelse av tilleggsavtale av 4 september 1934 til handels- og
sjøfartskonvensjonen mellem Norge og Portugal. (St. prp. nr. 10 - 1935.)
Debatt om offentliggjøring av debatten og voteringen skal offentliggjøres.
Vedtak: Debatten offentliggjøres ikke.
20-48 (26.2.1935)~

4.3

Innst. S. E (1935) fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å opta
lån for Statskassens regning. (St. prp. nr. 17, 1935.)
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1-8 (4.3.1935)~
Innst. S. F (1935) fra finans- og tollkomiteen om: 1) Importregulering av
gummifottøi, fajanse og fjær og dun og automobiler. 2) Om forhøielse av
grunntollen for visse fajansevarer. (St. med. nr. 20, St. prp. nr. 19, 1935.)
8-9 (4.3.1935)~
30.3

Innst. S. H (1935) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående endring i betalingsforholdene for Polens "reliefgjeld". (St. prp.
nr. 20, 1935.)
1 (30.3.1935)~
Innst. S. I (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse
av en i Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr. 2) til
handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember
1926 og tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse dermed
utvekslede fortrolige noter. (St. prp. nr. 18 - 1935.)
1-2 (30.3.1935)~
Innst. S. G (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
overenskomster inngått med fremmede makter.
2-8 (30.3.1935)~

10.4

Debatt om hvem som skal få adgang til møtet.
Forslag om at Hannevigs advokat, Torstensen, får adgang til møtet ble
trukket tilbake.
1-2 (10.4.1935)~
Innst. S. A (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
Hannevig-saken. (St. med. nr. 16 - 1934).
Vedtak: Debatten offentliggjøres ikke.
2-50 (10.4.1935)~
Referat:
1. St. prp. nr. 50 (1935) fra Finans- og tolldepartementet om
bemyndigelse for Kongen til å forandre tollen på natursilkevarer og
omsetningsavgiften av parfymer, luktende vann etc.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen, forsterket med 2 medlemmer
av utenriks- og konstitusjonskomiteen oppnevnt av denne.
2. St. med. nr. 30 (1935) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
50 (10.4.1935)~
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11.4

Innst. S. K (1935) fra den forsterkede finans- og tollkomite om
bemyndigelse for Kongen til å forandre tollen på natursilkevarer og
omsetningsavgiften av parfymer, luktende vann etc. (St. prp. nr. 50,
1935.)
1 (11.4.1935)~

24.5

Ang. gaver og adresse til Sveriges Riksdag ved 500-årsjubileet.
1-5, 10 (24.5.1935)~
Innst. S. J (1935) fra finans- og tollkomiteen angående de ved
varebetalingsoverenskomsten med Tyskland opsatte protokoller av 6
september og 31 desember 1934.
5-6 (24.5.1935)~
Innst. S. M (1935) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934. (St. med. nr. 30,
1935.)
6 (24.5.1935)~
Innst. S. L (1935) fra militærkomiteen angående kystartilleriets budgett for
budgettåret 1 juli 1935 - 30 juni 1936. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 - 1935.)
6-7 (24.5.1935)~
Innst. S. N (1935) fra militærkomiteen om Marinens flyvemateriell. (Dok.
D.)
Vedtak: Dokumentene og referatet offentliggjøres etter Presidentskapets
nærmere bestemmelse.
7-9 (24.5.1935)~, se S.tid. s. 1620-1621.
Referat:
St. med. nr. 31 (1935) fra Utenriksdepartementet om noteveksling mellem
Norge og Frankrike av 3 april 1935 angående handelsforbindelsene
mellem de to land.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
9 (24.5.1935)~

12.6

Referat:
St. prp. nr. 74 (1935) fra Utenriksdepartementet om bemyndigelse for
regjeringen til å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet om
billighetserstatning til det amerikanske firma George R. Jones Co.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~

24.6

Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger med
Portugal, Spania og Italia, handel med Brasil og Cuba, tollforhandlinger
med USA, Japan, forholdet til Danmark, Finland og Sverige, handelen
med Storbritannia, tvistesaker med Sovjet-Samveldet).
1-17 (24.6.1935)~
Innst. S. R (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statsog utenriksminister Joh. Ludw. Mowinckels redegjørelse for utenrikske
forhold. (Redegjørelse i den utv. utenriks- og konstitusjonskomite den 6
desember 1934 og supplerende redegjørelse i Stortingets møte 21 januar
1935.). (Dok. A. med tillegg).
9-17 (24.6.1935)~
Innst. S. P (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om noteveksling
mellem Norge og Frankrike av 3 april 1935 angående
handelsforbindelsene mellem de to land. (St. med. nr. 31, 1935.)
17 (24.6.1935)~
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Innst. S. Q (1935) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
bemyndigelse for regjeringen til å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet
om billighetserstatning til det amerikanske firma Georg R. Jones Co. (St.
prp. nr. 74, 1935.)
17-18 (24.6.1935)~
Innst. S. B (1935) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående grunnlinjer for optrækning av sjøgrensen. (St. med. nr. 13 med
tillegg - 1934 og St. med nr. 13 - 1935.)
Vedtak: Offentliggjøring av innstillingen og utenriksministerens
bemerkninger under debatten overlates til regjeringen i konferanse med
formannen i utenrikskomiteen.
18-30 (24.6.1935)~
Innst. S. O (1935) fra vei- og jernbanekomiteen om visse spørsmål i
forbindelse med jernbaneplanen for strekningen Mosjøen - Mo av
Nordlandsbanen.
30-31 (24.6.1935)~
Budgett-innst. S. nr. 161 (1935) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1935. (St. prp. nr. 1, 1935.)
Vedtak: Den fortsatte behandlingen av saken utsettes til ettermiddagen.
31-49 (24.6.1935)~
24.6em Fortsatt behandling av Budgett-innst. S. nr. 161 (1935) fra finans- og
tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1935. (St. prp. nr. 1, 1935.)
1-35 (24.6.1935em)~, beslutningen offentliggjort, se S.tid. s. 1621-1624.

13.5

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
1. Ot. prp. nr. 62 (1935) fra Justis- og politidepartementet om lov om
begrensning av adgangen til å pantsette tankskib.
Vedtak: Sendes sjøfarts- og fiskerikomiteen.
2. Ot. prp. nr. 63 (1935) fra Handelsdepartementet om utferdigelse av
lov om fangst av bardehval.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med 2
medlemmer av sjøfarts- og fiskerikomiteen oppnevnt av denne.
1-2 (13.5.1935)~
Innst. O. A (1935) fra sjøfarts- og fiskerikomiteen angående lov om
begrensning av adgangen til å pantsette tankskib (Ot. prp. nr. 62 - 1935.)
Vedtak: Saken behandles straks. Proposisjonen og innstillingen
offentliggjøres når loven er sanksjonert.
2-23 (13.5.1935)~

3.6

Innst. O. B (1935) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om utferdigelse av lov om fangst av bardehval (Ot. prp. nr. 63 - 1935).
Vedtak: Proposjonen, innstillingen og debatten offentliggjøres etter at
loven er vedtatt av Lagtinget.
Offentliggjort O.tid. s. 497-512 (3.6.1935).

13.6

Lagtingets anmerkning til Odelstingets beslutning til lov om bardehval
(Besl. L. til Besl. O. til innst. O. B.)
Offentliggjort O.tid. s. 512-513 (13.6.1935).

16.5
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Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O. til Innst. O. A (1935) fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om
adgangen til å pantsette tankskib (Ot. prp. nr. 62 - 1935)
Vedtak: Beslutningen offentliggjøres når loven er sanksjonert.
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1 (16.5.1935)~
6.6

Besl. O. til Innst. O. B (1935) fra den forsterkede utenriks- og
konstitusjonskomite om utferdigelse av lov om fangst av bardehval (Ot.
prp. nr. 63 - 1935).
Vedtak: Beslutningen og debatten offentliggjøres når loven er
sanksjonert.
Offentliggjort L.tid. s. 123-130 (6.6.1935).

13.6

Odelstingets beslutning til Lagtingets anmerkning til Odelstingets
beslutning til lov om fangst av bardehval.
Offentliggjort L.tid. s. 131 (13.6.1935).
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85. ordentlige Storting 1936
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21 (1936) fra Forsvarsdepartementet om anskaffelse av
jagere til Hærens flyvevåben og om motorfabrikasjonen ved Marinens minevesen.
St. prp. nr. 12 (1936) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en
konvensjon mellem Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein kommer over
grensen mellem de to riker.
St. prp. nr. 20 (1936) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til norske
selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive selfangst i
Kvitsjøen i 1936.
St. prp. nr. 23 (1936) fra Handelsdepartementet om ytterligere bevilgning til fremme
av fiskeeksporten for 1935/36.
St. prp. nr. 51 (1936) fra Arbeidsdepartementet om Statsbanenes tilslutning til
ordning av A/S Grand Hotell Terminus` gjeldsforhold.
St. meld. nr. 15 (1936) fra Utenriksdepartementet. Hannevig-saka.
St. med. nr. 21 (1936) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1935.
St. med. nr. 42 (1936) fra Utenriksdepartementet. Om inngåelse av en
handelsavtale og en betalingsavtale mellem Norge og Spania av 13. juni 1936 samt
utveksling av dertil hørende noter.
Innst. S. B (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster
inngått med fremmede makter. (Specialavtaler.)
Innst. S. C (1936) fra den utvidede og forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om ytterligere bevilgning til fremme av fiskeeksporten 1935-36. (St. prp. nr. 23,
1936.)
Innst. S. D (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående Hannevigsaken. (St. meld. nr. 15, 1936.)
Innst. S. E (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til
de norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive
selfangst i Kvitesjøen. (St. prp. nr. 20, 1936.)
Innst. S. F (1936) fra den forsterkede vei- og jernbanekomite om Statskassens
tilslutning til en ordning av A/S Grand Hotel Terminus` gjeldsforhold. (St. prp. nr. 51,
1936.)
Innst. S. G (1936) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
godkjennelse av en konvensjon mellem Norge og Finnland om forholdsregler mot
at rein kommer over grensen mellem de to riker. (St. prp. nr. 12, 1936.)
Innst. S. H (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående et av Kurt
Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i Finnland
blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier. (St. med. nr. 27,
1933.)
Tillegg til innst. S. H (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående et av
Kurt Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i
Finnland blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier.
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Innst. S. I (1936) fra finans- og tollkomiteen angående ordningen av varebyttet
mellem Norge og Italia og om ordning av betalingene vedrørende dette varebytte.
Innst. S. J (1936) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen
for Sparebankers virksomhet i 1935. (St. med. nr. 21, 1936.)
Innst. S. K (1936) (Tillegg 5 til budgett-innst. S. nr. 125 og tillegg til budgett-innst. S.
nr. 128:a.) fra militærkomiteen om anskaffelse av jagere til Hærens flyvevåben og
om motorfabrikasjonen ved Marinens minevesen. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21,
1936.)
Innst. S. L (1936) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angaaende
grundlinjer for optrækning av sjøgrænsen. (St. med. nr. 13 med tillegg for 1934 og
St. med. nr. 13 for 1935.)
Innst. S. M (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av nyt
legationshus i London.
Budgett-innst. S. nr. 159 (1936) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1936. (St. prp. nr. 1, 1936.)
Meddelelse fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
sjøgrensespørsmålet (1936).

14.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Redegjørelse av utenriksminister Koht om sjøgrensesaken.
Vedtak: Redegjørelsen sendes den utvidede og forsterkede utenriks- og
konstitusjonskomite, og trykkes og omdeles til Stortingets medlemmer.
1-12 (14.1.1936)~
Referat:
St. prp. nr. 1 (1936) fra Finans- og tolldepartementet om beskatning av
bankinnskudd for budgett-terminen 1 juli 1936 - 30 juni 1937.
Debatt om finanskomiteen skulle forsterkes under behandlingen av
saken.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
12-15 (14.1.1936)~

25.1

Referat:
St. prp. nr. 12 (1936) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en
konvensjon mellem Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein
kommer over grensen mellem de to riker.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med
representantene Laberg og Mikkola.
1 (25.1.1936)~
Muntlig innstilling fra den utvidede og forsterkede utenriks- og
konstitusjonskomite om utenriksministerens redegjørelse om
sjøgrensesaken
1-29 (25.1.1936)~
Henstilling fra representanten Braadland til utenriksministeren om at hans
redegjørelse for den utenrikspolitiske situasjon avgis i møte for åpne
dører.
29-31 (25.1.1936)~

7.2

Redegjørelse av utenriksminister Koht om handelspolitiske spørsmål.
Vedtak: Redegjørelsen sendes den utvidede utenriks- og
konstitusjonskomite
1-14 (7.2.1936)~
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Referat:
1. St. meld. nr. 15 (1936) fra Utenriksdepartementet. Hannevig-saka.
2. St. prp. nr. 20 (1936) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse
til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1936.
Vedtak: 1 og 2 sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
3. St. prp. nr. 23 (1936) fra Handelsdepartementet om ytterligere
bevilgning til fremme av fiskeeksporten for 1935/36.
Vedtak: Sendes den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite
forsterket med 2 medlemmer av sjøfarts- og fiskerikomiteen.
14 (7.2.1936)~
15.2

Referat:
St. prp. nr. 29 (1936) om nedsettelse av tollen på forbetefrø.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~

18.2

Innst. S. A.(1936) fra finans- og tollkomiteen om nedsettelse av tollen på
forbetefrø.
Vedtak: Proposisjon, innstilling og debatt blir å offentliggjøre etter
Finansdepartementets nærmere bestemmelse.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~

6.3

Innst. S. C (1936) fra den utvidede og forsterkede utenriks- og
konstitusjonskomite om ytterligere bevilgning til fremme av fiskeeksporten
1935-36. (St. prp. nr. 23, 1936.)
1-11 (6.3.1936)~
Redegjørelse av statsråd Torp om arbeidet med en flyrute over
Atlanterhavet.
11-15 (6.3.1936)~

19.3

Referat:
St. prp. nr. 51 (1936) fra Arbeidsdepartementet om Statsbanenes
tilslutning til ordning av A/S Grand Hotell Terminus` gjeldsforhold.
Vedtak: Sendes vei- og jernbanekomiteen forsterket med 2 medlemmer
av finanskomiteen oppnevnt av denne.
1 (19.3.1936)~
Innst. S. D (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
Hannevig-saken. (St. meld. nr. 15, 1936.)
Vedtak: Utenriksdepartementet bemyndiges til å offentliggjøre
beslutningen i Hannevig-saken etter departementets nærmere
bestemmelse.
1-30, 37 (19.3.1936)~
Innst. S. E (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
statstilskudd til de norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitesjøen. (St. prp. nr. 20,
1936.)
30-34 (19.3.1936)~
Innst. S. B (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
overenskomster inngått med fremmede makter. (Specialavtaler.)
34-37 (19.3.1936)~

28.4
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Innst. S. G (1936) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om godkjennelse av en konvensjon mellem Norge og Finnland om
forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellem de to riker. (St.
prp. nr. 12, 1936.)
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1-2 (28.4.1936)~
Innst. S. F (1936) fra den forsterkede vei- og jernbanekomite om
Statskassens tilslutning til en ordning av A/S Grand Hotel Terminus`
gjeldsforhold. (St. prp. nr. 51, 1936.)
2 (28.4.1936)~
Referat:
1. St. med. nr. 21 (1936) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1935.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
2. St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21 (1936) fra Forsvarsdepartementet om
anskaffelse av jagere til Hærens flyvevåben og om motorfabrikasjonen
ved Marinens minevesen.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
2 (28.4.1936)~
4.5

Redegjørelse av utenriksminister Koht om en utenlandsreise i tidsrommet
6. - 27. april 1936 til Praha, Wien, Budapest, Bucarest, Warszawa,
Moskva, Helsinki og Stockholm.
Debatt om representanter for pressen skulle inviteres til å overvære
utenriksministeren generelle utenrikspolitiske redegjørelser i møte for
lukkede dører.
1-24 (4.5.1936)~

29.5

Innst. S. H (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående et av
Kurt Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i
1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre
verdier. (St. med. nr. 27, 1933.)
1-2 (29.5.1936)~
Referat:
Andragende fra ingeniør Casper Hansen, Oslo, m,fl. om kjøp og
eksporttillatelse for et parti Jarmangeværer som er laget i armedepotene.
Vedtak: Sendes regjeringen.
3 (29.5.1936)~
Redegjørelse av utenriksminister Koht om Hannevigsaken.
Vedtak: I følge forhandlingsprotokollen vedtok Stortinget å forlenge en
tidsfrist for å stille garanti, men referatet viser ikke at det ble foretatt
votering. De som uttalte seg i saken representerte flertallet (A+H+V) og
4
gikk alle inn for forlengelse av fristen.
3-5 (29.5.1936)~

16.6

Innst. S. I (1936) fra finans- og tollkomiteen angående ordningen av
varebyttet mellem Norge og Italia og om ordning av betalingene
vedrørende dette varebytte.
1-2 (16.6.1936)~
Innst. S. J (1936) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1935. (St. med. nr. 21,
1936.)
2-3 (16.6.1936)~
Innst. S. K (1936) (Tillegg 5 til budgett-innst. S. nr. 125 og tillegg til
budgett-innst. S. nr. 128:a.) fra militærkomiteen om anskaffelse av jagere

4

Sammenlign med vedtaket av Elverumsfullmakten 9. april 1940.
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til Hærens flyvevåben og om motorfabrikasjonen ved Marinens
minevesen. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21, 1936.)
3-7 (16.6.1936)~
Referat:
Forsvarsdepartementet tilbakesender andragende fra ingeniør Casper
Hansen m.fl. om kjøp og eksporttillatelse for et parti Jarmangeværer.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
7 (16.6.1936)~
26.6

Budgett-innst. S. nr. 159 (1936) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1936. (St. prp. nr. 1, 1936.)
1-24 (26.6.1936)~

14.7

Tillegg til innst. S. H (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen
angående et av Kurt Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i
anledning av at han i 1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større
rubelbeløp og andre verdier.
1 (14.7.1936)~
Innst. S. M (1936) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av nyt
legationshus i London.
1-3 (14.7.1936)~
Innst. S. L (1936) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angaaende grundlinjer for optrækning av sjøgrænsen. (St. med. nr. 13
med tillegg for 1934 og St. med. nr. 13 for 1935.)
3-29 (14.7.1936)~
Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger med
Frankrike, Spania, Portugal, Brasil og Romania, handelsavtale med
Uruguay, Tyrkia, Sverige og Jugoslavia, forholdet til Island og Italia)
29-47 (14.7.1936)~
Referat:
St. med. nr. 42 (1936) fra Utenriksdepartementet. Om inngåelse av en
handelsavtale og en betalingsavtale mellem Norge og Spania av 13. juni
1936 samt utveksling av dertil hørende noter.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen
41-47 (14.7.1936)~
Muntlig innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om at St. med.
nr. 42 (1936) ikke tas under behandling av dette Storting.
41-47 (14.7.1936)~
Andragende fra ingeniør Casper Hansen m.fl. (Georg Wasmuth Sejersted
og T. G. Hygen) om kjøp og eksporttillatelse for et parti Jarmangeværer.
Vedtak: Vedlegges protokollen.
47-51 (14.7.1936)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Anderssen-Rysst til
utenriksministeren ang. konsesjonen til norske selfangere for fangst i
Kvitsjøen.
51 (14.7.1936)~
Redegjørelse av utenriksminister Koht om Hannevigsaken.
52 (14.7.1936)~

14.1
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Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
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Ot. prp. nr. 2 (1936) fra Finans- og tolldepartementet om beskatning til
kommunene av bankinnskudd.
Vedtak: Sendes kommunalkomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~
18.1

23.1

Innst. O. A (1936) fra kommunalkomiteen om lov om beskatning til
kommunene av bankinnskudd.
Vedtak: Proposisjon, innstilling og debatt offentliggjøres når loven er
sanksjonert.
Offentliggjort, O.tid. s. 31-69 (18.1.1936).

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Beslutning O. A
Vedtak: Beslutningen og debatten offenliggjøres når loven er sanksjonert.
Offentliggjort, L.tid. s. 2-12 (23.1.1936).
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86. ordentlige Storting 1937
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 1 (1937) fra Finans- og tolldepartementet om tollavgifter.
St. prp. nr. 38 (1937) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til norske
selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive selfangst i
Kvitsjøen i 1937.
St. prp. nr. 78 (1937) fra Finans- og tolldepartementet om nedsettelse av
grunntollen for friske aprikoser, ferskener og nektariner.
St. prp. nr. 97 (1937) fra Handelsdepartementet om lån til utrustning av en
fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939.
St. med. nr. 26 (1937) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936.
St. med. nr. 34 (1937) fra Landbruksdepartementet om lagring av korn og mel i
Nord- Norge.
St. med. nr. 40 (1937) fra Handelsdepartementet om Statens interesser i A/S De
Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo.
Dokument B (1937). Utenriksdepartementets skrivelse av 29 januar og 12 februar
1937 til Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite angående avtale med
Storbritannia om fisket utenfor Nord- Norge.
Innst. S. B (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til
de norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet- Samveldet for tillatelse til å drive
selfangst i Kvitsjøen. (St. prp. nr. 38, 1937.)
Innst. S. C (1937) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
bemyndigelse for Utenriksdepartementet til å fremlegge forslag til overenskomst
med Storbritannia angående fisket i Nordishavet. (Dok. B. - 1937.)
Innst. S. D (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster
inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. E (1937) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936. (St. med. nr. 26, 1937.)
Innst. S. F (1937) fra finans- og tollkomiteen om nedsettelse av grunntollen for
friske aprikoser, ferskener og nektariner. (St. prp. nr. 78, 1937.)
Innst. S. G (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksminister Kohts handelspoltiske redegjørelse 8 februar 1937. (Dok. C,
1937.)
Innst. S. H (1937) fra landbrukskomiteen om lagring av korn og mel i Nord- Norge.
(St. med. nr. 34, 1937.)
Innst. S. I (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om lån til utrustning av en
fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939. (St. prp. nr. 97, 1937.)
Innst. S. J (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående bygging av
isbryter for Svalbardtrafikken. (St. med. nr. 17, 1937.)
Innst. S. L (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Statens interesser i
A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo. (St. med. nr. 40, 1937.)
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Budgett-innst. S. nr. 178 (1937) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1937. (St. prp. nr. 1, 1937.)
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 178 (1937) fra finans- og tollkomiteen angående
spørsmålet om å gjøre tollforandringer som Stortinget beslutter utover de forslag
som inneholdes i tariffproposisjonene betinget av de handelspolitiske forhold.

2.2

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
St. prp. nr. 14 (1937) fra Forsvarsdepartementet om forberedelse av
etableringen av visse sikringsforanstaltninger i Finnmark og vedrørende
sjøforsvaret.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
1 (2.2.1937)~
Spørsmål fra representanten Seip til statsministeren om Stortinget i den
nærmeste tid kan vente flere forslag fra regjeringen til ekstraordinære
tiltak.
1-4 (2.2.1937)~

8.2

Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger med
Romania, handelsavtale med Uruguay, Frankrike, Italia, Spania, Portugal,
USA, handel med Cuba, Brasil, Argentina, Danmark, Tsjekkoslovakia,
Polen, Island, Sovjet-Samveldet, Troski-saken, handelsutsendinger til
Mellom- og Sør-Amerika, innførselsforbud for urøkt saltet flesk).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-22 (8.2.1937)~
Forslag fra representanten Hambro om at utenriks- og
konstitusjonskomiteen forsterkes med 2 medlemmer av sjøfarts- og
fiskerikomiteen oppnevnt av denne under behandlingen av et utkast til en
konvensjon med England om trålerfisket utenfor kysten av Nord-Norge.
21-22 (8.2.1937)~

23.2

Innst. S. A (1937) fra militærkomiteen om forberedelse og tilskiping av
visse sikringstiltak i Finnmark og vedrørende Sjøforsvaret (St. prp. nr. 14,
1937.)
Vedtak: Saken behandles for åpne dører. St. prp. nr. 14 (1937) og Innst.
S. A offentliggjøres før behandlingen.
1 (23.2.1937)~

10.3

Referat:
St. prp. nr. 38 (1937) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å
drive selfangst i Kvitsjøen i 1937.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (10.3.1937)~

17.3

Innst. S. B (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
statstilskudd til de norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen. (St. prp. nr. 38,
1937.)
1-7 (17.3.1937)~

15.4

Innst. S. D (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
1-9 (15.4.1937)~
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Innst. S. C (1937) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om bemyndigelse for Utenriksdepartementet til å fremlegge forslag til
overenskomst med Storbritannia angående fisket i Nordishavet. (Dok. B. 1937.)
9-25 (15.4.1937)~
Referat:
St. med. nr. 26 (1937) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
25 (15.4.1937)~
30.4

Referat:
St. prp. nr. 78 (1937) fra Finans- og tolldepartementet om nedsettelse av
grunntollen for friske aprikoser, ferskener og nektariner.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (30.4.1937)~

4.5

Innst. S. F (1937) fra finans- og tollkomiteen om nedsettelse av
grunntollen for friske aprikoser, ferskener og nektariner. (St. prp. nr. 78,
1937.)
1 (4.5.1937)~
Innst. S. E (1937) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936. (St. med. nr. 26,
1937.)
1-2 (4.5.1937)~

28.5

Referat:
1. St. prp. nr. 97 (1937) fra Handelsdepartementet om lån til
utrustning av en fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2. St. med. nr. 34 (1937) fra Landbruksdepartementet om lagring av korn
og mel i Nord- Norge.
Vedtak: Sendes landbrukskomiteen.
1 (28.5.1937)~

10.6

Referat:
St. med. nr. 40 (1937) fra Handelsdepartementet om Statens interesser i
A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (10.6.1937)~

23.6

Budgett-innst. S. nr. 178 (1937) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1937. (St. prp. nr. 1, 1937.)
Vedtak: Proposisjonen og innstillingen offentliggjøres etter nærmere
vedtak av Finansdepartementet.
1-25, 48 (23.6.1937)~
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 178 (1937) fra finans- og tollkomiteen
angående spørsmålet om å gjøre tollforandringer som Stortinget beslutter
utover de forslag som inneholdes i tariffproposisjonene betinget av de
handelspolitiske forhold.
25-28 (23.6.1937)~
Innst. S. G (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksminister Kohts handelspoltiske redegjørelse 8 februar 1937. (Dok.
C, 1937.)
28 (23.6.1937)~
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Innst. S. L (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Statens
interesser i A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo. (St. med.
nr. 40, 1937.)
28-31 (23.6.1937)~
Innst. S. I (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om lån til
utrustning av en fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939. (St. prp.
nr. 97, 1937.)
31 (23.6.1937)~
Innst. S. J (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
bygging av isbryter for Svalbardtrafikken. (St. med. nr. 17, 1937.)
31-33 (23.6.1937)~
Innst. S. H (1937) fra landbrukskomiteen om lagring av korn og mel i
Nord- Norge. (St. med. nr. 34, 1937.)
33-48 (23.6.1937)~

6.4

12.4

19 .4

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
Ot. prp. nr. 34 (1937) fra Handelsdepartementet om forandring i lov om
fangst av bardehval av 14 juni 1935.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Referat mangler, se forhandlingsprotokollen~
Innst. O. A (1937) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen til lov om
forandring i lov om fangst av bardehval (Ot. Prp. Nr. 34 – 1937.)
Vedtak: Proposisjonen, innstillingen og referatet skal foreløpig ikke
offentliggjøres.
Offentliggjort, O.tid. s. 64-67 (12.4.1937).

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O til innst. O. A.
Offentliggjort, L.tid. s. 20-22 (19.4.1937).
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87. ordentlige Storting 1938
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 8 (1938) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en
tilleggsavtale av 21 juli 1937 med tilhørende fortrolige noter til handelstraktaten
mellem Norge og Finnland av 11 november 1930.
St. prp. nr. 16 (1938) fra Finans- og tolldepartementet om tollforandring for friske
vindruer og pærer.
St. prp. nr. 24 (1938) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til norske
selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive selfangst i
Kvitsjøen i 1938.
St. prp. nr. 103 (1938) fra Finans- og tolldepartementet om endring i vilkårene for
statsgaranti for lån til modernisering av Bergens mek. Verksteder, Rosenberg mek.
Verksted og Fredrikstad mek. Verksted, samt statsgaranti for lån til anlegg av
tørrdokk ved Langesunds mek. Verksted.
St. med. nr. 14 (1938) fra Utenriksdepartementet om sak mot Finnland om vederlag
til K. Køpke.
St. med. nr. 17 (1938) fra Utenriksdepartementet om visse tollspørsmål i
sammenheng med kontingenteringsavtalen med Frankrike av 22 desember 1937.
St. med. nr. 25 (1938) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1937.
St. med. nr. 41 (1938) fra Finans- og tolldepartementet. Henstilling fra den finske
regjering om overførsel til perioden 1 oktober 1938 - 15 april 1939 av 150 tonn
ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale med Finnland hadde kunnet innføres med
redusert toll innen 15 april 1938.
Dokument I (1938). Skrivelse fra fylkesmann Gabrielsen til Justisdepartementet
angående de norsk-finske handelsavtaler.
Innst. S. A (1938) fra finans- og tollkomiteen om tollforandring for friske vindruer og
pærer. (St. prp. nr. 16, 1938.)
Innst. S. D (1938) fra finans- og tollkomiteen om visse tollspørsmål i sammenheng
med kontigenteringsavtalen med Frankrike av 22 desember 1937. (St. med. nr. 17,
1938.)
Innst. S. E (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet- Samveldet for tillatelse til å drive
selfangst i Kvitsjøen i 1938. (St. prp. nr. 24, 1938.)
Innst. S. F (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster
inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. G (1938) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for sparebankers virksomhet i 1937. (St. med. nr. 25, 1938.)
Innst. S. H (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksministerens utenrikspolitiske og handelspolitiske redegjørelser i Stortinget
for lukkede dører av henholdsvis 27 januar og 24 mars 1938.
Innst. S. I (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om sak mot Finnland om
vederlag til K. Køpke. (St. med. nr. 14, 1938.)
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Innst. S. K (1938) fra den forsterkede finans- og tollkomite angående henstilling fra
den finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober 1938 - 15 april 1939 av
150 tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale med Finnland hadde kunnet
innføres med redusert toll innen 15 april 1938. (St. med. nr. 41, 1938.)
Budgett-innst. S. nr. 185 (1938) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1938. (St. prp. nr. 1, 1937.)

20.1

27.1

Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
1. St. prp. nr. 8 (1938) fra Utenriksdepartementet om godkjennelse av en
tilleggsavtale av 21 juli 1937 med tilhørende fortrolige noter til
handelstraktaten mellem Norge og Finnland av 11 november 1930.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2. St. prp. nr. 15 fra Finans- og tolldepartementet om bemyndigelse for
Kongen til å sette ned tollen for et kvantum fersk nautkjøtt bestemt til
revefor.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen forsterket med 3 medlemmer
av landbrukskomiteen, oppnevnt av denne.
3. St. prp. nr. 16 (1938) fra Finans- og tolldepartementet om
tollforandring
for friske vindruer og pærer.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
4. St. med. nr. 14 (1938) fra Utenriksdepartementet om sak mot Finnland
om vederlag til K. Køpke.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (20.1.1938)~
Innst. S. A (1938) fra finans- og tollkomiteen om tollforandring for friske
vindruer og pærer. (St. prp. nr. 16, 1938.)
1-2 (27.1.1938)~
Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (Brysselkonferansen, Norges forhold til Tyskland og Franco-Spania, norske
konsulater i Sovjet-Samveldet).
Vedtak: Utenriksministerens redegjørelse sendes utenriks- og
konstitusjonskomiteen.
2-21 (27.1.1938)~

25.2

Referat:
1. St. prp. nr. 24 (1938) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse
til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1938.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen
2. St. med. nr. 17 (1938) fra Utenriksdepartementet om visse
tollspørsmål i sammenheng med kontingenteringsavtalen med
Frankrike av 22 desember 1937.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (25.2.1938)~
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3.3

Innst. S. B (1938) fra den forsterkede finans- og tollkomité om
bemyndigelse for Kongen til å sette ned tollen for et kvantum ferskt
nautkjøtt til revefór.
Innst. S. C (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
godkjennelse av en tilleggsavtale av 21 juli 1937 med tilhørende fortrolige
noter til handelstraktaten mellem Norge og Finnland 11 november 1930.
Debatt om sakene skal behandles for åpne dører.
Vedtak: Innst. S. B og Innst S. C og St. prp. nr. 15 (1938) kan
offentliggjøres med en gang, mens St. prp. nr. 8 (1938) med unntagelse
av selve tilleggsavtalen blir å offentliggjøre etter nærmere avtale mellom
presidentskapet og utenriksministeren.
1-10 (3.3.1938)~

19.3

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor og etter å ha undertegnet en
erklæring om taushetsplikt, gis adgang til møtet.
1 (19.3.1938)~
Interpellasjon fra representanten Joh. Ludw. Mowinckel: Kan Regjeringen
gi Stortinget oplysning om hvilken stilling den på landets vegne mener
den bør innta i tilfelle av at en europeisk storkrig bryter ut?
Vedtak (etter forslag fra representanten Hambro): Stortinget gir sin
tilslutning til prinsippet i det forslag til bevilgninger til et nøitralitets- og
beredskapsfond som statsministeren har redegjort for, og bemyndiger
Regjeringen til å foreta alle nødvendige disposisjoner inntil Kgl.
5
proposisjon i saken er bifalt av Stortinget.
1-15 (19.3.1938)~
Innst. S. E (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet- Samveldet
for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1938. (St. prp. nr. 24, 1938.)
15-17 (19.3.1938)~
Innst. S. D (1938) fra finans- og tollkomiteen om visse tollspørsmål i
sammenheng med kontigenteringsavtalen med Frankrike av 22
desember 1937. (St. med. nr. 17, 1938.)
17 (19.3.1938)~
Referat:
St. med. nr. 25 (1938) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1937.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
Referat mangler, gjengitt fra forhandlingsprotokollen~

24.3

Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (handelsavtale med
Venezuela, Liberia, Ungarn, Hellas, Frankrike, Italia, Argentina, handelen
med Nederland, Danmark, Tyrkia, Romania, Spania, Polen,
Tsjekkoslovakia, Australia, USA).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-39 (24.3.1937)~

8.4

Om offentliggjøring av deler av referatet fra Stortingets møte for lukkede
dører 19. mars 1938.

5

Jf. C. J. Hambros forslag til Elverumsfullmakten 9. april 1940.
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Vedtak: Debatten i det hemmelige møte 19. mars d.å. offentliggjøres i den
utstrekning Presidentskapet sammen med statsministeren finner det
forsvarlig.
1 (8.4.1938)~
12.5

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
1 (12.5.1938)~
Innst. S. G (1938) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for sparebankers virksomhet i 1937. (St. med. nr. 25,
1938.)
1 (12.5.1938)~
Innst. S. F (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
1-2 (12.5.1938)~
Interpellasjon fra representanten Cato Sverdrup: Er regjeringen
oppmerksom på de vanskeligheter som møter den norske eksport på
Spania fordi vi er uten enhver art av representasjon i den aller største del
av landet, og hva akter den å gjøre for å bringe en endring i dette forhold?
Vedtak: Cato Sverdrups forslag (Det henstilles til regjeringen snarest å
søke å bringe handelssamkvemmet med Spania - også den del som
populært kalles Franco-Spania - i mere tilfredsstillende ordning.)
oversendes regjeringen.
2-22 (12.5.1938)~
Debatt om offentliggjøring av en pressemelding om behandlingen av
interpellasjonen.
22 (12.5.1938)~

31.5

Referat:
St. prp. nr. 103 (1938) fra Finans- og tolldepartementet om endring i
vilkårene for statsgaranti for lån til modernisering av Bergens mek.
Verksteder, Rosenberg mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted,
samt statsgaranti for lån til anlegg av tørrdokk ved Langesunds mek.
Verksted.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (31.5.1938)~

23.6

Referat:
St. med. nr. 41 (1938) fra Finans- og tolldepartementet. Henstilling fra
den finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober 1938 - 15 april
1939 av 150 tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale med Finnland
hadde kunnet innføres med redusert toll innen 15 april 1938.
Vedtak: Sendes den forsterkede finans- og tollkomite.
1 (23.6.1938)~
Budgett-innst. S. nr. 185 (1938) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter
fra 1 juli 1938. (St. prp. nr. 1, 1937.)
2-25 (23.6.1938)~, beslutningen offentliggjort, se S.tid. s. 1773-1778.

Innst. S. J (1938) frå finans- og tollnemnda um brigde i vilkåra for
statsgaranti for lån til modernisering av Bergens mek. Verksteder,
Rosenberg mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted, desutan
statsgaranti for lån til anlegg av turrdokk ved Langesund mek. Verksted.
(St. prp. nr. 103, 1938.)
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Vedtak: Beslutningene offentliggjøres.
25-45 (23.6.1938)~, offentliggjort, se S.tid. s. 1761-1773.
Innst. S. K (1938) fra den forsterkede finans- og tollkomite angående
henstilling fra den finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober
1938 - 15 april 1939 av 150 tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale
med Finnland hadde kunnet innføres med redusert toll innen 15 april
1938. (St. med. nr. 41, 1938.)
45 (23.6.1938)~
24.6

Innst. S. H (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående
utenriksministerens utenrikspolitiske og handelspolitiske redegjørelser i
Stortinget for lukkede dører av henholdsvis 27 januar og 24 mars 1938.
1-27 (24.6.1938)~
Innst. S. I (1938) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om sak mot
Finnland om vederlag til K. Køpke. (St. med. nr. 14, 1938.)
27-28 (24.6.1938)~
Vedtak: De to hemmelige møters dokumenter, forhandlinger og
beslutninger offentliggjøres i den utstrekning Presidentskapet bestemmer.
28 (24.6.1938)~

8.4

12.5

24.5
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Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Referat:
Ot. prp. nr. 56 (1938) fra Landbruksdepartementet om utferdigelse av en
lov om utførselsforbud for levende sølvrev og blårev.
Vedtak: Sendes landbrukskomiteen.
Offentliggjort O.tid. s. 639-640 (8.4.1938).
Innst. O. A (1938) fra landbrukskomiteen om utferdigelse av en lov om
utførselsforbud for levende sølvrev og blårev.
Vedtak: Proposisjonen, innstillingen og referatet offentliggjøres når loven
er sanksjonert.
Offentliggjort, O.tid. s. 640 (12.5.1938).

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Beslutning O. til Innst. O. A.
Vedtak: Beslutningen og referatet offentliggøres når loven er sanksjonert.
Offentliggjort, L.tid. s. 153 (24.5.1938).
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88. ordentlige Storting 1939
Hemmelige dokumenter
St. prp. nr. 16 (1939) fra Finans- og tolldepartementet om unnlatelse av å sette i
kraft den av Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse av grunntollen for "Hår etc.
4. c., filt av fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt, alle slags".
St. prp. nr. 42 (1939) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til norske
selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive selfangst i
Kvitsjøen i 1939.
St. prp. nr. 65 (1939) fra Utenriksdepartementet om godkjenning av en
overenskomst mellom Norge og Det forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland
om gjensidig fritagelse for skatt i visse tilfelle av inntekt eller fortjeneste av
salgsvirksomhet gjennom representant.
St. prp. nr. 92 (1939) fra Handelsdepartementet. Delvis statsgaranti for et parti
klippfisk skipet til Spania.
St. prp. nr. 95 ( 1939) fra Finans- og tolldepartementet om teknisk revisjon av
tolltariffen.
St. prp. nr. 104 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Statsgaranti for pantelån til
flytende sildekokeri ved Islandsfisket.
St. prp. nr. 112 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Statsgaranti for pantelån til
anlegg av valseverk for rustfritt stål og forandring av tolltariffens post "Metaller II. C.
1 a."
St. meld. nr. 13 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning om
virksomheten i Garantikassen for Sparebanker i 1938.
St. meld. nr. 20 (1939) fra Utenriksdepartementet. Forhandlinger med Island om
revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september 1932.
St. meld. nr. 28 (1939) fra Forsvarsdepartementet. Oversikt over bruken av de
overførbare bevilgninger som er gitt Land- og Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39
samt tiltak av varig art for styrkelse av forsvaret i tiden 1935-1939.
St. meld. nr. 38 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Nøytralitetsfondets
virksomhet inntil 31 mars 1939.
Ot. prp. nr. 15 (1939) fra Handelsdepartementet om forandring i lov om fangst av
bardehval av 14 juni 1935.
Ot. prp. nr. 67 (1939) fra Handelsdepartementet om opphevelse av lov av 26 juni
1929 om forandring av midlertidig lov om kvalitetskontroll av medisintran av 22 juni
1928.
Innst. S. A (1939) fra finans- og tollkomiteen om unnlatelse av å sette i kraft den av
Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse av grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av
fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt, alle slags". (St. prp. nr. 16, 1939.)
Innst. S. B (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger med
Island om revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september 1932. (St. meld.
nr. 20, 1939.)
Innst. S. C (1939) frå utanriks- og konstitusjonsnemnda om rikstilskot til å greie
konsesjonsavgift som norske selfangarar må yte Sovjet- Samveldet for løyve til å
drive selfangst i Kvitsjøen i 1939. (St. prp. nr. 42, 1939.)
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Innst. S. D (1939) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1938. (St.meld. nr. 13, 1939.)
Innst. S. E (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om utenriksministerens
handelspolitiske utgreiing av 8 mars 1939.
Innst. S. F (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster
inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. G (1939) frå militærnemnda om oversyn over korleis løyvingane til Landog Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 er nytta m. v. (St. meld. nr. 28 - 1939.)
Innst. S. H (1939) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
godkjenning av en overenskomst mellom Norge og Det Forente Kongerike
Storbritannia og Nord-Irland om gjensidig fritagelse for skatt i visse tilfelle av inntekt
eller fortjeneste av salgsvirksomhet gjennom representant. (St. prp. nr. 65, 1939.)
Innst. S. I (1939) frå den forsterka militærnemnda om verksemda til
Nøytralitetsfondet til 31 mars 1939. (St. meld. nr. 38, 1939.)
Innst. S. J (1939) fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om delvis statsgaranti for et parti
klippfisk skibet til Spania. (St. prp. nr. 92, 1939.)
Innst. S. K (1939) fra finans- og tollkomiteen angående statsgaranti for pantelån til
anlegg av valseverk for rustfritt stål og forandring av tolltariffens post "Metaller II. C.
1 a." (St. prp. nr. 112, 1939.)
Innst. S. L (1939) frå den styrkte finans- og tollnemnda om statsgaranti for pantelån
i eit flytande sildekokeri ved Islandsfisket. (St. prp. nr. 104, 1939.)
Budgett-innst. nr.185 (1939) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli
1939. (St. prp. nr. 1, 1939.)

24.1

2.2
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Forhandlinger for lukkede dører i Stortinget
Referat:
St. prp. nr. 16 (1939) fra Finans- og tolldepartementet om unnlatelse av å
sette i kraft den av Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse av
grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av fehår, ikke farvet eller trykt, samt
kjelefilt, alle slags".
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (24.1.1939)~
Innst. S. A (1939) fra finans- og tollkomiteen om unnlatelse av å sette i
kraft den av Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse av grunntollen for
"Hår etc. 4. c., filt av fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt, alle slags".
(St. prp. nr. 16, 1939.)
1 (2.2.1939)~
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Referat:
St. meld. nr. 20 (1939) fra Utenriksdepartementet. Forhandlinger med
Island om revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september 1932.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen, forsterket med et
medlems av sjøfarts- og fiskerikomiteen, oppnevnt av denne, og et
medlem av landsbrukskomiteen, oppnevnt av denne.
1 (2.2.1939)~
9.2

Innst. S. B (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger
med Island om revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september
1932. (St. meld. nr. 20, 1939.)
Vedtak: Representanten Sundbys forslag (Det henstilles til regjeringen å
søke utredet hvorvidt det ikke kan finnen en ordning således at de norske
fiskeriinteresser ved Island kan tilgodesees uten at det skjer på
jordbruksbefolkningens bekostning alene.) oversendes regjeringen.
1-29 (9.2.1939)~

8.3

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
1 (8.3.1939)~
Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (handelsavtale med
Island, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia,
Bolivia, Danmark, Ungarn, Hellas, Tyrkia, Italia, Frankrike, Chile, handel
med Sovjet-Samveldet, Tjekkoslovakia, Japan, sendemann Sandberg,
handelsutsending konsul Fivelstad, sendemann Rolf Andvord,
skipsfartsavtale med Ecuador, Tysklands ekspansjon, Oslo-avtalen,
innførselsforbud mot sement, superfosfat, kunstsmult, innførselregulering
for silkekonfeksjon, nye tollavgifter).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-41 (8.3.1939)~
Referat:
St. prp. nr. 42 (1939) fra Handelsdepartementet om statstilskudd til
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å
drive selfangst i Kvitsjøen i 1939.
41 (8.3.1939)~

20.3

Innst. S. C (1939) frå utanriks- og konstitusjonsnemnda om rikstilskot til å
greie konsesjonsavgift som norske selfangarar må yte Sovjet- Samveldet
for løyve til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1939. (St. prp. nr. 42, 1939.)
1 (20.3.1939)~
Referat:
1. St. meld. nr. 28 (1939) fra Forsvarsdepartementet. Oversikt over
bruken av de overførbare bevilgninger som er gitt Land- og
Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 samt tiltak av varig art for styrkelse
av forsvaret i tiden 1935-1939.
Vedtak: Sendes militærkomiteen.
2. St. meld. nr. 13 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Beretning
om virksomheten i Garantikassen for Sparebanker i 1938.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (20.3.1939)~
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22.4

Vedtak: Pressens representanter ifølge fortegnelse fra
Utenriksdepartementets pressekontor og i samme utstrekning som tilfellet
var da utenriksministeren gav sin handelspolitiske redegjørelse, får
adgang til å overvære møtet.
1 (22.4.1939)~
Innst. S. F (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
1 (22.4.1939)~
Innst. S. E (1939) fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om
utenriksministerens handelspolitiske utgreiing av 8 mars 1939.
1-15 (22.4.1939)~
Innst. S. D (1939) fra finans- og tollkomiteen angående beretning om
Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1938. (St.meld. nr. 13,
1939.)
15 (22.4.1939)~
Referat:
St. prp. nr. 65 (1939) fra Utenriksdepartementet om godkjenning av en
overenskomst mellom Norge og Det forente Kongerike Storbritannia og
Nord-Irland om gjensidig fritagelse for skatt i visse tilfelle av inntekt eller
fortjeneste av salgsvirksomhet gjennom representant.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen forsterket med 2
medlemmer av finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
15-16 (22.4.1939)~
Debatt om offentliggjøring av referatet.
Vedtak: Referatet offentliggjøres ikke.
16 (22.4.1939)~

3.5

Vedtak: Pressens representanter ifølge fortegnelse fra
Utenriksdepartementets pressekontor får adgang til å overvære møtet.
1 (3.5.1939)~
Innst. S. G (1939) frå militærnemnda om oversyn over korleis løyvingane
til Land- og Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 er nytta m. v. (St. meld. nr.
28 - 1939.)
Vedtak: “Forsvarsdepartementet fær fullmakt til å tinga 6
motortorpedobåtar og luftvernskyts i samsvar med framlegget i St. prp.
nr. 1, tillegg nr. 20.”
1-42 (3.5.1939)~

5.5

Referat:
St. prp. nr. 92 (1939) fra Handelsdepartementet. Delvis statsgaranti for et
parti klippfisk skipet til Spania.
Vedtak: Sendes Sjøfarts- og fiskerikomiteen forsterket med 2 medlemmer
fra finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
1 (5.5.1939)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Sven Nielsen til
utenriksministeren om hvordan Hannevigsaken for tiden ligger an.
1-8 (5.5.1939)~
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9.5

Innst. S. H (1939) fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
om godkjenning av en overenskomst mellom Norge og Det Forente
Kongerike Storbritannia og Nord-Irland om gjensidig fritagelse for skatt i
visse tilfelle av inntekt eller fortjeneste av salgsvirksomhet gjennom
representant. (St. prp. nr. 65, 1939.)
1 (9.5.1939)~

15.5

Vedtak: Pressens representanter ifølge fortegnelse fra
Utenriksdepartementets pressekontor får adgang til å overvære møtet.
1 (15.5.1939)~
Redegjørelse av utenriksminister Koht om spørsmålet om non-agression.
1-34 (15.5.1939)~
Referat:
1. St. prp. nr. 104 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Statsgaranti
for pantelån til flytende sildekokeri ved Islandsfisket.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen forsterket med 2 medlemmer
av sjøfarts- og fiskerikomiteen, oppnevnt av denne.
2. St. meld. nr. 38 (1939) fra Finans- og tolldepartementet.
Nøytralitetsfondets virksomhet inntil 31 mars 1939.
Vedtak: Sendes militærkomiteen forsterket med 2 medlemmer av
finans- og tollkomiteen, oppnevnt av denne.
34-35 (15.5.1939)~

26.5

Innst. S. J (1939) fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om delvis statsgaranti
for et parti klippfisk skibet til Spania. (St. prp. nr. 92, 1939.)
1 (26.5.1939)~

2.6

Referat:
St. prp. nr. 112 (1939) fra Finans- og tolldepartementet. Statsgaranti for
pantelån til anlegg av valseverk for rustfritt stål og forandring av
tolltariffens post "Metaller II. C. 1 a."
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (2.6.1939)~

14.6

Referat:
St. prp. nr. 95 fra Finans- og tolldepartementet om teknisk revisjon av
tolltariffen.
Vedtak: Sendes finans- og tollkomiteen.
1 (14.6.1939)~
Muntlig innstilling fra finans- og tollkomiteen om at proposisjonen ikke tas
under behandling av inneværende års storting.
Vedtak: Finans- og tollkomiteen trer sammen til høsten for å behandle
proposisjonen mellom sesjonene.
1-3 (14.6.1939)~
Budgett-innst. nr.185 (1939) fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra
1 juli 1939. (St. prp. nr. 1, 1939.)
3-25 (14.6.1939)~
Innst. S. I (1939) frå den forsterka militærnemnda om verksemda til
Nøytralitetsfondet til 31 mars 1939. (St. meld. nr. 38, 1939.)
25-33 (14.6.1939)~
Innst. S. K (1939) fra finans- og tollkomiteen angående statsgaranti for
pantelån til anlegg av valseverk for rustfritt stål og forandring av
tolltariffens post "Metaller II. C. 1 a." (St. prp. nr. 112, 1939.)
33-44 (14.6.1939)~
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15.6

19.1

Innst. S. L (1939) frå den styrkte finans- og tollnemnda om statsgaranti for
pantelån i eit flytande sildekokeri ved Islandsfisket. (St. prp. nr. 104,
1939.)
1-13 (15.6.1939)~

Forhandlinger for lukkede dører i Odelstinget
Forslag fra formannen i utenriks- og konstitusjonskomiteen,
representanten Hambro, om at Innst. O. II fra den forsterkede sjøfartsog fiskerikomiteen til lov om fiske med bunnslepenot (trål) blir utsatt
mens man avventer en nærmere orientering fra regjeringen.
1-5 (19.1.1939)~

27.1

Referat:
Ot. prp. nr. 6 (1939) fra Landbruksdepartementet. Endring i lov om
utførselsforbud for levende sølvrev og blårev av 3 juni 1938.
Vedtak: Sendes landbrukskomiteen.
1 (27.1.1939)~

3.2

Innst. O. A (1939) fra landbrukskomiteen om endring i lov om
utførselsforbud for levende sølvrev og blårev av 3 juni 1938.
Vedtak: Proposisjonen, innstillingen og referatet offentliggjøres når loven
er sanksjonert.
Offentliggjort, O.tid s. 161 (3.2.1939).

8.3

Referat:
Ot. prp. nr. 15 (1939) fra Handelsdepartementet om forandring i lov om
fangst av bardehval av 14 juni 1935.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen
1 (8.3.1939)~

20.4

Referat:
Ot. prp. nr. 44 (1939) fra Handelsdepartementet. Lov om fangst av hval.
Debatt om proposisjonen burde gjøres offentlig.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1 (20.4.1939)~

5.6

Referat:
Ot. prp. nr. 67 (1939) fra Handelsdepartementet om opphevelse av lov av
26 juni 1929 om forandring av midlertidig lov om kvalitetskontroll av
medisintran av 22 juni 1928.
Vedtak: Sendes sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Muntlig innstilling fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om at proposisjonen ikke
tas under behandling av inneværende års storting.
Vedtak: Ot. prp. nr. 67 tas ikke under behandling av inneværende års
Odelsting.
1 (5.6.1939)~
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9.2

Forhandlinger for lukkede dører i Lagtinget
Besl. O. til innst. O. A.
Vedstak: Beslutningen og debatten offentliggjøres når loven er
sanksjonert.
Offentliggjort, L.tid. s. 20 (9.2.1939).
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(Ingen tekst på denne siden.)

68

Hemmelige dokumenter 1925-1939 som ikke er offentliggjort

Dokumenter
Hemmelige stortingsdokumenter 1925 -1939 som ikke er offentliggjort.
St. med. nr. 8 (1925)
Om drøftelser med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 29 (1925)
Om forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 35 (1925)
Om forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Tilleggsbilag til hemmelig St. med. nr. 35 (1925)
Om forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
Innst. S. II (1925)
Innstilling fra finanskomiteen om fortsatt statsstøtte til A/S Sydvaranger.
St. med. nr. 25 (1926)
Om et erstatningskrav mot Finnland i anledning av beslagleggelse av hester m. v.
ved den finske fjellstue Silaskoppi (Silasstuen) 27de - 28de februar 1918.
St. prp. nr. 41 (1927)
Om Stortingets samtykke til at Regjeringen avslutter overenskomster med
Frankrike og Spania om endringer i de nugjeldende traktater forsåvidt angår
alkoholholdige drikkevarer.
Dokument nr. 4 (1927)
De nye voldgiftsavtaler med Sverige, Danmark og Finnland.
Indst. S. nr. 170 (1927)
Indstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om drøftelser med
Storbitannien vedrørende sjøterritoriet.
Innst. S. C (1927)
Innstilling fra tollkomiteen om fastsettelse av enkelte tollsatser tjenlige som
forhandlingsgrunnlag i traktatforhandlinger med fremmede land.
St. prp. nr. 21 (1928)
Om godkjennelse av den mellem Norge og det Tyske Rike den 25de november
1927 avsluttede avtale med noteveksling av s.d. ang. erstatning til Norge i
anledning av forholdsregler som det Tyske Rike har truffet under krigen.
St. prp. nr. 27 (1928)
Om Stortingets samtykke til at Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i formell
besiddelse i H. M. Kongens navn og således innlemmer den i riket.
St. prp. nr. 87 (1928)
Om godkjennelse av en i Varsjava den 26de april 1928 undertegnet
tilleggsprotokoll til handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22de
desember 1926.
St. med. nr. 8 (1928)
Forhandlingene mellem Norge og Amerikas Forente Stater om opnåelse av
erstatning til hr. Chr. Hannevig fra den amerikanske stat.
St. med. nr. 9 (1928)
Om forhandlinger med Danmark i arkivsaken m. v.
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[Innst.] S. A (1928)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående godkjennelse av den
mellem Norge og det Tyske Rike den 25de november 1927 avsluttede
erstatningsavtale.

Innst. S. nr. C (1928)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av en i Varsjava
den 26de april 1928 undertegnet tilleggsprotokoll til handels- og sjøfartstraktaten
mellem Norge og Polen av 22de desember 1926. (St. prp. nr. 87.)
Innst. S. nr. D (1928)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Stortingets samtykke til at
Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta i formel besiddelse i H. M. Kongens navn
og således indlemmer den i riket. (St. prp. nr. 27.)
Innst. S. E (1928)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger med Danmark
om arkivsaken m. v. (St. med. nr. 9, 1928.)
Innst. S. F (1928)
Innstilling fra militærkomiteen om nedleggelse av kulelagerfabrikken på Raufoss
samt om efterbevilgning til dekning av tap på driften av samme. (St. prp. nr. 1.
Tillegg nr. 10.)
St. med. nr. 15 (1929)
Om forhandlinger med Danmark i den norsk-danske arkivsak.
Innst. S. nr. B (1929)
Indstilling fra den utvidede utenriks- og konstitutionskomite om Stortingets
samtykke til at Regjeringen tar ishavsøen Jan Mayen i formel besiddelse i H. M.
Kongens navn og saaledes underlægger den norsk statshøihet. (St. prp. nr. 27 1928.)
Innst. S. C (1929)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående stats- og
utenriksministerens utenrikspolitiske meddelelser i møtet for lukkede dører den 9.
februar 1929.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (1931)
Bidrag til ekspedisjoner m. v. til arktiske egner i 1931.
St. prp. nr. 7 (1931)
Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 9 (1931)
Sendemann Gades forhold i forbindelse med Hannevig-saken.
St. med. nr. 10 (1931)
Angående spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag.
Bilag til Ot. prp. nr. 10 for 1931
Utskrift av Trustkontrollrådets forhandlingsprotokoll for 26 januar 1931.
Innst. S. nr. A (1931)
Innstilling fra Stortingets presidentskap ang. utenriks- og konstitusjonskomiteens
skrivelse til presidentskapet av 15 desember f. å. om den såkaldte Gadesak. (St.
med. nr. 9 - 1931).
Innst. S. C (1931)
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Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om bidrag til
ekspedisjoner m. v. til arktiske egne i 1931. (St. prp. nr. 1, tillegg nr. 4 - 1931).
Innst. S. D (1931)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om opptrekkning av grunnlinjer for
Norges sjøterritorium. (St. prp. nr. 7 - 1931).
Innst. S. E (1931)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående spørsmålet om
Hannevig-sakens innbringelse for den faste voldgiftsdomstol i Haag. (St. med. nr.
10 - 1931).
St. prp. nr. 15 (1932)
Om godkjennelse av den mellem Norge og Portugal 13 november 1931 avsluttede
handels- og sjøfartskonvensjon med tilleggsprotokoll.
St. prp. nr. 32 (1932)
Om bidrag til ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934.
St. med. nr. 32 (1932)
Om Norges tilslutning til president Hoovers forslag om utsettelse med betaling av 1
års renter og avdrag av "reliefgjeld" m. v.
Ot. prp. nr. 54 (1932)
Om forandring i lov om pengevesenet av 17 april 1875.
Innst. S. A (1932)
Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite om samtykke til
postering av utgiftene vedkommende Grønlandssaken. (St. prp. nr. 54 - 1932.)
Innst. S. B (1932)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående godkjennelse av
handels- og sjøfartskonvensjon med Portugal. (St. prp. nr. 15 - 1932.)
Innst. S. C (1932)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om bidrag til
ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934. (St. prp. nr. 32 - 1932.)
Innst. S. D (1932)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Norges tilslutning til president
Hoovers moratorieforslag. (St. med. nr. 32 - 1932).
Innst. S. F (1932)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om grunnfond for Garantikassen for
Sparebanker. (St. prp. nr. 64 - 1932.)
Tillegg til Budgett-innst. S. nr. 144 (1932)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående tollavgifter for terminen 1932-33.
Innst. O. A (1932)
Innstilling fra den forsterkede lovkomite om forandring i lov om pengevesenet av 17
april 1875. (Ot. prp. nr. 54 - 1932).
Innst. O. B (1932)
Innstilling fra protokollkomiteen angående okkupasjonen på Øst-Grønland.
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Innst. O. C (1932)
Innstilling fra protokollkomiteen om regjeringsprotokollenes gjennemgåelse,
forsåvidt angår bidrag til A/S Arktisk Næringsdrift og Finn Devolds ØstGrønlandsekspedisjoner.
Besl. O. til innst. O. A (1932)
(Jfr. innst. O. A.)
St. prp. nr. 9 (1933)
Om godkjennelse av overenskomst mellem Norge og Island angående de norske
fiskeri-interesser ved Island og angående innførsel av saltet islandsk sauekjøtt i
Norge.
St. prp. nr. 18 (1933)
Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om
delvis tilbakebetaling av erlagt toll for sådant kjøtt.
St. prp. nr. 39 (1933)
Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
St. med. nr. 20 (1933)
Om utsettelse for Polen med betaling av de pr. 1 januar 1933 forfalne renter og
avdrag av "reliefgjeld".
St. med. nr. 27 (1933)
Angående et av K. Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at
han i 1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier.
Ot. prp. nr. 4 (1933)
Om utferdigelse av en lov om fordringer lydende på flere myntsorter.
Innst. S. A (1933)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av
overenskomst mellem Norge og Island angående de norske fiskeri- interesser ved
Island og angående innførsel av saltet islandsk sauekjøtt i Norge. (St. prp. nr. 9 1933.)
Innst. S. B (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
Sparebankers virksomhet i 1932. (St. med. nr. 11 - 1933.)
Innst. S. C (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for kongen til å nedsette
tollen på saltet fårekjøtt i tønner og om delvis tilbakebetaling av erlagt toll for sådant
kjøtt. (St. prp. nr. 18.)
Innst. S. D (1933)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående utsettelse
for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld". (St. med. nr. 20
- 1933.)
Innst. S. E (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for Kongen til å nedsette
grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 39 - 1933.)
Innst. S. F (1933)
Innstilling fra Stortingets presidentskap angående protokollkomiteens adgang til
hemmelige dokumenter og referater i Grønlandssaken.
Innst. S. G (1933)
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Innstilling fra Stortingets presidentskap om innkallelse i henhold til Grunnlovens §
75 h. av minister Wedel i anledning av Grønlandssaken.
Innst. S. H (1933)
Innstilling fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av minister Wedel
Jarlsbergs forklaring.
Innst. S. I (1933)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående instruksen for
delegasjonen til den økonomiske verdenskonferanse.
Innst. S. J (1933)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående et av K.
Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i Finnland
blev arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier. (St. med. nr. 27 1933.)
Budgett-innst. S. nr. 149 (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1933. (St. prp. nr. 1 1933.)
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 149 (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1933.
Innst. O. A (1933)
Innstilling fra den i grunnlovens § 75, f og g omhandlede komite om innbringelse for
Odelstinget av den hemmelige referatprotokoll vedkommende
forsvarsepartementet, hæren.
Innst. O. B (1933)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om fordringer lydende på flere myntsorter. (Ot.
prp. nr. 4 - 1933.)
Besl. O. til innst. O. B (1933)
(Jfr. Innst. O. B.)
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 (1934)
Omordning av kystfestningenes mineforsvar.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 22 (1934)
Om omsetningsavgift til statskassen av visse varer.
St. prp. nr. 6 (1934)
Om undlatelse av å sette i kraft visse tollforhøielser.
Tilleggsbemerkninger fra Utenriksdepartementet til hemmelig St. prp. nr. 6
(1934)
Om undlatelse av å sette i kraft visse tollforhøielser.
St. prp. nr. 64 (1934)
Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette omsetningsavgiften av innenlands
tilvirket fruktvin samt at forhøie grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 72 (1934)
Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
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St. prp. nr. 75 (1934)
Om bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
St. med. nr. 13 (1934)
Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
Tillegg til St. med. nr. 13 (1934)
Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 16 (1934)
Angående spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag eller for en internasjonal forliksnevnd.
St. med. nr. 23 (1934)
Om utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld".
Innst. S. A (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om undlatelse av å sette i kraft visse
tollforhøielser. (St. prp. nr. 6 - 1934.)
Innst. S. B (1934)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående utenriksministerens
redegjørelse i Stortingets møte 2 februar 1934.
Innst. S. C (1934)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående meddelelse om ikke
offentliggjorte notevekslinger med fremmede makter.
Innst. S. D (1934)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående utsettelse
for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld". (St. med. nr. 23
- 1934.)
Innst. S. E (1934)
Omordning av kystfestningenes mineforsvar. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 - 1934.)
Innst. S. F (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse for Kongen til å nedsette
omsetningsavgiften av innenlands tilvirket fruktvin samt til å forhøie grunntollen for
visse varer. (St. prp. nr. 64 - 1934.)
Innst. S. G (1934)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om fastsettelse av
grundlinjer for Norges sjøterritorium. (St. med. nr. 13 - 1934.)
Innst. S. H (1934)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-behandling av St. med.
nr. 16 - 1934 (Hannevig-saken).
Innst. S. I (1934)
Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om bemyndigelse for Kongen til
å nedsette grunntollen for visse varer. (St. prp. nr. 72 - 1934.)
Innst. S. J (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å oppta lån for
statskassens regning. (St. prp. nr. 75 - 1934.)
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Innst. S. L (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forhøielse av tollen på smult og ister.
Budgett-innst. S. nr. 151 (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1934. (St. prp. nr. 1 1934.)
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 151 (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1934.
Budgett-innst. S. K (1934)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående omsetningsavgift til statskassen av
visse varer. (St. prp. nr. 1, kap. 2024 og St. prp. nr. 1, tillegg 22 -1934.)
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1935)
Anskaffelse av ammunisjon til Oslofjord fremskutte befestninger.
St. prp. nr. 10 (1935)
Om godkjennelse av tilleggsavtale til Handels- og Sjøfartskonvensjonen mellem
Norge og Portugal.
St. prp. nr. 17 (1935)
Om bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
St. prp. nr. 18 (1935)
Om godkjennelse av en i Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr.
2) til handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember 1926 og
tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse dermed utvekslede
fortrolige noter.
St. prp. nr. 19 (1935)
Om forhøielse av grunntollen for visse slags fajansevarer.
St. prp. nr. 20 (1935)
Om endring av betalingsvilkårene for Polens "reliefgjeld".
St. prp. nr. 50 (1935)
Om bemyndigelse for Kongen til å forandre tollen på natursilkevarer og
omsetningsavgiften av parfymer, luktende vann etc.
St. prp. nr. 74 (1935)
Om bemyndigelse for regjeringen til å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet om
billighetserstatning til det amerikanske firma George R. Jones Co.
St. med. nr. 13 (1935)
Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 20 (1935)
Om importregulering av gummifottøi, fajanse, fjær og dun og automobiler.
St. med. nr. 30 (1935)
Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934.
St. med. nr. 31 (1935)
Om noteveksling mellem Norge og Frankrike av 3 april 1935 angående
handelsforbindelsene mellem de to land.
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Dokument A (1935)
Stats- og utenriksminister Joh. Ludw. Mowinchels redegjørelse for de utenrikske
forhold - i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomites møte den 6te desember
1934.
Dokument B (1935)
Omkostninger ved Hannevig-sakens innbringelse for voldgiftsrett.
Dokument D (1935)
Angående Marinens flyvemateriell og innstilling fra
undersøkelseskomiteen vedrørende Marinens flyvevåben.
Innst. S. A (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående Hannevig-saken. (St.
med. nr. 16 - 1934).
Innst. S. B (1935)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
grunnlinjer for optrækning av sjøgrensen. (St. med. nr. 13 med tillegg - 1934 og St.
med nr. 13 - 1935.)
Innst. S. C (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av tilleggsavtale
av 4 september 1934 til handels- og sjøfartskonvensjonen mellem Norge og
Portugal. (St. prp. nr. 10 - 1935.)
Innst. S. D (1935)
Innstilling fra Stortingets Presidentskap angående spørsmålet om offentliggjørelse
av visse av Grønlandssakens dokumenter.
Innst. S. E (1935)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å opta lån for
Statskassens regning. (St. prp. nr. 17, 1935.)
Innst. S. F (1935)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om: 1) Importregulering av gummifottøi,
fajanse og fjær og dun og automobiler. 2) Om forhøielse av grunntollen for visse
fajansevarer. (St. med. nr. 20, St. prp. nr. 19, 1935.)
Innst. S. G (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med
fremmede makter. (Specialavtaler).
Innst. S. H (1935)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående endring i
betalingsforholdene for Polens "reliefgjeld". (St. prp. nr. 20, 1935.)
Innst. S. I (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om godkjennelse av en i
Warszawa 8 januar 1935 undertegnet tilleggsprotokoll (nr. 2) til handels- og
sjøfartstraktaten mellem Norge og Polen av 22 desember 1926 og
tilleggsprotokollen av 26 april 1928, samt de i forbindelse dermed utvekslede
fortrolige noter. (St. prp. nr. 18 - 1935.)
Innst. S. J (1935)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående de ved
varebetalingsoverenskomsten med Tyskland opsatte protokoller av 6 september og
31 desember 1934.
Innst. S. K (1935)
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Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om bemyndigelse for Kongen til
å forandre tollen på natursilkevarer og omsetningsavgiften av parfymer, luktende
vann etc. (St. prp. nr. 50, 1935.)
Innst. S. L (1935)
Innstilling fra militærkomiteen angående kystartilleriets budgett for budgettåret 1 juli
1935 - 30 juni 1936. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 - 1935.)
Innst. S. M (1935)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
Sparebankers virksomhet i 1934. (St. med. nr. 30, 1935.)
Innst. S. O (1935)
Innstilling fra vei- og jernbanekomiteen om visse spørsmål i forbindelse med
jernbaneplanen for strekningen Mosjøen - Mo av Nordlandsbanen.
Innst. S. P (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om noteveksling mellem Norge og
Frankrike av 3 april 1935 angående handelsforbindelsene mellem de to land. (St.
med. nr. 31, 1935.)
Innst. S. Q (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om bemyndigelse for regjeringen
til å innbringe for voldgiftsrett spørsmålet om billighetserstatning til det amerikanske
firma Georg R. Jones Co. (St. prp. nr. 74, 1935.)
Innst. S. R (1935)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående stats- og
utenriksminister Joh. Ludw. Mowinckels redegjørelse for utenrikske forhold.
(Redegjørelse i den utv. utenriks- og konstitusjonskomite den 6 desember 1934 og
supplerende redegjørelse i Stortingets møte 21 januar 1935.). (Dok. A. med tillegg).
Budgett-innst. S. nr. 161 (1935)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1935. (St. prp. nr. 1,
1935.)
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21 (1936)
Om anskaffelse av jagere til Hærens flyvevåben og om motorfabrikasjonen ved
Marinens minevesen.
St. prp. nr. 12 (1936)
Om godkjennelse av en konvensjon mellem Norge og Finnland om forholdsregler
mot at rein kommer over grensen mellem de to riker.
St. prp. nr. 20 (1936)
Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for
tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1936.
St. prp. nr. 23 (1936)
Om ytterligere bevilgning til fremme av fiskeeksporten for 1935/36.
St. prp. nr. 51 (1936)
Om Statsbanenes tilslutning til ordning av A/S Grand Hotell Terminus`
gjeldsforhold.
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St. meld. nr. 15 (1936)
Hannevig-saka.
St. med. nr. 21 (1936)
Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1935.
St. med. nr. 42 (1936)
Om inngåelse av en handelsavtale og en betalingsavtale mellem Norge og Spania
av 13. juni 1936 samt utveksling av dertil hørende noter.
Innst. S. B (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med
fremmede makter. (Specialavtaler.)
Innst. S. C (1936)
Innstilling fra den utvidede og forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om
ytterligere bevilgning til fremme av fiskeeksporten 1935-36. (St. prp. nr. 23, 1936.)
Innst. S. D (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående Hannevig-saken. (St.
meld. nr. 15, 1936.)
Innst. S. E (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til de
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for tillatelse til å drive
selfangst i Kvitesjøen. (St. prp. nr. 20, 1936.)
Innst. S. F (1936)
Innstilling fra den forsterkede vei- og jernbanekomite om Statskassens tilslutning til
en ordning av A/S Grand Hotel Terminus` gjeldsforhold. (St. prp. nr. 51, 1936.)
Innst. S. G (1936)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om godkjennelse av
en konvensjon mellem Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein kommer
over grensen mellem de to riker. (St. prp. nr. 12, 1936.)
Innst. S. H (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående et av Kurt Køpke
fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i Finnland blev
arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier. (St. med. nr. 27, 1933.)
Tillegg til innst. S. H (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående et av Kurt Køpke
fremsatt erstatningskrav mot Finnland i anledning av at han i 1918 i Finnland blev
arrestert og fratatt et større rubelbeløp og andre verdier.
Innst. S. I (1936)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående ordningen av varebyttet mellem
Norge og Italia og om ordning av betalingene vedrørende dette varebytte.
Innst. S. J (1936)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
Sparebankers virksomhet i 1935. (St. med. nr. 21, 1936.)
Innst. S. K (1936)
(Tillegg 5 til budgett-innst. S. nr. 125 og tillegg til budgett-innst. S. nr. 128:a.)
Innstilling fra militærkomiteen om anskaffelse av jagere til Hærens flyvevåben og
om motorfabrikasjonen ved Marinens minevesen. (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21,
1936.)
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Innst. S. L (1936)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angaaende
grundlinjer for optrækning av sjøgrænsen. (St. med. nr. 13 med tillegg for 1934 og
St. med. nr. 13 for 1935.)
Innst. S. M (1936)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av nyt legationshus i
London.
Budgett-innst. S. nr. 159 (1936)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1936. (St. prp. nr. 1,
1936.)
Meddelelse
fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite angående
sjøgrensespørsmålet (1936).
St. prp. nr. 1 (1937)
Om tollavgifter.
St. prp. nr. 38 (1937)
Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for
tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1937.
St. prp. nr. 78 (1937)
Om nedsettelse av grunntollen for friske aprikoser, ferskener og nektariner.
St. prp. nr. 97 (1937)
Om lån til utrustning av en fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939.
St. med. nr. 26 (1937)
Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936.
St. med. nr. 34 (1937)
Om lagring av korn og mel i Nord- Norge.
St. med. nr. 40 (1937)
Om Statens interesser i A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo.
Dokument B (1937)
Utenriksdepartementets skrivelse av 29 januar og 12 februar 1937 til Stortingets
utenriks- og konstitusjonskomite angående avtale med Storbritannia om fisket
utenfor Nord- Norge.
Innst. S. B (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til de
norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet- Samveldet for tillatelse til å drive
selfangst i Kvitsjøen. (St. prp. nr. 38, 1937.)
Innst. S. C (1937)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om bemyndigelse for
Utenriksdepartementet til å fremlegge forslag til overenskomst med Storbritannia
angående fisket i Nordishavet. (Dok. B. - 1937.)
Innst. S. D (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med
fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. E (1937)
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Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
Sparebankers virksomhet i 1936. (St. med. nr. 26, 1937.)
Innst. S. F (1937)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om nedsettelse av grunntollen for friske
aprikoser, ferkener og nektariner. (St. prp. nr. 78, 1937.)
Innst. S. G (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående utenriksminister Kohts
handelspoltiske redegjørelse 8 februar 1937. (Dok. C, 1937.)
Innst. S. H (1937)
Innstilling fra landbrukskomiteen om lagring av korn og mel i Nord- Norge. (St.
med. nr. 34, 1937.)
Innst. S. I (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om lån til utrustning av en
fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939. (St. prp. nr. 97, 1937.)
Innst. S. J (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående bygging av isbryter for
Svalbardtrafikken. (St. med. nr. 17, 1937.)
Innst. S. L (1937)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Statens interesser i A/S De
Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo. (St. med. nr. 40, 1937.)
Budgett-innst. S. nr. 178 (1937)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1937. (St. prp. nr. 1,
1937.)
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 178 (1937)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående spørsmålet om å gjøre
tollforandringer som Stortinget beslutter utover de forslag som inneholdes i
tariffproposisjonene betinget av de handelspolitiske forhold.
St. prp. nr. 8 (1938)
Om godkjennelse av en tilleggsavtale av 21 juli 1937 med tilhørende fortrolige noter
til handelstraktaten mellem Norge og Finnland av 11 november 1930.
St. prp. nr. 16 (1938)
Om tollforandring for friske vindruer og pærer.
St. prp. nr. 24 (1938)
Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for
tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1938.
St. prp. nr. 103 (1938)
Om endring i vilkårene for statsgaranti for lån til modernisering av Bergens mek.
Verksteder, Rosenberg mek. Verksted og Fredriksstad mek. Verksted, samt
statsgaranti for lån til anlegg av tørrdokk ved Langesunds mek. Verksted.
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St. med. nr. 14 (1938)
Om sak mot Finnland om vederlag til K. Køpke.
St. med. nr. 17 (1938)
Om visse tollspørsmål i sammenheng med kontingenteringsavtalen med Frankrike
av 22 desember 1937.
St. med. nr. 25 (1938)
Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1937.
St. med. nr. 41 (1938)
Henstilling fra den finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober 1938 - 15
april 1939 av 150 tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale med Finnland hadde
kunnet innføres med redusert toll innen 15 april 1938.
Dokument I (1938)
Skrivelse fra fylkesmann Gabrielsentil Justisdepartementet angående de norskfinske handelsavtaler.
Innst. S. A (1938)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollforandring for friske vindruer og pærer.
(St. prp. nr. 16, 1938.)
Innst. S. D (1938)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om visse tollspørsmål i sammenheng med
kontigenteringsavtalen med Frankrike av 22 desember 1937. (St. med. nr. 17,
1938.)
Innst. S. E (1938)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående statstilskudd til norske
selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet- Samveldet for tillatelse til å drive selfangst i
Kvitsjøen i 1938. (St. prp. nr. 24, 1938.)
Innst. S. F (1938)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med
fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. G (1938)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
sparebankers virksomhet i 1937. (St. med. nr. 25, 1938.)
Innst. S. H (1938)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående utenriksministerens
utenrikspolitiske og handelspolitiske redegjørelser i Stortinget for lukkede dører av
henholdsvis 27 januar og 24 mars 1938.
Innst. S. I (1938)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om sak mot Finnland om vederlag
til K. Køpke. (St. med. nr. 14, 1938.)
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Innst. S. K (1938)
Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite angående henstilling fra den
finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober 1938 - 15 april 1939 av 150
tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til avtale med Finnland hadde kunnet innføres
med redusert toll innen 15 april 1938. (St. med. nr. 41, 1938.)
Budgett-innst. S. nr. 185 (1938)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1938. (St. prp. nr. 1,
1937.)
St. prp. nr. 16 (1939)
Om unnlatelse av å sette i kraft den av Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse
av grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt,
alle slags".
St. prp. nr. 42 (1939)
Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for
tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1939.
St. prp. nr. 65 (1939)
Om godkjenning av en overenskomst mellom Norge og Det forente Kongerike
Storbritannia og Nord-Irland om gjensidig fritagelse for skatt i visse tilfelle av inntekt
eller fortjeneste av salgsvirksomhet gjennom representant.
St. prp. nr. 92 (1939)
Delvis statsgaranti for et parti klippfisk skipet til Spania.
St. prp. nr. 95 (1939)
Om teknisk revisjon av tolltariffen.
St. prp. nr. 104 (1939)
Statsgaranti for pantelån til flytende sildekokeri ved Islandsfisket.
St. prp. nr. 112 (1939)
Statsgaranti for pantelån til anlegg av valseverk for rustfritt stål og forandring av
tolltariffens post "Metaller II. C. 1 a."
St. meld. nr. 13 (1939)
Beretning om virksomheten i Garantikassen for Sparebanker i 1938.
St. meld. nr. 20 (1939)
Forhandlinger med Island om revisjon av den norsk-islandske avtale av 17
september 1932.
St. meld. nr. 28 (1939)
Oversikt over bruken av de overførbare bevilgninger som er gitt Land- og
Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 samt tiltak av varig art for styrkelse av forsvaret i
tiden 1935-1939.
St. meld. nr. 38 (1939)
Nøytralitetsfondets virksomhet inntil 31 mars 1939.
Ot. prp. nr. 15 (1939)
Om forandring i lov om fangst av bardehval av 14 juni 1935.
Ot. prp. nr. 67 (1939)
Om opphevelse av lov av 26 juni 1929 om forandring av midlertidig lov om
kvalitetskontroll av medisintran av 22 juni 1928.
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Innst. S. A (1939)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om unnlatelse av å sette i kraft den av
Stortinget 23 juni 1938 vedtatte forhøyelse av grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av
fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt, alle slags". (St. prp. nr. 16, 1939.)
Innst. S. B (1939)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forhandlinger med Island om
revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september 1932. (St. meld. nr. 20,
1939.)
Innst. S. C (1939)
Innstilling frå utanriks- og konstitusjonsnemnda om rikstilskot til å greie
konsesjonsavgift som norske selfangarar må yte Sovjet- Samveldet for løyve til å
drive selfangst i Kvitsjøen i 1939. (St. prp. nr. 42, 1939.)
Innst. S. D (1939)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående beretning om Garantikassen for
Sparebankers virksomhet i 1938. (St.meld. nr. 13, 1939.)
Innst. S. E (1939)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om utenriksministerens
handelspolitiske utgreiing av 8 mars 1939.
Innst. S. F (1939)
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med
fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. G (1939)
Tilråding frå militærnemnda om oversyn over korleis løyvingane til Land- og
Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 er nytta m. v. (St. meld. nr. 28 - 1939.)
Innst. S. H (1939)
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite om godkjenning av
en overenskomst mellom Norge og Det Forente Kongerike Storbritannia og NordIrland om gjensidig fritagelse for skatt i visse tilfelle av inntekt eller fortjeneste av
salgsvirksomhet gjennom representant. (St. prp. nr. 65, 1939.)
Innst. S. I (1939)
Tilråding frå den forsterka militærnemnda om verksemda til Nøytralitetsfondet til 31
mars 1939. (St. meld. nr. 38, 1939.)
Innst. S. J (1939)
Innstilling fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om delvis statsgaranti for et parti klippfisk
skibet til Spania. (St. prp. nr. 92, 1939.)
Innst. S. K (1939)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen angående statsgaranti for pantelån til anlegg
av valseverk for rustfritt stål og forandring av tolltariffens post "Metaller II. C. 1 a."
(St. prp. nr. 112, 1939.)
Innst. S. L (1939)
Tilråding frå den styrkte finans- og tollnemnda om statsgaranti for pantelån i eit
flytande sildekokeri ved Islandsfisket. (St. prp. nr. 104, 1939.)
Budgett-innst. nr.185 (1939)
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1 juli 1939. (St. prp. nr. 1,
1939.)
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Innst. S. A (1940)
Innstilling fra finans- og tollkomitéen om teknisk revisjon av tolltariffen. (St. prp. Nr.
95, 1939.)
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Møtereferater
Stenografiske referater fra møter for lukkede dører 1925 -1939 som ikke er
offentliggjort

74. ordentlige Storting 1925
Stortinget 29.1.1925
Stortinget 10.6.1925
Stortinget 2.7.1925
Stortinget 4.7.1925
Stortinget 17.7.1925
75. ordentlige Storting 1926
Stortinget 18.1.1926
Stortinget 27.5.1926
Odelstinget 24.6.1926
Stortinget 15.7.1926
76. ordentlige Storting 1927
Stortinget 28.1.1927
Stortinget 2.4.1927
Stortinget 13.5.1927
Stortinget 24.6.1927
Stortinget 6.7.1927
77. ordentlige Storting 1928
Stortinget 20.1.1928
Stortinget 27.1.1928
Stortinget 16.3.1928
Stortinget 18.5.1928
Stortinget 4.6.1928
Stortinget 19.6.1928
78. ordentlige Storting 1929
Stortinget 9.2.1929
Stortinget 9.4.1929
Stortinget 7.5.1929
Stortinget 19.6.1929
79. ordentlige Storting 1930
Stortinget 15.2.1930
80. ordentlige Storting 1931
Stortinget 20.2.1931
Stortinget 17.3.1931
Stortinget 14.4.1931
Stortinget 23.4.1931
Stortinget 29.5.1931
Stortinget 24.6.1931
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81. ordentlige Storting 1932
Stortinget 17.3.1932
Stortinget 3.5.1932
Stortinget 25.5.1932
Odelstinget 25.5.1932
Odelstinget 2.6.1932
Stortinget 3.6.1932
Odelstinget 20.6.1932
Odelstinget 21.6.1932
Stortinget 27.6.1932
Odelstinget 27.6.1932
Lagtinget 27.6.1932
Stortinget 28.6.1932
Stortinget 29.6.1932
Stortinget 30.6.1932
82. ordentlige Storting 1933
Stortinget 18.1.1933
Odelstinget 18.1.1933
Stortinget 14.2.1933
Stortinget 17.2.1933
Stortinget 27.2.1933
Stortinget 7.3.1933
Stortinget 20.3.1933
Stortinget 29.3.1933
Stortinget 5.4.1933
Stortinget 15.5.1933
Stortinget 16.5.1933
Stortinget 18.5.1933
Stortinget 30.5.1933
Stortinget 2.6.1933
Stortinget 20.6.1933
Stortinget 27.6.1933
Stortinget 29.6.1933
Stortinget 30.6.1933
Odelstinget 1.7.1933
Lagtinget 4.7.1933
Stortinget 5.7.1933
Stortinget 6.7.1933
83. ordentlige Storting 1934
Stortinget 24.1.1934
Stortinget 2.2.1934
Stortinget 5.3.1934
Stortinget 24.4.1934
Stortinget 11.5.1934
Stortinget 16.5.1934
Odelstinget 8.6.1934
Stortinget 11.6.1934
Stortinget 11.6.1934 ettermiddag
Stortinget 19.6.1934
Odelstinget 20.6.1934
Stortinget 21.6.1934
Lagtinget 25.6.1934
Stortinget 27.6.1934
Stortinget 28.6.1934
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84. ordentlige Storting 1935
Stortinget 21.1.1935
Stortinget 28.1.1935
Stortinget 26.2.1935
Stortinget 1.3.1935
Stortinget 30.3.1935
Stortinget 10.4.1935
Stortinget 11.4.1935
Odelstinget 13.5.1935
Lagtinget 16.5.1935
Stortinget 24.5.1935
Stortinget 12.6.1935
Stortinget 24.6.1935
Stortinget 24.6.1935 ettermiddag
85. ordentlige Storting 1936
Stortinget 14.1.1936
Stortinget 25.1.1936
Stortinget 7.2.1936
Stortinget 15.2.1936
Stortinget 18.2.1936
Stortinget 6.3.1936
Stortinget 19.3.1936
Stortinget 28.4.1936
Stortinget 4.5.1936
Stortinget 29.5.1936
Stortinget 16.6.1936
Stortinget 26.6.1936
Stortinget 14.7.1936
86. ordentlige Storting 1937
Stortinget 2.2.1937
Stortinget 8.2.1937
Stortinget 23.2.1937
Stortinget 10.3.1937
Stortinget 17.3.1937
Stortinget 15.4.1937
Stortinget 30.4.1937
Stortinget 4.5.1937
Stortinget 28.5.1937
Stortinget 10.6.1937
Stortinget 23.6.1937
87. ordentlige Storting 1938
Stortinget 20.1.1938
Stortinget 27.1.1938
Stortinget 25.2.1938
Stortinget 3.3.1938
Stortinget 19.3.1938
Stortinget 24.3.1938
Stortinget 8.4.1938
Stortinget 12.5.1938
Stortinget 31.5.1938
Stortinget 23.6.1938
Stortinget 24.6.1938
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88. ordentlige Storting 1939
Odelstinget 19.1.1939
Stortinget 24.1.1939
Odelstinget 27.1.1939
Stortinget 2.2.1939
Stortinget 9.2.1939
Stortinget 8.3.1939
Odelstinget 8.3.1939
Stortinget 20.3.1939
Odelstinget 20.4.1939
Stortinget 22.4.1939
Stortinget 3.5.1939
Stortinget 5.5.1939
Stortinget 9.5.1939
Stortinget 15.5.1939
Stortinget 26.5.1939
Stortinget 2.6.1939
Odelstinget 5.6.1939
Stortinget 14.6.1939
Stortinget 15.6.1939
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Systematisk register
til saker behandlet i møter for lukkede dører 1925-1939
Oversikten tar også med offentlige stortingsdokumenter som helt eller delvis ble
behandlet i møte for lukkede dører.
Hemmelige stortingsproposisjoner
1926:
Stp 3

Stp 63

1927:
Stp 41

Om tollavgifter.
St. prp. nr. 3. (Jfr St. prp. nr. 1, kap. 2011.) (1926), offentlig; ikke beh. i
1926; Innst. S. nr. 100 (1927), offentliggjort; beh. (midlertidig
avgjørelse) 1-2, 29 (13.5.1927)~ se S.tid. s. 1423; videre behandling,
se registeret for 1927, tollkomiteen sak 12. Innst. S. C (1927)~; beh.
3-29 (13.5.1927)~. Hemmelig innstilling fra tollkomiteen “Ad.
tolltariffen” (gjengitt i referatet); beh. 1-10 (24.6.1927)~.
Godkjennelse av overenskomst mellom finansdepartementet og
Norges Bank om kjøp og salg av utenlandsk valuta.
St. prp. nr. 63 (1926), offentliggjort; ref. 1 (27.5.1926)~; Innst. S. I,
offentliggjort; beh. 10.6.1927, 10.6.1927em, 11.6.1927, se S.tid. s. 20372038. Referatet ble i henhold til vedtak i Stortinget 6.7.1927, se S.tid. s.
2693-2694, offentliggjort i Dokument nr. 22 (1927), proposisjon og
innstilling i Tillegg til Dokument nr. 22 (1927).

Om Stortingets samtykke til at Regjeringen avslutter overenskomster
med Frankrike og Spania om endringer i de nugjeldende traktater
forsåvidt angår alkoholholdige drikkevarer.
St. prp. nr. 41 (1927)~; ref. 1 (28.1.1927)~; Innst. S. A., offentliggjort
som Innst. S. nr. 64, og Innst. S. B., offentliggjort som Innst. S. nr. 65;
beh. 1-18 (2.4.1927)~

1928:
Stp 1T10 Om nedleggelse av kulelagerfabrikken på Raufoss samt
efterbevilgning til dekning av tap på driften av samme.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10 (1928), offentliggjort (inntatt bakerst i 2. del
1929); ref. 1 (4.6.1928)~; Innst. S. F (1928)~; beh. 43 (19.6.1928)~;
Innst. S. A (1929), offentliggjort som Innst. S. nr. 66 (1929); beh.
18.1.1929, se St.tid. s. 29-35).
Stp 21

Om godkjennelse av den mellem Norge og det Tyske Rike den 25de
november 1927 avsluttede avtale med noteveksling av s.d. ang.
erstatning til Norge i anledning av forholdsregler som det Tyske Rike
har truffet under krigen.
St. prp. nr. 21 (1928)~; ref. 20.1.1928~; [Innst.] S. A (1928)~; beh. 14 (27.1.1928)~, jf. S.tid. s. 32.

Stp 27

Om Stortingets samtykke til at Regjeringen lar ishavsøen Jan Mayen ta
i formell besiddelse i H. M. Kongens navn og således innlemmer den i
riket.
St. prp. nr. 27 (1928)~; ref. 20.1.1928~; )~; Innst. S. nr. D (1928)~; beh.
38-39 (19.6.1928)~; Innst. S. B (1929)~; beh. 1-3 (7.5.1929)~

Stp 87

Om godkjennelse av en i Varsjava den 26de april 1928 undertegnet
tilleggsprotokoll til handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge og
Polen av 22de desember 1926.
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St. prp. nr. 87 (1928)~; ref. 1 (18.5.1928)~; Innst. S. nr. C (1928)~; beh.
38 (19.6.1928)~
1931:
Stp1T4

Bidrag til ekspedisjoner m. v. til arktiske egner i 1931.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (1931)~; ref. 1 (14.4.1931)~; Innst. S. C
(1931)~; beh. 1-53 (29.5.1931)~

Stp 7

Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. prp. nr. 7 (1931)~; ref. 2 (20.2.1931)~;Innst. S. D (1931)~; beh. 311(24.6.1931)~; beh. 1 (27.6.1932)~; muntlig innstilling om
ikkebehandling; beh. 6-8 (27.6.1933)~

Stp 26

Om samtykke til, at regjeringen lar Peter I`s øy i Sydishavet ta i formell
besiddelse i H.M. Kongens navn og således henlegger øya under
norsk statshøihet.
St. prp. nr. 26 (1931), offentliggjort; ref. 1 (17.3.1931)~; Innst. S. B
(1931), offentliggjort i Dokument 11 (1931); beh. 1 (23.4.1931)~

1932:
Stp 1

Om tollavgifter.
St. prp. nr. 1 (1932), offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 144,
offentliggjort; beh. 27.6.1932, se S.tid. s. 2384-2387, 28.6.1932, se
S.tid. s. 2462-2504; debatt om offentliggjøring av referatet, 1-6
(28.6.1932)~; Tillegg til Budgett-innst. S. nr. 144 (1932)~; beh. 1-12
(30.6.1932)~, jf. S.tid. s. 2623-2624.

Stp 6

Om et ekstraordinært tillegg til den gjeldende innførselstoll.
St. prp. nr. 6 (1932), offentliggjort; ref. 13.1.1932, se S.tid. s. 5-15; om
den videre behandling av saken, se registeret for 1932.

Stp 15

Om godkjennelse av den mellem Norge og Portugal 13 november
1931 avsluttede handels- og sjøfartskonvensjon med tilleggsprotokoll.
St. prp. nr. 15 (1932)~; ref. 1-2 (17.3.1932)~; Innst. S. B (1932)~; beh.
1 (3.5.1932)~

Stp 32

Om bidrag til ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934.
St. prp. nr. 32 (1932)~; ref. 1 (3.5.1932)~; Innst. S. C (1932)~; beh. 241 (3.5.1932)~; Innst. S. nr. 166 (1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se
S.tid. s. 2158-2162.

Stp 54

Om samtykke til postering av utgiftene vedkommende
Grønlandssaken.
St. prp. Nr. 54 (1932), offentliggjort bakerst i del 2b (1933); ref. 1
(25.5.1932)~; Innst. S. A (1932)~; beh. 25 (29.6.1932)~; Innst. S. nr.
166 (1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se S.tid. s. 2158-2162.

Stp 64

Om grunnfond for Garantikassen for Sparebanker.
St. prp. nr. 64 (1932), offentliggjort bakerst i del 2b (1933); ref. 1
(25.5.1932)~; Innst. S. F (1932)~; beh. 2-3 (27.6.1932)~
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1933:
Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1933 (Kap. 2011).
St. prp. 1 (1933) – Kap. 2011, offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 149
(1933)~; beh. 1-76 (29.6.1933)~; beh. 5.7.1933, offentliggjort, S.tid.
s.2269-2297; Tillegg til budgett-innst. S. nr. 149 (1933)~; beh. 1
(5.7.1933)~

Stp 1

Om omsetningsavgift til statskassen på visse varer.
Tillegg til St. prp. nr. 1 (1933) 24 kap 2024, jfr.kap 22, offentliggjort; ref.
1 (20.6.1933)~; Innst. S. M (1933), offentliggjort som Budgett-innst. S.
nr. 156; beh. 5.7.1933, offentliggjort, S.tid. s. 2300-2304.

Stp 1

Om avgift av fyrstikker.
Tillegg til St. prp. nr. 1 (1933) 25 kap 2025, offentliggjort; ref. 1
(20.6.1933)~; Innst. S. L (1933), offentliggjort som Innst. S. nr. 179
(1933); beh. 5.7.1933, offentliggjort, S.tid. s. 2297-2300.

Stp 7

Omsetningsavgift til statskassen i året 1933.
St. prp. nr. 7 (1933), offentlig, se registeret for 1933; Innst. S. nr. 176,
offentlig; beh. 5.7.1933, offentliggjort, S.tid. s. 2305-2306.

Stp 9

Om godkjennelse av overenskomst mellem Norge og Island angående
de norske fiskeri-interesser ved Island og angående innførsel av saltet
islandsk sauekjøtt i Norge.
St. prp. nr. 9 (1933)~; ref. 1 (14.2.1933)~; Innst. S. A (1933)~; beh. 111 (17.2.1933)~

Stp 18

Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette tollen på saltet fårekjøtt i
tønner og om delvis tilbakebetaling av erlagt toll for sådant kjøtt.
St. prp. nr. 18 (1933)~; ref. 27.2.1933, referat mangler, se forhandlings
protokollen~; Innst. S. C (1933)~; beh. 1 (7.3.1933)~

Stp 22

Om forhøielse av de ekstraordinære tillegg på kaffe, sukker og te.
St. prp. nr. 22 (1933), offentliggjort; ref. 11.3.1933, offentliggjort, S.tid.
s. 640-650;

Stp 25

Om bemyndigelse til å oppta lån for statskassens regning.
St. prp. nr. 25 (1933), offentliggjort; ref. 1 (20.3.1933)~;

Stp 39

Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 39 (1933)~; ref. 3.4.1933, offentliggjort, S.tid. s. 1096-1097;
Innst. S. E (1933)~; beh. 4.4.1932, offentliggjort, S.tid. s.1115-1116.

Stp 74

Om godkjennelse av en handelsoverenskomst mellem Norge og det
Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland med protokoll m.v.
St. prp. nr. 74 (1933), offentliggjort; ref. 16.5.1933, referat mangler, se
forhandlingsprotokollen~

1934:
Stp 1

Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1934.
St. prp. nr. 1 (1934), offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 151 (1934)~;
Tillegg til budgett-innst. Nr. 151 (1934)~; beh. 32-39 (11.6.1934)~, 1-33
(11.6.1934em)~

Angående omsetningsavgift til statskassen av visse varer.
St. prp. nr. 1 (1934), kap. 2024, offentliggjort; Budgett-innst. S. K
(1934)~; beh. 2-4 (27.6.1934)~
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Stp 1T12 Omordning av kystfestningenes mineforsvar.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 (1934) ; ref. 1 (11.5.1934)~; Innst. S. E
(1934)~; beh. 20-21 (11.6.1934)~
Stp 1T22 Om omsetningsavgift til statskassen av visse varer.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 22 (1934)~; ref. 1(19.6.1934)~; Budgett-innst.
S. K (1934)~; beh. 2-4 (27.6.1934)~
Stp 6

Om undlatelse av å sette i kraft visse tollforhøielser.
St. prp. nr. 6 (1934)~; ref. 1 (24.1.1934)~; Innst. S. A (1934)~; beh. 134 (5.3.1934)~;

Stp 6 T

Om undlatelse av å sette i kraft visse tollforhøielser.
Tilleggsbemerkninger fra Utenriksdepartementet til hemmelig St. prp.
nr. 6 (1934)~;

Stp 64

Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette omsetningsavgiften av
innenlands tilvirket fruktvin samt at forhøie grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 64 (1934)~; ref. 1 (11.6.1934)~; Innst. S. F (1934)~; beh.
21-32 (11.6.1934)~

Stp 72

Om bemyndigelse for Kongen til å nedsette grunntollen for visse varer.
St. prp. nr. 72 (1934)~; ref. 1 (19.6.1934)~; Innst. S. I (1934)~; beh. 1-4
(21.6.1934)~

Stp 75

Om bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
St. prp. nr. 75 (1934)~; ref. 1 (19.6.1934)~; Innst. S. J (1934)~; beh. 12 (27.6.1934)~

1935:
Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1935.
St. prp. nr. 1 (1935), offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 161 (1935)~;
beh. 31-49 (24.6.1935)~, 1-35 (24.6.1935em)~, beslutningen
offentliggjort, se S.tid. s. 1621-1624.

Stp 1T2 Anskaffelse av ammunisjon til Oslofjord fremskutte befestninger.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1935)~; ref. 1 (26.2.1935)~; Innst. S. L
(1935)~; beh. 6-7 (24.5.1935)~
Stp 10

Om godkjennelse av tilleggsavtale til Handels- og
Sjøfartskonvensjonen mellem Norge og Portugal.
St. prp. nr. 10 (1935)~; ref. 1 (28.1.1935)~; Innst. S. C (1935)~; beh.
20-48 (26.2.1935)~

Stp 17

Om bemyndigelse til å opta lån for Statskassens regning.
St. prp. nr. 17 (1935)~; ref. 1 (26.2.1935)~; Innst. S. E (1935)~; beh. 18 ((4.3.1935)~

Stp 18

Om godkjennelse av en i Warszawa 8 januar 1935 undertegnet
tilleggsprotokoll (nr. 2) til handels- og sjøfartstraktaten mellem Norge
og Polen av 22 desember 1926 og tilleggsprotokollen av 26 april 1928,
samt de i forbindelse dermed utvekslede fortrolige noter.
St. prp. nr. 18 (1935)~; ref. 1 (26.2.1935)~; Innst. S. I (1935)~; beh. 1-2
(30.3.1935)~
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Stp 19

Om forhøielse av grunntollen for visse slags fajansevarer.
St. prp. nr. 19 (1935)~; ref. 1 (26.2.1935)~; Innst. S. F (1935)~; beh. 89 (4.3.1935)~

Stp 20

Om endring av betalingsvilkårene for Polens "reliefgjeld".
St. prp. nr. 20 (1935)~; ref. 1 (26.2.1935)~; Innst. .S. H (1935)~; beh. 1
(30.3.1935)~

Stp 50

Om bemyndigelse for Kongen til å forandre tollen på natursilkevarer og
omsetningsavgiften av parfymer, luktende vann etc.
St. prp. nr. 50 (1935)~; ref. 50 (10.4.1935)~; Innst. S. K (1935)~; beh. 1
(11.4.1935)~

Stp 74

Om bemyndigelse for regjeringen til å innbringe for voldgiftsrett
spørsmålet om billighetserstatning til det amerikanske firma George R.
Jones Co.
St. prp. nr. 74 (1935)~; ref, 12.6.1935, referatet mangler, se
forhandlingsprotokollen~; Innst. S. Q (1935)~; beh. 17-18 (24.6.1935)~

1936:
Stp 1

Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1936.
St. prp. nr. 1 (1936), offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 159 (1936)~;
beh. 1-24 (26.6.1936)~
Om beskatning av bankinnskudd for budgett-terminen 1 juli 1936 - 30
juni 1937.
St. prp. nr. 1 (1936), Kap. 2006), offentliggjort; ref. 12-15 (14.1.1936)~;
Budgett-innst. S. nr. 158, offentlig; beh. 28.1.1936, se S.tid. s. 28-34.

Stp 1T21 Om anskaffelse av jagere til Hærens flyvevåben og om
motorfabrikasjonen ved Marinens minevesen.
St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 21 (1936)~; ref. 2 (28.4.1936)~; Innst. S. K
(1936)~; beh. 3-7 (16.6.1936)~
Stp 12

Om godkjennelse av en konvensjon mellem Norge og Finnland om
forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellem de to riker.
St. prp. nr. 12 (1936)~; ref. 1 (25.1.1936)~; Innst. S. G (1936)~;

Stp 20

Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1936.
St. prp. nr. 20 (1936)~; ref. 14 (7.2.1936)~; Innst. S. E (1936)~; beh.
30-34 (19.3.1936)~

Stp 23

Om ytterligere bevilgning til fremme av fiskeeksporten for 1935/36.
St. prp. nr. 23 (1936)~; ref. 14 (7.2.1936)~; Innst. S. C (1936)~; beh. 111 (6.3.1936)~

Stp 29

Om nedsettelse av tollen på forbetefrø.
St. prp. nr. 29 (1936), offentliggjort; ref. 15.2.1936, referatet mangler,
se forhandlingsprotokollen~; Innst. S. A (1936), offentliggjort som
Tillegg til budgett-innst. S. nr. 159; beh. 18.2.1936, referatet mangler,
se forhandlingsprotokollen~

Stp 51

Om Statsbanenes tilslutning til ordning av A/S Grand Hotell Terminus`
gjeldsforhold.
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St. prp. nr. 51 (1936)~; ref. 1 (19.3.1936)~; Innst. S. F (1936)~; beh. 2
(28.4.1936)~
1937:
Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1937.
St. prp. nr. 1 (1937)~; Budgett-innst. S. nr. 178 (1937)~; beh. 1-25, 48
(23.6.1937)~; Tillegg til Budgett-innst. S. nr. 178 (1937)~; beh. 25-28
(23.6.1937)~

Stp 14

Om forberedelse av av etableringen av visse sikringsforanstaltninger i
Finnmark og vedrørende sjøforsvaret.
St. prp. nr. 14 (1937), offentliggjort; ref. 1 (2.2.1937)~; Innst. S. A
(1937), offentliggjort som Innst. S. nr. 37 (1937); beh. 1 (23.2.1937)~,
vedtatt behandlet for åpne dører, se registeret for 1937.

Stp 38

Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1937.
St. prp. nr. 38 (1937)~; ref. 1 (10.3. 1937)~; Innst. S. B (1937)~; beh. 17 (17.3.1937)~

Stp 78

Om nedsettelse av grunntollen for friske aprikoser, ferskener og
nektariner.
St. prp. nr. 78 (1937)~; ref. 1 (30.4.1937)~; Innst. S. F (1937)~; beh.1
(4.5.1937)~

Stp 97

Om lån til utrustning av en fangstekspedisjon til Øst-Grønland 19371939.
St. prp. nr. 97 (1937)~; ref. 1 (28.5.1937)~; Innst. S. I (1937)~; beh. 31
(23.6.1937)~

1938:
Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1938.
St. prp. nr. 1 (1938), offentliggjort; Budgett-innst. S. nr. 185 (1938)~;
beh. 2-25 (23.6.1938)~, beslutningen offentliggjort, se S.tid. s. 17731778.

Stp 8

Om godkjennelse av en tilleggsavtale av 21 juli 1937 med tilhørende
fortrolige noter til handelstraktaten mellem Norge og Finnland av 11
november 1930.
St. prp. nr. 8 (1938)~; ref. 1 (20.1.1938)~; Innst. S. C (1938),
offentliggjort som Innst. S. nr. 55 (1938); debatt om offentliggjøring 110 (3.3.1938)~; vedtatt behandelet for åpne dører, se registeret for
1938.

Stp 15

Om bemyndigelse for Kongen til å sette ned tollen for et kvantum fersk
nautkjøtt bestemt til revefor.
St. prp. nr. 15 (1938), offentliggjort; ref. 1 (20.1.1938)~; Innst. S. B
(1938), offentliggjort som Innst. S. nr. 54 (1938); debatt om
offentliggjøring 1-10 (3.3.1938)~; vedtatt behandlet for åpne dører, se
registeret for 1938.

Stp 16

Om tollforandring for friske vindruer og pærer.
St. prp. nr. 16 (1938)~; ref. 1 (20.1.1938)~; Innst. S. A (1938)~; beh. 12 (27.1.1938)~
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Stp 24

Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1938.
St. prp. nr. 24 (1938)~; ref. 1 (25.2.1938)~; Innst. S. E (1938)~; beh.
15-17 (19.3.1938)~

Stp 103 Om endring i vilkårene for statsgaranti for lån til modernisering av
Bergens mek. Verksteder, Rosenberg mek. Verksted og Fredriksstad
mek. Verksted, samt statsgaranti for lån til anlegg av tørrdokk ved
Langesunds mek. Verksted.
St. prp. nr. 103 (1938)~; ref. 1 (31.5.1938)~; Innst. S. J (1938),
offentliggjort som Innst. S. nr. 251 (1938); beh. 25-45 (23.6.1938)~,
offentliggjort, se S. tid. S. 1761-1773.
1939:
Stp 1

Om tollavgifter fra 1 juli 1939.
St. prp. nr. 1 (1939), offentliggjort; Budgett-innst. nr.185 (1939)~; beh.
3-25 (14.6.1939)~

Stp 16

Om unnlatelse av å sette i kraft den av Stortinget 23 juni 1938 vedtatte
forhøyelse av grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av fehår, ikke farvet
eller trykt, samt kjelefilt, alle slags".
St. prp. nr. 16 (1939)~; ref. 1 (24.1.1939)~; Innst. S. A (1938)~; beh. 1
(2.2.1939)~

Stp 42

Om statstilskudd til norske selfangeres konsesjonsavgift til SovjetSamveldet for tillatelse til å drive selfangst i Kvitsjøen i 1939.
St. prp. nr. 42 (1939)~; ref. 41 (8.3.1939)~; Innst. S. C (1938)~; beh. 1
(20.3.1939)~

Stp 65

Om godkjenning av en overenskomst mellom Norge og Det forente
Kongerike Storbritannia og Nord-Irland om gjensidig fritagelse for skatt
i visse tilfelle av inntekt eller fortjeneste av salgsvirksomhet gjennom
representant.
St. prp. nr. 65 (1939)~; ref. 15-16 (22.4.1939)~; Innst. S. H (1938)~;
beh. 1 (9.5.1939)~

Stp 92

Delvis statsgaranti for et parti klippfisk skipet til Spania.
St. prp. nr. 92 (1939)~; ref. 1 (5.5.1939)~; Innst. S. J (1938)~; beh. 1
(26.5.1939)~

Stp 95

Om teknisk revisjon av tolltariffen.
St. prp. nr. 95 (1939)~; ref. 1 (14.6.1939)~; muntlig innstilling om at
proposisjonen ikke tas under behandling av inneværende års storting
1-3 (14.6.1939)~; Innst. S. A (1940)~; ikke behandelet før
krigsutbruddet.

Stp 104 Statsgaranti for pantelån til flytende sildekokeri ved Islandsfisket.
St. prp. nr. 104 (1939)~; ref. 34 (15.5.1939)~; Innst. S. L (1939)~; beh.
1-13 (15.6.1939)~
Stp 112 Statsgaranti for pantelån til anlegg av valseverk for rustfritt stål og
forandring av tolltariffens post "Metaller II. C. 1 a."
St. prp. nr. 112 (1939)~; ref. 1 (2.6.1939)~; Innst. S. K (1938)~; beh.
33-44 (14.6.1939)~
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Hemmelige stortingsmeddelelser
1925:
Stm 8

Drøftelser med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 8 (1925)~; ref. 1 (10.6.1925)~; Innst. S. nr. 170 (1927)~; beh.
1-2 (6.7.1927)~. Jf. Dokument nr. 17 (1927), utgitt som særtrykk og i
engelsk oversettelse, og Dokument nr. 17 B (1927), det siste tatt inn
bakerst i 5. Del 1928.

Stm 29

Forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 29 (1925)~; ref. 1 (10.6.1925)~; Innst. S. nr. 170 (1927)~;
beh. 1-2 (6.7.1927)~. Jf. Dokument nr. 17 (1927), utgitt som særtrykk og i
engelsk oversettelse, og Dokument nr. 17 B (1927), det siste tatt inn
bakerst i 5. del 1928.

Stm 35

Forhandlinger med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 35 (1925)~; Tilleggsbilag til hemmelig St. med. nr. 35
(1925)~; ref. 1-26 (17.7.1925)~, jf. S.tid. s. 2909; Innst. S. nr. 170
(1927)~; beh. 1-2 (6.7.1927)~. Jf. Dokument nr. 17 (1927), utgitt som
særtrykk og i engelsk oversettelse, og Dokument nr. 17 B (1927), det
siste tatt inn bakerst i 5. del 1928.

1926:
Stm 8

Stm 25

1927:
Stm 18

1928:
Stm 8

Stm 9

1929:
Stm 15
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Forhandlingene med Storbritannia vedrørende sjøterritoriet.
St. med. nr. 8 (1926); ref. 1 (27.5.1926)~; Innst. S. nr. 170 (1927)~; beh.
1-2 (6.7.1927)~. Jf. Dokument nr. 17 (1927), utgitt som særtrykk og i
engelsk oversettelse, og Dokument nr. 17 B (1927), det siste tatt inn
bakerst i 5. del 1928.
Et erstatningskrav mot Finnland i anledning av beslagleggelse av
hester m. v. ved den finske fjellstue Silaskoppi (Silasstuen) 27de 28de februar 1918.
St. med. nr. 25 (1926)~; ref. 11.6.1926, referatet er gått tapt, men
tidspunktet for referat går fram av Stortingets ekstraktprotokoll for
saker behandlet for lukkede dører.

Om valutaordningen.
St. med. nr. 18 (1927), offentliggjort; ref. 30 (13.5.1927)~; Innst. S.D.
(1927), offentliggjort som Innst. S. nr. 201; beh. 37 (6.7.1927)~, vedtatt
behandlet for åpne dører, se S.tid. s. 2638-2681.

Forhandlingene mellem Norge og Amerikas Forente Stater om
opnåelse av erstatning til hr. Chr. Hannevig fra den amerikanske stat.
St. med. nr. 8 (1928)~; ref. 20.1.1928~; Innst. S. nr. B (1928),
offentliggjort som Innst. S. nr. 200 (1928); beh. 1-38 (19.6.1928)~, jf.
S.tid. s. 2246.
Om forhandlinger med Danmark i arkivsaken m. v.
St. med. nr. 9 (1928)~; ref. 20.1.1928~; Innst. S. E (1928)~; beh. 39-43
(19.6.1928)~

Om forhandlinger med Danmark i den norsk-danske arkivsak.
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St. med. nr. 15 (1929)~; ref. 1 (9.2.1929)~; beh. 1-10 (19.6.1929)~;
Innst. S. nr. 159, offentlig; beh. 22.6.1929, S.tid. s. 2324-2325.
Stm 25

Smedal-saken.
St. med. nr. 25 (1929), offentliggjort; ref. 1 (9.4.1929)~; 1 (7.5.1929)~
vedtatt behandlet for åpne dører, se registeret for 1929.

Stm 26

Omsted-saken.
St. med. nr. 26 (1929), offentliggjort; ref. 1 (9.4.1929)~; 1 (7.5.1929)~
vedtatt behandlet for åpne dører, se registeret for 1929.

1931:
Stm 9

Stm 10

1932:
Stm 26

Stm 32

1933:
Stm 11

Sendemann Gades forhold i forbindelse med Hannevig-saken.
St. med. nr. 9 (1931)~; Innst. S. A (1931)~; beh. 1-2, 17-21
(20.2.1931)~
Angående spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag.
St. med. nr. 10 (1931)~; ref. 2 (20.2.1931)~; Innst. S. E (1931)~; beh.
1-3, 31 (24.6.1931)~; beh. 1-2 (27.6.1932)~; muntlig innstilling om
ikkebehandling; beh. 5-6 (27.6.1933)~

Om Østgrønlandsspørsmålet.
St. med. nr. 26 (1932), offentliggjort, inntatt bakerst i del 2a (1933); ref.
32 (18.1.1933)~; Innst. S. nr. 166 (1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se
S.tid. s. 2158-2162.
Om Norges tilslutning til president Hoovers forslag om utsettelse med
betaling av 1 års renter og avdrag av “reliefgjeld” m. v.
St. med. nr. 32 (1932)~; ref. 1 (3.6.1932)~; Innst. S. D (1932)~; beh.
21-25 (29.6.1932)~

Om Garantikassen for sparebankers virksomhet i 1932.
St. med. nr. 11 (1933), offentliggjort; ref. 32 (18.1.1933)~; Innst. S. B
(1933), offentliggjort som Innst. S. nr. 39 (1933); beh. 1 (7.3.1933)~,
offentliggjort, S.tid. s. 682.

Stm 12

Om Sydøstgrønland.
St. med. nr. 12 (1933), offentliggjort; ref. 1 (14.2.1933)~; Innst. S. nr.
166 (1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se S.tid. s. 2158-2162.

Stm 20

Om utsettelse for Polen med betaling av de pr. 1 januar 1933 forfalne
renter og avdrag av "reliefgjeld".
St. med. nr. 20 (1933)~; ref. 2 (7.3.1933)~; Innst. S. D (1933)~; beh. 1
(29.3.1933)~

Stm 22

Om tilbakekallelse av prposisjon om omsetningsavgift.
St. med. nr. 22 (1933), offentlig, se registeret for 1933; Innst. S. nr.
176, offentlig; beh. 5.7.1933, offentliggjort, S.tid. s. 2305-2306.

Stm 27

Angående et av K. Køpke fremsatt erstatningskrav mot Finnland i
anledning av at han i 1918 i Finnland blev arrestert og fratatt et større
rubelbeløp og andre verdier.
St. med. nr. 27 (1933)~; ref. 2 (15.5.1933)~; Innst. S. J (1933)~; beh.
1-2 (27.6.1933)~; Innst. S. H (1936)~; beh. 1-2 (29.5.1936)~; Tillegg til
innst. S. H (1936)~; beh. 1 (14.7.1936)~
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Stm 28

Om Grønlandssaken.
St. med. nr. 28 (1933), offentliggjort; ref. 2 (15.5.1933)~; muntlig
innstilling om offentliggjøring; beh. 4-5 (27.6.1933)~; Innst. S. nr. 166
(1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se S.tid. s. 2158-2162.

Stm 32

Om utgiftene i Grønlandssaken.
St. med. nr. 32 (1933), offentliggjort; ref. 1 (2.6.1933)~; muntlig
innstilling om offentliggjøring; beh. 4-5 (27.6.1933)~; Innst. S. nr. 166
(1933), offentlig; beh. 3.7.1933, se S.tid. s. 2158-2162.

1934:
Stm 13

Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 13 (1934)~; ref. 17 (2.2.1934)~; forsterkning av komiteen
50 (5.3.1934)~; Innst. S. G (1934)~; beh. 1-20 (11.6.1934)~; Innst. S. B
(1935)~; beh. 18-30 (24.6.1935)~; Innst. S. L (1936)~; beh. 3-29
(14.7.1936)~

Stm 13T Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
Tillegg til St. med. nr. 13 (1934)~; Innst. S. B (1935)~; beh. 18-30
(24.6.1935)~; Innst. S. L (1936)~; beh. 3-29 (14.7.1936)~
Stm 16

Angående spørsmålet om Hannevig-sakens innbringelse for den faste
voldgiftsdomstol i Haag eller for en internasjonal forliksnevnd.
St. med. nr. 16 (1934)~; ref. 50 (5.3.1934)~; Innst. S. H (1934)~; beh. 1
(21.6.1934)~; Innst. S. A (1935)~; beh. 1-50 (10.4.1935)~

Stm 23

Om utsettelse for Polen med betaling av forfalne renter og avdrag av
"reliefgjeld".
St. med. nr. 23 (1934)~; ref. 1 (24.4.1934)~; Innst. S. D (1934)~; beh.
1-2 (16.5.1934)~

1935:
Stm 13

Om fastsettelse av grunnlinjer for Norges sjøterritorium.
St. med. nr. 13 (1935)~; ref. 33 (21.1.1935)~; Innst. S. B (1935)~; beh.
18-30 (24.6.1935)~; Innst. S. L (1936)~; beh. 3-29 (14.7.1936)~

Stm 20

Om importregulering av gummifottøi, fajanse, fjær og dun og
automobiler.
St. med. nr. 20 (1935)~; ref. 1 (28.1.1935)~; Innst. S. F (1935)~; beh.
8-9 (4.3.1935)~

Stm 30

Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1934.
St. med. nr. 30 (1935)~; ref. 50 (10.4.1935)~; Innst. S. M (1935)~; beh.
6 (24.5.1935)~

Stm 31

Om noteveksling mellem Norge og Frankrike av 3 april 1935 angående
handelsforbindelsene mellem de to land.
St. med. nr. 31 (1935)~; ref. 9 (24.5.1935)~; Innst. S. P (1935)~; beh.
17 (24.6.1935)~

1936:
Stm 15

Stm 21
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Hannevig-saka.
St. meld. nr. 15 (1936)¨; ref. 14 (7.2.1936)~; Innst. S. D (1936)~; beh.
1-30, 37 (19.3.1936)~
Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1935.
St. med. nr. 21 (1936)~; ref. 2 (28.4.1936)~; Innst. S. J (1936)~; beh.
2-3 (16.6.1936)~
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Stm 42

1937:
Stm 17

Om inngåelse av en handelsavtale og en betalingsavtale mellem
Norge og Spania av 13. juni 1936 samt utveksling av dertil hørende
noter.
St. med. nr. 42 (1936)~; ref. 41-47 (14.7.1936)~; muntlig innstilling beh.
41-47 (14.7.1936)~

Angående bygging av isbryter for Svalbardtrafikken.
St. med. Nr. 17 (1937), offentliggjort; Innst. S, J (1937)~; beh. 31-33
(23.6.1937)~

Stm 26

Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1936.
St. med. nr. 26 (1937)~; ref. 25 (15.4.1937)~; Innst. S, E (1937)~;
beh.1-2 (4.5.1937)~

Stm 34

Om lagring av korn og mel i Nord- Norge.
St. med. nr. 34 (1937)~; ref. 1 (28.5.1937)~; Innst. S, H (1937)~; beh.
33-48 (23.6.1937)~

Stm 40

Om Statens interesser i A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens
konkursbo.
St. med. nr. 40 (1937)~; ref. 1 (10.6.1937)~; Innst. S, L (1937)~; beh.
28-31 (23.6.1937)~

1938:
Stm 14

Om sak mot Finnland om vederlag til K. Køpke.
St. med. nr. 14 (1938)~; ref. 1 (20.1.1938)~; Innst. S. I (1938)~; beh.
27-28 (24.6.1938)~

Stm 17

Om visse tollspørsmål i sammenheng med kontingenteringsavtalen
med Frankrike av 22 desember 1937.
St. med. nr. 17 (1938)~; ref. 1 (25.2.1938)~; Innst. S. D (1938)~; beh.
17 (19.3.1938)~

Stm 25

Beretning om Garantikassen for Sparebankers virksomhet i 1937.
St. med. nr. 25 (1938)~; ref. 19.3.1938, referat mangler, ifølge
forhandlingsprotokollen sendt finans- og tollkomiteen; Innst. S. G
(1938)~; beh. 1 (12.5.1938)~

Stm 41

Henstilling fra den finske regjering om overførsel til perioden 1 oktober
1938 - 15 april 1939 av 150 tonn ferskt nautkjøtt som i henhold til
avtale med Finnland hadde kunnet innføres med redusert toll innen 15
april 1938.
St. med. nr. 41 (1938)~; ref. 1 (23.6.1938)~; Innst. S. K (1938)~; beh.
45 (23.6.1938)~

1939:
Stm 13

Stm 20

Beretning om virksomheten i Garantikassen for Sparebanker i 1938.
St. meld. nr. 13 (1939)~; ref. 1 (20.3.1939)~; Innst. S. D (1938)~; beh.
15 (22.4.1939)~
Forhandlinger med Island om revisjon av den norsk-islandske avtale
av 17 september 1932.
St. meld. nr. 20 (1939)~; ref. 1 (2.2.1939)~; Innst. S. B (1938)~; beh. 129 (9.2.1939)~
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Stm 28

Oversikt over bruken av de overførbare bevilgninger som er gitt Landog Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39 samt tiltak av varig art for
styrkelse av forsvaret i tiden 1935-1939.
St. meld. nr. 28 (1939)~; ref. 1 (20.3.1939)~; Innst. S. G (1938)~; beh.
1-42 (3.5.1939)~

Stm 38

Nøytralitetsfondets virksomhet inntil 31 mars 1939.
St. meld. nr. 38~; ref. 34-35 (15.5.1939)~; Innst. S. I (1938)~; beh. 2533 (14.6.1939)~
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Hemmelige odelstingsproposisjoner
1925:
Otp 79

1926:
Otp 54

1927:
Otp 24

1931:
Otp 10

1932:
Otp 46

Otp 54

1933:
Otp 4

Om utferdigelse av lov om utskriving av tilleggsskatt til statskassen på formue og
inntekt for budgetterminen 1. Juli 1925 til 30. Juni 1926.
Ot. prp. nr. 79 (1925), offentlig, se behandlingen i Stortingsforhandlingene; Innst. S. I,
offentliggjort som Innst. S. nr. 173 (1925); beh. S.tid. s. 2643-2697 (13.7.1925), S.tid.
s. 2697-2721 (14.7.1925).

Lov om foranstaltninger til opretholdelse eller regulering av kursen på
norske kroner i fremmed mynt.
Ot. prp. nr. 54 (1926), offentliggjort; ref. 1-2 (24.6.1926)~; Innst. O.A.,
offentliggjort som Innst. O. XV (1926); beh. O. 5.7.1926, møtet ble
vedtatt holdt for åpne dører, se O.tid. s. 1024-1029;. Ot. Besl. nr. 175,
offentlig; beh. L. 8.7.1926, se L.tid. s. 329-332.

Om lov om forandringer i lov om fredning og bevaring av
fortidslevninger av 13. juli 1905.
Ot. prp. nr. 24 (1927), offentliggjort; ref. 4.4.1927, se O.tid. s. 431; Innst. O.,
offentliggjort som Innst. O. nr. 48; beh. O. 4.4.1927, se O.tid. s. 431-432; Besl. O,
offentliggjorst som Besl. O. nr. 49; beh. L. 7.4.1927, se L.tid. s. 149.

Bilag til Ot. prp. nr 10 for 1931. Utskrift av Trustkontrollrådets
forhandlingsprotokoll for 26 januar 1931.~
Se registeret for 1931 for behandlingen av Ot. prp. nr. 10 (1931).

Om utferdigelse av:
1. lov om midlertidig tillegg til lov om sparebanker av 4 juli 1924
(med senere endringer) samt
2. lov om oprettelse av en garantikasse for sparebanker.
Ot. prp. nr. 46 (1932); ref. 1 (25.5.1932)~; Innst. O. D (1932); beh. O
20.6.1932, 1 (21.6.1932)~, 23.6.1932; Besl. O. I til innst. O. D; Besl. O.
II til innst. O. D; beh. L 27.6.1932; offentliggjort i Dokument nr. 2
(1933).
Om forandring i lov om pengevesenet av 17 april 1875.
Ot. prp. nr. 54 (1932), offentliggjort; ref. 1 (2.6.1932)~; beh. S 1
(3.6.1932)~ om forsterking av komiteen; Innst. O. A (1932)~; beh. O 12 (20.6.1932)~; Besl. O. til innst. O. A (1932)~; beh. L 27.6.1932,
referatet mangler, se forhandlingsprotokollen~

Om utferdigelse av en lov om fordringer lydende på flere myntsorter.
Ot. prp. nr. 4 (1933)~; ref. 1 (18.1.1933)~; Innst. O. B (1933)~; beh. O
1-3 (1.7.1933)~; Besl. O. til innst. O. B (1933)~; beh. L 1 (4.7.1933)~
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1934:
Otp 57

1935:
Otp 62

Otp 63

1936:
Otp 12

1937:
Otp 34

1938:
Otp 56
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Lov om forandring i lov av 21 juni 1929 om fangst av bardehval.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Ot. prp. nr. 57 (1934), offentliggjort; ref. 8.6.1934, referatet mangler, se
forhandlingsprotokollen~; Innst. O. A (1934), offentliggjort som Innst.
O. XIX (1934); beh.O 1-8 (20.6.1934)~, innstilling og debeatt ble
vedtatt offentliggjortnår loven var sanksjonert, men debatten ble ikke
offentliggjort; Besl. O. til innst. O. A (1934). (Jfr. innst. O. A.),
offentliggjort som Besl. O. Nr. 132; beh. L 1-10 (25.6.1934)~

Om lov om begrensning av adgangen til å pantsette tankskib.
Ot. prp.nr. 62 (1935), offentliggjort; ref. 1 (13.5.1935)~; Innst. O. A
(1935), offentliggjort som Innst. O. nr. 83: beh. O 2-23 (13.5.1935)~;
Besl. O. til Innst. O. A (1935), offentliggjort som Besl. O. nr. 87 (Jfr.
Innst. O. nr. 83.); beh. L 1 (16.5.1935)~
Om utferdigelse av lov om fangst av bardehval.
Ot. prp. nr. 63 (1935), offentliggjort; ref. 1-2 (13.5.1935)~; Innst. O. B
(1935), offentliggjort som Innst. O. XXVI (1935); beh. O 3.6.1935, se.
O.tid. s. 497-512; Besl. O. til Innst. O. B (1935), offentliggjort som
Besl. O. nr. 138. (Jfr. Innst. O. XXVI.); beh. L 6.6.1935, se L.tid. s. 123130; Besl. L. Til Besl. O. til innst. O. B, offentliggjort som Besl. L. nr.
139 (jfr. Besl. O. 138); beh. O. 13.6.1935, se O.tid. s. 512-513;
Odeltingets beslutning til Lagtinget anmerkning til Odelstingets
beslutning, offentliggjort som Besl. O. nr. 142 (Jfr. Besl. L. nr. 139.);
beh. L 13.6. 1935, se. L.tid. s. 131.

Om beskatning til kommunene av bankinnskudd.
Ot. prp. nr. 2 (1936), offentliggjort; ref. 14.1.1926, referat mangler, se
forhandlingsprotokollen~; Innst. O. A (1936), offentliggjort som innst. O.
VIII (1936); beh. O 18.1.1936, offentliggjort, O.tid. s. 31-69; Beslutning
O. A (1936), offentliggjort som Besl. O nr. 8 (1936); beh. L 23.1.1936,
offentliggjort, L.tid. s. 2-12 (23.1.1936).

Om forandring i lov om fangst av bardehval av 14 juni 1935.
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Ot. prp. nr. 34 (1937), offentliggjort; ref. 6.4.1937, referat mangler, se
forhandlingsprotokollen~; Innst. O. A (1937), offentliggjort som Innst.
O. III (1937); beh. O 12-4.1937, se O.tid. s. 64-67; Besl. O til innst. O.
A (1937), offentliggjort som Besl. O. Nr. 58 (1937); beh. L, se L.tid. s.
20-22 (19.4.1937).

Om utferdigelse av en lov om utførselsforbud for levende sølvrev og
blårev.
Ot. prp. nr. 56 (1938), offentliggjort; ref. 8.4.1938, offentliggjort O.tid. s.
639-640; Innst. O. A (1938), offentliggjort som Innst. O. nr. 112 (1938);
beh. O 12.5.1938, offentliggjort, O.tid. s. 640; Beslutning O. til Innst. O.
A (1938), offentliggjort som Besl. O nr. 113 (Jfr. Innst. O. nr. 112.);
beh. L 24.5.1938, offentliggjort, L.tid. s. 153.
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1939:
Otp 16

Endring i lov om utførselsforbud for levende sølvrev og blårev av 3 juni
1938..
Ot. prp. nr. 6 (1939), offentliggjort; ref. 1 (27.1.1939)~; Innst. O. A
(1939), offentliggjort som Innst. O. nr. 17 (1939); beh. O 3.2.1939,
offentliggjort, O.tid s. 161; Besl. O. til innst. O. A (1939), offentliggjort
som Besl. O. nr. 18 (1939); beh. L 9.2.1939, offentliggjort, L.tid. s. 20.

Otp 15

Om forandring i lov om fangst av bardehval av 14 juni 1935.
Ot. prp. nr. 15 (1939)~; ref. 1 (8.3.1939)~

Otp 44

Lov om fangst av hval.
Ot. prp. nr. 44 (1939), offentliggjort; ref. 1 (20.4.1939)~, ble vedtatt
behandlet for åpne dører, se registeret for 1939.

Otp 67

Om opphevelse av lov av 26 juni 1929 om forandring av midlertidig lov
om kvalitetskontroll av medisintran av 22 juni 1928.
Ot. prp. nr. 67 (1939)~; ref. 1 (5.6.1939)~; muntlig innstilling om at
proposisjonen ikke skulle tas under behandling av inneværende års
Odelsting 1 (5.6.1939)~.
Om behandlingen av saken, se Møter for lukkede dører i Stortinget
1939-1945. Oslo 1995 (Innst. O. A (1940) s. 155-162; beh. O
29.1.1940 s. 361; Besl. O. til innst. O A (1940) s.165; beh. L 1.2.1940
s. 363.)
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Dokumenter
1927:
Dok 4

1935:
Dok A

De nye voldgiftsavtaler med Sverige, Danmark og Finnland.
Dokument nr. 4 (1927)~

Stats- og utenriksminister Joh. Ludw. Mowinchels redegjørelse for de
utenrikske forhold - i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomites
møte den 6te desember 1934.
Dokument A (1935)~; ref. 1.17 (24.6.1935)~; Innst. S. R (1935)~; beh.
9-17 (24.6.1935)~

Dok B

Omkostninger ved Hannevig-sakens innbringelse for voldgiftsrett.
Dokument B (1935)~

Dok D

Angående Marinens flyvemateriell og innstilling fra
undersøkelseskomiteen vedrørende Marinens flyvevåben.
Dokument D (1935)~; Innst. S. N (1935)~, offentliggjort som Innst. S.
nr. 210; beh. 7-9 (24.5.1935)~, se S.tid. s. 1620-1621.

1937:
Dok B

1938:
Dok I
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Utenriksdepartementets skrivelse av 29 januar og 12 februar 1937 til
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite angående avtale med
Storbritannia om fisket utenfor Nord- Norge.
Dokument B (1937)~; forsterking av komiteen 21-22 (8.2.1937)~; Innst.
S. C (1937)~; beh. 9-25 (15.4.1937)~

Skrivelse fra fylkesmann Gabrielsentil Justisdepartementet angående
de norsk-finske handelsavtaler.
Dokument I (1938)~
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Redegjørelser
1925:
29.1

Vedtak: Spesielle representanter for pressen, etter forslag fra
Utenriksdepartementets pressekontor, får overvære møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om aktuelle
utenrikspolitiske spørsmål og forhandlinger mellom Norge og enkelte
land (Sovjet-Russland, Finland, Spitsbergen, Grønland, Island,
vinlandene, Frankrike, Portugal, Spania, USA, Geneve-protokollen,
Storbritannia)
1-26 (29.1.1925)~

2.7

Debatt om møtet skulle holdes for lukkede dører og om pressen skulle
gis adgang.
Vedtak: De representanter for pressen som utenriksministeren gir
adgang til sine meddelelser, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om aktuelle
utenrikspolitiske spørsmål og forhandlinger mellom Norge og enkelte
land (Sovjet-Russland, Finland, forhandlingen med Storbritannia om
sjøterritoriet)
Vedtak: “Statsministerens redegjørelse oversendes utenriks. og
konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen trykkes i et tilstrekkelig antall
eksemplarer og omdeles til Stortingets medlemmer som hemmelig
dokument. Forhandlingene blir forøvrig foreløbig ikke å offentliggjøre.”
1-25 (2.7.1925)~

4.7

1926:
18.1

15.7

Redegjørelse av finansminister Holmboe om A/S Sydvaranger.
Vedtak: “Regjeringen bemyndiges til å utbetale inntil kr. 200 000,- av
de forfalne lønninger til arbeiderne mot den sikkerhet som
departementet finner å kunne erhverve. Forøvrig tilbakesendes saken
finanskomiteen. Intet av det forhandlede offentliggjøres.”
1-33 (4.7.1925)~

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Svalbard, norsk-russisk handelstraktat,
sjøfartstraktat med Finland, sjøgrenseforhandlingene med
Storbritannia, toll- og handelsspørsmål, smugling til USA, Grønland,
voldgiftspolitikk, nordiske voldgiftsavtaler)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes og omdeles til Stortingets medlemmer
som hemmelig dokument. Debatten forøvrig offentliggjøres ikke.
1-23 (18.1.1926)~
Redegjørelse av representanten Mowinckel om forholdet til de nordiske
land og forhandlingene om voldgiftstraktater med disse (Island,
Danmark, Sverige)
1-12 (15.7.1926)~
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1927:
28.1

6.7

1928:
16.3

1929:
9.2

1930:
106

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Lykke om den
utenrikspolitiske situasjonen (voldgiftstraktater mellom Norge og andre
land, handelsrestriksjoner, Norges forhold til Danmark, Island, Finland,
Sovjet-Russland, Jan Mayen, Polen, Grekenland, Siam, Chile,
vinlandene, Frankrike, Spania, traktatforhandlinger med USA,
Hannevigsaken, Jones-saken, forhandlinger om beskattning av
skipsfart (Storbritannia, Det britiske samveldet, Tyskland), Kina,
pelagisk hvalfangst)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles
til representantene. Debatten offentliggjøres ikke.
1-27 (28.1.1927)~
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Lykke om forhandlingene
med Storbritannia om hvalfangsten i Antarktis.
Vedtak: Redegjørelsen med debatt offentliggjøres ikke, men pressen
får en meddelse i følgende form: “I møte for lukkede dører har
Stortinget idag enstemmig og uten debatt bifalt utenriks- og
konstitusjonskomiteens innstilling om de mellem engelske og norske
delegerte stedfundne drøftelser vedrørende sjøterritoriet. Innstillingen
er en bekreftelse av regjeringens meddelelse i trontalen av 1926 om at
saken er stillet i bero, da drøftelsene ikke har ført til nogen løsning av
spørsmålet: dokumentene vedlegges protokollen.
Det er en forutsetning, at innstillingen, utdrag av departementets
meddelelser angående drøftelsene og av komiteens bemerkninger til
dem vil senere bli offentliggjort av Utenriksdepartementet.”
2-38 (6.7.1927)~, S.tid. s. 2638.

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om forholdet til
fremmede makter og for de forhandlinger som har vært ført med
enkelte land (Jan Mayen, Svalbard, Grønland, Sverdrups øyer
(Canada), Bouvetøya, hvalfangsten i Antarktis, sjøterritoriet,
arkivforhandlingene med Danmark, museumsforhandlinger med
Danmark, voldgiftspolitikk)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles
til representantene. Debatten offentliggjøres ikke.
1-28 (16.3.1928)~

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (freds- og voldsgiftsforhandlinger med USA,
Tyskland, Uruguay, Portugal, Italia, Chile, Tsjekkoslovakia og
Sovjetunionen; Bovetøya og Jan Mayen; russiske krav om oppdeling
av arkitiske og anarktiske egner i sektorer; Kina; handelstaktater med
Finland og Spania; tollforhandlinger med Polen, Ungarn, Sovjetunionen
og Tsjekkoslovakia; norske krav mot Sovjetunionen; A/S Nordskog &
Cos krav mot Brasil; fiskedamperen “Tampen”s krav mot USA; VestGrønland; Øst-Grønland; norske fiskeriinteresser på Island; dansk
arkivsak og museumssak; Færøyene; flytting av Tordenskiolds kiste og
St. Olavs antemensale; svenskarkivsak: opphevelse av passtvangen
mellom de nordiske land).
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles
til representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Debatten offentliggjøres ikke.
1-19 (9.2.1929)~ Innst. S. C (1929)~; beh. 10-11 (19.6.1929)~
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15.2

Vedtak: De representanter for pressen, som etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor har adgang til utenrikske
konferanser, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Folkeforbundet; freds- og
voldsgiftsforhandlinger med USA, Spania, Italia, Tjekkoslovakia, Polen,
Østerrike, Island, Portugal, Uruguay, Storbritannia og Sovjetunionen);
nye vedtaker for den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie;
internasjonale konferanser: i Paris om opphevelse av inn. og
utførselsforbud, i Paris om behandling av utlendinger, i Geneve om
forslag om tollfred, om ensartet lovgivning for veksler og sjekker, i
Haag om kodifikasjon av regler og lovgivning omfattende nasjonalitet,
sjøterritoriet og statenes ansvar for skade som innenfor deres område
tilføyes utlendinger på person og eiendom; arktis; selfangst i
Kvitehavet; Franz Josefs Land;Sverdrups øyer; Antaktis; Island;
arkivforhandlinger med Danmark og Sverige; Tordenskjolds sarkofag;
St. Olavs antemensale; handelspolitiske forhold til Finland, USA, Cuba,
Mexico, Persial, Peru, Romania og Tyrkia; tollforhandlinger med USA,
Australia, Canada, Tyskland og Ungarn; avtaler om beskatning av
skipsfart med Belgia, Nederland, Danmark, Finland, Frankrike og
Sverige; Kina; A/S Nordskog & Cos krav mot Brasil; fiskedamperen
“Tampen”s krav mot USA; opphør av passtvang i Norden; Gadesaken)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles
til representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1-33 (15.2.1930)~

1931:
20.2

1932:
17.3

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel (Hannevigsaken;
handelstraktat med Portugal; finsk grensepørsmål; Europamøtet i
Geneve; Øst-Grønland).
2-17 (20.2.1931)~; beh. 11 (24.6.1931)~

Redegjørelse av utenriksminister Braadland om den utenrikspolitiske
situasjon (økonomisk verdenskrise; Arktis; Franz Josefs Land;
fangsthytter på Svalbard; Øst-Grønland; Sovjetunionen; handel med
Island; norske fiskefartøyer ved Island; handelstraktaten med Finland;
Forhandlinger med Finland om fløtning i Pasvik; sjøgrensen mellom
Norge og Finland; valutarestriksjoner i Tyskland, Østerrike og Ungarn;
reliefgjelden og Hoover-moratoriet; Storbritannias tollpolitikk; handel
med Frankrike; Belgias kjøp av kvelstoffprodukter; kanadisk
valutadumpingsavgift; Folkeforbundet; nedrustningskonferanse i
Geneve; Europakomiteen; Oslokonvensjonen; ministermøtet i
København)
Vedtak: Redegjørelsen trykkes som hemmelig dokument og omdeles
til representantene og sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2-41 (17.3.1932)~; beh. 1-21 (29.6.1932)~
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1933:
18.1

Redegjørelse av utenriksminister Braadland om den utenrikspolitiske
situasjon (den økonomiske krisen, Oslo-konvensjonen,
Sovjetsamveldet, selfangsten i Kvitsjøen, danske valutarestriksjoner,
reinbeitekonvensjonen med Finland, Nederland, Belgia,
Tsjekkoslovakia, Østerrike, norske tilgodehavender i Ungarn, tollsatser
i USA og Canada,betaling av relief-gjelden fra Polen, Romania,
handelsavtale med Frankrike, import fra Italia, vinimport fra Portugal,
handelen med Tyskland, Storbritannia, Ottawakonferansen).
1
Vedtak: Redegjørelsen trykkes og sendes utenrikskomiteen.
1-33 (18.1.1933)~; beh. 8-28 (27.6.1933)~

5.4

Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om
Haagdomstolens dom i Grønlandssaken.
1-2 (5.4.1933)~, jf. S.tid. s. 1189.

16.5

Vedtak: De ansvarlige redaktører for Oslo dagspresse og lederne for
de politiske partiers pressekontor gis adgang til møtet.
Minister Wedel Jarlsbergs forklaring for Stortinget i anledning
Grønlandssaken.
Vedtak: Møtereferatet trykkes og sendes utenriks- og
protokollkomiteens medlemmer.
Offentliggjort i dok. nr. 9 (1933) s. 21-44.

18.5

Ang. opplysninger i pressen om møtet for lukkede dører den
15.5.1933.
Vedtak: Englandsdelegasjonens medlemmer gis adgang til møtet.
1 (18.5.1933)~
Redegjørelse av stats- og utenriksmionister Mowinckel om Englandsavtalen.
Vedtak: St. prp. nr. 74 (1933) fra Utenriksdepartementet om
godkjennelse av en handelsoverenskomst mellem Norge og det
Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland med protokoll m.v.
offentliggjøres. Debatten offentliggjøres ikke.
1-13 (18.5.1933)~

22.5

Vedtak: De samme pressefolk som var til stede i møte for lukkede
dører 16. mai 1933, får adgang til møtet.
Innst. S. H (1933) fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av
minister Wedel Jarlsbergs forklaring.
Redegjørelse av representanten Hundseid om forhandlingene med
Danmark om forlik i Grønlandssaken.
Vedtak: Presidentskapet bemyndiges til å la trykke og omdele ril
tingets medlemmer som hemmelig dokument referat av hr. Hundseids
forklaring i utenrikskomiteen. Spørsmålet om om offentliggjørelse av
minister Wedel Jarlsbergs og hr. Hundseids forklaringer blir avgjort i et
senere møte når disse forklaringene foreligger trykt som hemmelig
dokument.
Offentliggjort i dok. nr. 9 (1933), s. 45-61.

1934:

1

I forhandlingsprokollen er innført: “Et av utenriksministeren utarbeidet forslag offentliggjøres.”
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2.2

Vedtak: Pressens representanter, ifølge oppgave fra
utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
Redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om den
utenrikspolitiske situasjon (Folkeforbundet, nedrustning, overflyvninger
av de nordlige områder av Norge, Sverige og Finland, handelspolitikk,
internasjonale valutaforhold, økonomisk verdenskonferanse i London,
tollforhandlinger, handel med Sovjet-Samveldet, Storbritannia,
Tyskland og Frankrike, vinpolitikk, forhandlinger med Belgia,
fiskeavtale med Sverige, skipsfart, sjøterritoriet, trålerspørsmålet, ØstGrønland, Svalbard, Antarktis, hvalfangst).
Vedtak: Redegjørelsen sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen og
trykkes og omdeles til representantene som hemmelig dokument.
1-16 (2.2.1934)~; Innst. S. B (1934)~; beh. 34-50 (5.3.1934)~

1935:
21.1

24.6

1936:
14.1

Stats- og utenriksminister Mowinckels supplerende redegjørelse for de
utenrikske forhold (den internasjonale politiske situasjon,
våpeneksporten, Frankrike, Norden, vinlandene, Italia, clearingavtalen
med Tyskland, Polen, Brasil, Japan, USA)
Vedtak: Utenriksministeren redegjørelse, samt Dok. A (1935) sendes
utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1-33 (21.1.1935)~; Innst. S. R. (1935)~; beh. 9-17 (24.6.1935)~
Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger
med Portugal, Spania og Italia, handel med Brasil og Cuba,
tollforhandlinger med USA, Japan, forholdet til Danmark, Finland og
Sverige, handelen med Storbritannia, tvistesaker med SovjetSamveldet).
1-17 (24.6.1935)~; beh. 9-17 (24.6.1935)~

Redegjørelse av utenriksminister Koht om sjøgrensesaken.
Vedtak: Redegjørelsen sendes den utvidede og forsterkede utenriksog konstitusjonskomite, og trykkes og omdeles til Stortingets
medlemmer.
1-12 (14.1.1936)~; muntlig innstilling og beh. 1-29 (25.1.1936)~;
Jf. Meddelelse fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite
angående sjøgrensespørsmålet (1936)~

25.1

Henstilling fra representanten Braadland til utenriksministeren om at
hans redegjørelse for den utenrikspolitiske situasjon avgis i møte for
åpne dører.
29-31 (25.1.1936)~

7.2

Redegjørelse av utenriksministe Koht om handelspolitiske spørsmål.
Vedtak: Redegjørelsen sendes den utvidede utenriks- og
konstitusjonskomite
1-14 (7.2.1936)~

6.3

Redegjørelse av statsråd Torp om arbeidet med en flyrute over
Atlanterhavet.
11-15 (6.3.1936)~

4.5

Redegjørelse av utenriksminister Koht om en utenlandsreise i
tidsrommet 6. - 27. april 1936 til Praha, Wien, Budapest, Bucarest,
Warszawa, Moskva, Helsinki og Stockholm.

109

Systematisk register til saker behandlet i møter for lukkede dører 1925-1939
Debatt om representanter for pressen skulle inviteres til å overvære
utenriksministeren generelle utenrikspolitiske redegjørelser i møte for
lukkede dører.
1-24 (4.5.1936)~
29.5

Redegjørelse av utenriksminister Koht om Hannevigsaken.
Vedtak: I følge forhandlingsprotokollen vedtok Stortinget å forlenge en
tidsfrist for å stille garanti, men referatet viser ikke at det ble foretatt
votering. De som uttalte seg i saken representerte flertallet (A+H+V) og
gikk alle inn for forlengelse av fristen.
3-5 (29.5.1936)~

14.7

Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger
med Frankrike, Spania, Portugal, Brasil og Romania, handelsavtale
med Uruguay, Tyrkia, Sverige og Jugoslavia, forholdet til Island og
Italia)
29-47 (14.7.1936)~

14.7

Redegjørelse av utenriksminister Koht om Hannevigsaken.
52 (14.7.1936)~

1937:
8.2

1938:
27.1

24.3
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Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (forhandlinger
med Romania, handelsavtale med Uruguay, Frankrike, Italia, Spania,
Portugal, USA, handel med Cuba, Brasil, Argentina, Danmark,
Tsjekkoslovakia, Polen, Island, Sovjet-Samveldet, Troski-saken,
handelsutsendinger til Mellom- og Sør-Amerika, innførselsforbud for
urøkt saltet flesk).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-22 (8.2.1937)~: Innst. S. G (1937)~; beh. 28 (23.6.1937)~

Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (Brysselkonferansen, Norges forhold til Tyskland og Franco-Spania, norske
konsulater i Sovjet-Samveldet).
Vedtak: Utenriksministerens redegjørelse sendes utenriks- og
konstitusjonskomiteen.
2-21 (27.1.1938)~; Innst. S. H (1938)~; beh. 1-27 (24.6.1938)~
Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (handelsavtale
med Venezuela, Liberia, Ungarn, Hellas, Frankrike, Italia, Argentina,
handelen med Nederland, Danmark, Tyrkia, Romania, Spania, Polen,
Tsjekkoslovakia, Australia, USA).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-39 (24.3.1937)~; Innst. S. H (1938)~; beh. 1-27 (24.6.1938)~
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1939:
8.3

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
1 (8.3.1939)~
Handelspolitisk redegjørelse av utenriksminister Koht (handelsavtale
med Island, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Colombia, Bolivia, Danmark, Ungarn, Hellas, Tyrkia, Italia, Frankrike,
Chile, handel med Sovjet-Samveldet, Tjekkoslovakia, Japan,
sendemann Sandberg, handelsutsending konsul Fivelstad, sendemann
Rolf Andvord, skipsfartsavtale med Ecuador, Tysklands ekspansjon,
Oslo-avtalen, innførselsforbud mot sement, superfosfat, kunstsmult,
innførselregulering for silkekonfeksjon, nye tollavgifter).
Vedtak: Sendes utenriks- og konstitusjonskomiteen. Redegjørelsen
trykkes og omdeles til representantene.
1-41 (8.3.1939)~; Innst. S. E (1939)~; beh. 1-15 (22.4.1939)~

15.5

Vedtak: Pressens representanter ifølge fortegnelse fra
Utenriksdepartementets pressekontor får adgang til å overvære møtet.
1 (15.5.1939)~
Redegjørelse av utenriksminister Koht om spørsmålet om nonagression.
1-34 (15.5.1939)~
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Interpellasjoner og spørsmål
1929:
7.5

1933:
7.3

1938:
19.3

Interpellasjon fra representanten Mellbye: “Hvad akter regjeringen å
gjøre for å beskytte våre gamle fangstinteresser i Ishavet og i de
arktiske strøk?”
3-19 (7.5.1929)~

Debatt om en interpellasjon fra representanten Hambro om
oppbringelse av to utenlandske trålere innenfor territorialgrensen i
Troms skal føres for åpne dører.
Interpellasjonen ble forandret til et spørsmål som ble fremsatt i åpent
møte, jf. S.tid. s. 958-960 (29.3.1933).
2-12 (7.3.1933)~

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor og etter å ha undertegnet en
erklæring om taushetsplikt, gis adgang til møtet.
1 (19.3.1938)~
Interpellasjon fra representanten Joh. Ludw. Mowinckel: Kan
Regjeringen gi Stortinget oplysning om hvilken stilling den på landets
vegne mener den bør innta i tilfelle av at en europeisk storkrig bryter
ut?
Vedtak (etter forslag fra representanten Hambro): Stortinget gir sin
tilslutning til til prinsippet i det forslag til bevilgninger til et nøitralitetsog beredskapsfond som statsministeren har redegjort for, og
bemyndiger Regjeringen til å foreta alle nødvendige disposisjoner inntil
Kgl. proposisjon i saken er bifalt av Stortinget.
1-15 (19.3.1938)~

12.5

Vedtak: Pressens representanter, etter oppgave fra
Utenriksdepartementets pressekontor, gis adgang til møtet.
1 (12.5.1938)~
Interpellasjon fra representanten Cato Sverdrup: Er regjeringen
oppmerksom på de vanskeligheter som møter den norske eksport på
Spania fordi vi er uten enhver art av representasjon i den aller største
del av landet, og hva akter den å gjøre for å bringe en endring i dette
forhold?
Vedtak: Cato Sverdrups forslag (Det henstilles til regjeringen snarest å
søke å bringe handelssamkvemmet med Spania - også den del som
populært kalles Franco-Spania - i mere tilfredsstillende ordning.)
oversendes regjeringen.
2-22 (12.5.1938)~
Debatt om offentliggjøring av en pressemelding om behandlingen av
interpellasjonen.
22 (12.5.1938)~
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Spørsmål ved møtets slutt:
1931:
24.6

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Thorvik ang. innst. S.
156 om Russlandsavtalen og betingelsene for den.
11-17 (24.6.1931)~

24.6

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro til
utenriksminister Braadland ang. opplysninger i Innst. O. IV A som kan
være skadelig for Norges interesser når det gjelder Grønland.
17-31 (24.6.1931)~

24.6

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Ameln til presidenten
ang. føringen av forhandlingsprotokollen fra møter for lukkede dører.
31 (24.6.1931)~

1933:
29.3

29.3

1934:
24.1

16.5

1936:
14.7

1937:
2.2

1939:
5.5

1925:
17.7

Spørsmål ved møtets lutt fra representanten Hambro om enkelte
spørsmål i innstillingen om Svalbard-budsjettet som ikke kunne
behandles i åpent møte. (Oppføring av et fyr på Kapp Linné ved
innløpet til Isfjorden; eventuell norsk overtagelse av Svea-gruven;
russisk anneksjon av Victoriaøya),
1-6 (29.3.1933)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Anderssen-Rysst om
handelsforhandlingen med Tyskland og Storbritannia, om mulighetene
for handel med Russland, og om Haagdomstolens avgjørelse i
Grønlandssaken.
6-10 (29.3.1933)~

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro om når
Stortinget kan vente å bli forelagt saken om sjøgensen.
1 (24.1.1934)~
Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Hambro ang. en
interpellasjon i det britiske Underhuset om det norske oppsynsvernet
ved fiskebankene.
2-3 (16.5.1934)~

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Anderssen-Rysst til
utenriksministeren ang. konsesjonen til norske selfangere for fangst i
Kvitsjøen.
51 (14.7.1936)~

Spørsmål fra representanten Seip til statsministeren om Stortinget i
den nærmeste tid kan vente flere forslag fra regjeringen til
ekstraordinære tiltak.
1-4 (2.2.1937)~

Spørsmål ved møtets slutt fra representanten Sven Nielsen til
utenriksministeren om hvordan Hannevigsaken for tiden ligger an.
1-8 (5.5.1939)~
Innstillinger:
Fortsatt statsstøtte til A/S Sydvaranger.
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Innst. S. II (1925)~; beh. 1-26 (17.7.1925)~, jf. S.tid. s. 2909.
1932:
27.6

Angående okkupasjonen på Øst-Grønland.
Innst. O. B (1932)~; beh. 1 (27.6.1932)~

27.6

Om regjeringsprotokollenes gjennemgåelse, forsåvidt angår bidrag til A/S
Arktisk Næringsdrift og Finn Devolds Øst-Grønlandsekspedisjoner.
Innst. O. C (1932)~; beh. 1 (27.6.1932)~

29.6

Innstilling fra specialkomiteen til undersøkelse av Quislingsaken. Innst.
S. E (1932), offentliggjort som Innst. S. nr. 184 (1932); beh. 29.6.1932,
vedtatt behandlet for åpne dører, jf. S.tid. s. 2519-2532, 2563-2623
(29.-30.6.1932), 2625-2654 (30.6.1932em).

1933:
15.5

Angående protokollkomiteens adgang til hemmelige dokumenter og
referater i Grønlandssaken.
Innst. S. F (1933)~; beh. 2 (15.5.1933)~

15.5

Om innkallelse i henhold til Grunnlovens § 75 h. av minister Wedel i
anledning av Grønlandssaken.
Innst. S. G (1933)~; beh. 1-2 (15.5.1933)~

30.5

Om offentliggjørelse av minister Wedel Jarlsbergs forklaring.
Innst. S. H (1933)~; beh. 22.5.1933, offentliggjort i dok . nr. 9 (1933), s.
45-61; beh. 1-24 (30.5.1933)~

27.6

Angående instruksen for delegasjonen til den økonomiske
verdenskonferanse.
Innst. S. I (1933)~; beh. 2-4 (27.6.1933)~

30.6

Om offentliggjørelse av innstillingen om Grønlandssaken m.v.
Innstilling S. nr. 173 (1933), offentliggjort; beh. 1-20 (30.6.1933)~, jf. O.
tid. s. 2365.

1.7

Innstilling fra den i grunnlovens § 75, f og g omhandlede komite om
innbringelse for Odelstinget av den hemmelige referatprotokoll
vedkommende forsvarsepartementet, hæren.
Innst. O. A (1933)~; beh. 3-22 (1.7.1933)~

5.7

Om omsetningsavgift til statskassen i året 1933.
Vedtak: Offentliggjøring av debatten og vedtakene skjer etter nærmere
vedtak av presidentskapet i samråd med finansministeren.
Innst. S. nr. 176 (1933), offentliggjort; beh. 5.7.1933, offentliggjort,
S.tid. s. 2267-2307 (5.7.1933).

6.7

Om de gjenstående inntekts- og utgiftsanslag for terminen 1933-1934.
Budgett-innstilling S. III A (1933), offentliggjort; beh. 1 (6.7.1933)~,
offentliggjort, S.tid. s. 2349-2359 (6.7.1933).
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1934:
16.5

28.6

1935:
26.2

Angående meddelelse om ikke offentliggjorte notevekslinger med
fremmede makter.
Innst. S. C (1934)~; beh. 1 (16.5.1934)~
Om forhøielse av tollen på smult og ister.
Innst. S. L (1934)~; beh. 1-14 (28.6.1934)~

Angående spørsmålet om offentliggjørelse av visse av
Grønlandssakens dokumenter.
Innst. S. D (1935)~; beh. 1-20 (26.2.1935)~

30.3

Om overenskomster inngått med fremmede makter. (Specialavtaler).
Innst. S. G (1935); beh. 2-8 (30.3.1935)~

24.5

Angående de ved varebetalingsoverenskomsten med Tyskland opsatte
protokoller av 6 september og 31 desember 1934.
Innst. S. J (1935)~; beh. 5-6 (24.5.1935)~

24.6

Om visse spørsmål i forbindelse med jernbaneplanen for strekningen
Mosjøen - Mo av Nordlandsbanen.
Innst. S. O (1935)~; beh. 30-31 (24.6.1935)~

1936:
19.3

Om overenskomster inngått med fremmede makter. (Specialavtaler.)
Innst. S. B (1936)~; beh. 34-37 (19.3.1936)~

16.6

Angående ordningen av varebyttet mellem Norge og Italia og om
ordning av betalingene vedrørende dette varebytte.
Innst. S. I (1936)~; beh. 1-2 (16.6.1936)~

14.7

Om kjøp av nyt legationshus i London.
Innst. S. M (1936)~; beh. 1-3 (14.7.1936)~

1937:
15.4

1938:
12.5

1939:
22.4

Om overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. D (1937)~; beh. 1-9 (15.4.1937)~

Om overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. F (1938)~; beh. 1-2 (12.5.1938)~

Om overenskomster inngått med fremmede makter. (Spesialavtaler.)
Innst. S. F (1939)~; beh. 1 (22.4.1939)~
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(Ingen tekst på denne siden.)
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Alfabetisk saksregister
til referater fra møter for lukkede dører 1925-1939
alkoholholdige drikkevarer, traktater med Frankrike og Spania - 2.4.1927
Andvord, Rolf, sendemann – 8.3.1939, 22.4.1939
Antaktis - 15.2.1930, 24.1.1934, 5.3.1934
- beskyttelse av fangstinteresser - 7.5.1929
- forhandlinger med Storbritannien om hvalfangst - 6.7.1927
- krav fra Sovjet-Russland om oppdeling i sektorer - 9.2.1929, 19.6.1929
Argentina, handel med - 8.2.1937, 23.6.1937
- handelsavtale med - 24.3.1937, 24.6.1938
arkivsaken med Danmark - 16.3.1928, 19.6.1928, 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- med Sverige - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
Arktis - 15.2.1930, 17.3.1932, 29.6.1932
- beskyttelse av fangstinteresser i - 7.5.1929
- bidrag til ekspedisjoner i 1931 - 29.5.1931
- krav fra Sovjet-Russland om oppdeling i sektorer - 9.2.1929, 19.6.1929
Arktisk Næringsdrift A/S, regjeringsprotokollenes gjennemgåelse ang. bidrag til 27.6.1932
Australia, handel med - 24.3.1937, 24.6.1938
- tollforhandlinger med - 15.2.1930
Belgia - 18.1.1933, 27.6.1933
- avtale om beskatning av skipsfart - 15.2.1930
- forhandlinger med - 24.1.1934, 5.3.1934
- kjøp av kvelstoffprodukter - 17.3.1932, 29.6.1932
beredskap av korn og mel i Nord-Norge - 23.6.1937
beredskapsfond - 19.3.1938
beredskapstiltak - 2.2.1937, 23.2.1937
Bergens mek. Verksteder, statsgaranti for lån til modernisering - 23.6.1938
beskatning av skipsfart, avtale med Belgia, Danmark, Finland, Frankrike,
Nederland, Sverige - 15.2.1930
- forhandlinger om - 28.1.1927
billighetserstatning til det amerikanske firma Georg R. Jones Co - 24.6.1935
Bolivia, handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939,
Bouvetøya - 16.3.1928, 9.2.1929, 19.6.1929
Brasil - 21.1.1935, 24.6.1935
- forhandlinger med - 14.7.1936
- handel med - 24.6.1935, 8.2.1937, 23.6.1937
- krav fra A/S Nordskog & Cos mot - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
britiske samveldet, forhandlinger om beskattning av skipsfart - 28.1.1927
Bryssel-konferansen - 27.1.1938, 24.6.1938
Canada (Sverdrups øyer) - 16.3.1928, 15.2.1930
- tollforhandlinger med - 15.2.1930
- tollsatser i - 18.1.1933, 27.6.1933
- valutadumpingsavgift - 17.3.1932, 29.6.1932
Chile - 28.1.1927,
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929
- handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
clearingavtale med Tyskland - 21.1.1935, 24.6.1935
Colombia, handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
Costa Rica, handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
Cuba, handel med - 15.2.1930, 24.6.1935, 8.2.1937, 23.6.1937
Danmark - 28.1.1927, 24.6.1935
- arkivsaken - 16.3.1928, 19.6.1928, 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930

117

Alfabetisk saksregister til referater fra møter for lukkede dører 1925-1939

- avtale om beskatning av skipsfart med - 15.2.1930
- forhandling om voldgiftstraktat med - 15.7.1926
- flytting av Tordenskiolds kiste og St. Olavs antemensale - 9.2.1929, 19.6.1929,
15.2.1930
- handel med - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937,24.6.1938
- handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
- museumssaken - 16.3.1928, 9.2.1929, 19.6.1929
- valutarestriksjoner - 18.1.1933, 27.6.1933
De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo, Statens interesser i - 23.6.1937
domstolen for mellomfolkelig rettspleie, nye vedtekter for - 15.2.1930
Ecuador, skipsfartsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
ekspedisjoner til Øst-Grønland 1932-1934, bidrag til - 3.5.1932
El Salvador, handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
England - se Storbritannia
erstatningsavtale med Tyskland av 25. november 1927 - 27.1.1928
Europakomiteen - 17.3.1932, 29.6.1932
Europamøtet i Geneve - 20.2.1931, 24.6.1931
fangst av bardehval - 20.6.1934,
- konsesjon til norske selfangere i Kvitsjøen - statstilskudd til de norske selfangeres konsesjonsavgift til Sovjet-Samveldet for
tillatelse til å drive selfangst i Kvitesjøen - 19.3.1936, 14.7.1936, 17.3.1937,
19.3.1938, 20.3.1939
fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937-1939, statslån til utrustning - 23.6.1937
fangsthytter på Svalbard - 17.3.1932, 29.6.1932
fangstinteresser i Ishavet og i de arktiske strøk, beskyttelse av - 7.5.1929
Finland - 28.1.1927, 24.1.1934, 5.3.1934, 24.6.1935
- avtale om beskatning av skipsfart - 15.2.1930
- avtale om forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellem de to riker 28.4.1936
- erstatningskrav fra Kurt Køpke mot - 27.6.1933, 29.5.1936, 24.6.1938
- forhandlinger med - 29.1.1925, 2.7.1925
- forhandlinger om fløtning i Pasvik - 17.3.1932, 29.6.1932
- handelspolitiske forhold til - 15.2.1930
- handelstraktat med - 9.2.1929, 19.6.1929, 17.3.1932, 29.6.1932, 3.3.1938
- import av ferskt nautkjøtt fra - 23.6.1938
- reinbeitekonvensjonen med - 18.1.1933, 27.6.1933
- riksgrensen mot - 20.2.1931, 24.6.1931
- sjøfartstraktat med - 18.1.1926
- sjøgrensen mellom Norge og - 17.3.1932, 29.6.1932
- utenriksministerens besøk i Helsinki - 4.5.1936
Finn Devolds Øst-Grønlandsekspedisjoner, regjeringsprotokollenes
gjennemgåelse ang. bidrag til - 27.6.1932
fiske med bunnslepenot (trål) - 19.1.1939
- interpellasjon i det britiske Underhuset om det norske oppsynsvernet ved
fiskebankene - 16.5.1934
- avtale med Island ang. de norske fiskeriinteresser ved Island - 17.2.1933
- avtale med Storbritannia om trålerfisket utenfor kysten av Nord-Norge - 8.2.1937,
15.4.1937
- revisjon av den norsk-islandske avtale av 17 september 1932 - 9.2.1939
- statsgaranti for pantelån i eit flytande sildekokeri ved Islandsfisket - 15.6.1939
fiskeavtale med Sverige - 24.1.1934, 5.3.1934
fiskedamperen “Tampen”s krav mot USA - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
fiskeeksport, bevilgning til fremme av - 6.3.1936
fiskefartøyer ved Island - 17.3.1932, 29.6.1932
fiskeriinteresser, norske på Island - 9.2.1929, 19.6.1929
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Fivelstad, handelsutsending – 8.3.1939, 22.4.1939
flyrute over Atlanterhavet - 6.3.1936
fløtning i Pasvik, forhandlinger med Finland om - 17.3.1932, 29.6.1932
Folkeforbundet - 15.2.1930, 17.3.1932, 29.6.1932, 24.1.1934, 5.3.1934
forsvar, jagere til Hærens flyvevåben - 16.6.1936
- kystartilleriets budgett - 24.5.1935
- marinens flyvemateriell - 24.5.1935
- motorfabrikasjonen ved Marinens minevesen - 16.6.1936
- omordning av kystfestningenes mineforsvar - 11.6.1934
- overflyvninger av de nordlige områder av Norge - 24.1.1934, 5.3.1934
- oversikt over benyttelsen av bev. til Land- og Sjøforsvaret i 1937-38 og 1938-39
3.5.1939
- sikringstiltak i Finnmark - 23.2.1937
- sjøforsvaret - 23.2.1937
Frankrike - 28.1.1927, 24.1.1934, 5.3.1934, 21.1.1935, 24.6.1935
- avtale om beskatning av skipsfart med - 15.2.1930
- forhandlinger med - 29.1.1925, 14.7.1936
- handel med - 17.3.1932, 29.6.1932, 24.6.1935
- handelsavtale med - 2.4.1927, 18.1.1933, 27.6.1933, 8.2.1937, 24.3.1937,
23.6.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- tollspørsmål i sammenheng med handelssavtalen av 22 desember 1937 19.3.1938
Franz Josefs Land - 15.2.1930, 17.3.1932, 29.6.1932
Fredrikstad mek. Verksted, statsgaranti for lån til modernisering - 23.6.1938
freds- og voldsgiftsforhandlinger med Chile, Tyskland - 9.2.1929, 19.6.1929
- med Island, Polen, Spania, Storbritannia, Østerrike - 15.2.1930
- med Italia, Portugal, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Uruguay, USA - 9.2.1929,
19.6.1929, 15.2.1930
fyr på Kapp Linné ved innløpet til Isfjorden på Svalbard, oppføring av - 29.3.1933
Færøyene - 9.2.1929, 19.6.1929
Gadesaken - 15.2.1930, 20.2.1931
Garantikassen for Sparebanker, grunnfond for - 27.6.1932
- årsberetning - 7.3.1933, 24.5.1935, 16.6.1936, 4.5.1937, 12.5.1938, 22.4.1939
Geneve-protokollen - 29.1.1925
Georg R. Jones Co, billighetserstatning til det amerikanske firmaet - 24.6.1935
Grand Hotel Terminus` gjeldsforhold, statskassens tilslutning til ordning av 28.4.1936
grunnlinjer for Norges sjøterritorium, fastsettelse av - 24.6.1931, 27.6.1933,
24.1.1934, 5.3.1934, 11.6.1934, 24.6.1935, 14.7.1936
Grønland - 18.1.1926, 16.3.1928, 9.2.1929, 19.6.1929, 20.2.1931, 24.6.1931,
24.1.1934, 5.3.1934
- bidrag til ekspedisjoner til - 3.5.1932, 27.6.1932, 23.6.1937
- forhandlinger med - 29.1.1925
- okkupasjonen på - 27.6.1932
Grønlandssaken, adgang for protokollkomiteen til hemmelige dokumenter og
referater i - 15.5.1933
- behandling mellom utenrikskomiteen og protokollkomiteen - 30.5.1933
- Haagdomstolens avgjørelse i - 29.3.1933, 5.4.1933
- innkalling til Stortinget av minister Wedel Jarlsberg i anledning av - 15.5.1933,
30.5.1933
- offentliggjøring av dokumenter - 27.6.1933, 30.6.1933, 26.2.1935
- postering av utgiftene vedkommende - 29.6.1932
Guatemala, handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
handel med Argentina - 8.2.1937, 23.6.1937
- med Australia - 24.3.1937, 24.6.1938
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- med Brasil, Cuba - 24.6.1935, 8.2.1937, 23.6.1937
- med Danmark - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938
- med Frankrike - 17.3.1932, 29.6.1932, 24.6.1935
- med Island - 17.3.1932, 29.6.1932, 8.2.1937, 23.6.1937
- med Japan – 8.3.1939, 22.4.1939
- med Nederland - 24.3.1937, 24.6.1938
- med Polen - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938,
- med Romania - 24.3.1937, 24.6.1938
- med Sovjet-Samveldet - 29.3.1933, 24.1.1934, 5.3.1934, 8.2.1937, 23.6.1937,
8.3.1939, 22.4.1939
- med Spania - 24.3.1937, 12.5.1938, 24.6.1938
- med Storbritannia - 24.6.1935
- med Tsjekkoslovakia - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938, 8.3.1939,
22.4.1939
- med Tyrkia - 24.3.1937, 24.6.1938
- med Tyskland - 18.1.1933, 27.6.1933
- med USA - 24.3.1937, 24.6.1938
handels- og sjøfartsavtale med Polen - 19.6.1928
- med Portugal - 3.5.1932, 26.2.1935, 30.3.1935
handelsavtale med Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, El Salvador, –
8.3.1939, 22.4.1939
- med Frankrike - 18.1.1933, 27.6.1933, 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937,
24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Guatemala – 8.3.1939, 22.4.1939
- med Hellas - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Island – 8.2.1937, 9.2.1939, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Italia - 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Jugoslavia - 14.7.1936
- med Liberia - 24.3.1937, 24.6.1938
- med Portugal - 8.2.1937, 23.6.1937
- med Spania - 8.2.1937, 23.6.1937
- med Storbritannia - 18.5.1933
- med Sverige - 14.7.1936
- med Tyrkia – 14.7.1936, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Ungarn - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Uruguay - 14.7.1936, 8.2.1937, 23.6.1937
- med USA - 8.2.1937, 23.6.1937
- med Venezuela - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
handelsforhandlinger med Storbritannia og Tyskland - 29.3.1933
handelspolitikk - 24.1.1934, 5.3.1934, 7.2.1936
handelspolitiske forhold til Cuba, Finland, Mexico, Persia, Peru, Romania, Tyrkia,
USA - 15.2.1930
handelsrestriksjoner - 28.1.1927
handelsspørsmål - 18.1.1926
handelstraktat med Finland - 9.2.1929, 19.6.1929, 17.3.1932, 29.6.1932, 3.3.1938
- med Hellas - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- med Portugal - 20.2.1931, 24.6.1931
- med Sovjet-Samveldet - 18.1.1926
- med Spania - 9.2.1929, 19.6.1929
handelsutsendinger til Mellom- og Sør-Amerika - 8.2.1937, 23.6.1937
Hannevigsaken- 28.1.1927, 19.6.1928, 20.2.1931, 24.6.1931, 27.6.1932,
27.6.1933, 21.6.1934, 10.4.1935, 19.3.1936, 29.5.1936, 14.7.1936, 5.5.1939
Hellas - 28.1.1927
- handelsavtale med - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
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Hoover-moratoriet og reliefgjelden - 17.3.1932, 29.6.1932
- Norges tilslutning til - 29.6.1932
hvalfangst - 28.1.1927, 16.3.1928, 24.1.1934, 5.3.1934, 20.6.1934, 25.6.1934
Haagdomstolens avgjørelse i Grønlandssaken - 29.3.1933, 5.4.1933
Ikkeangrepsavtale med Tyskland - 15.5.1939
import fra Italia - 18.1.1933, 27.6.1933
Importregulering av gummifottøi, fajanse og fjær og dun og automobiler 4.3.1935
inn- og utførselsforbud, internasjonal konferanse i Paris om opphevelse av 15.2.1930
innførselregulering for silkekonfeksjon – 8.3.1939, 22.4.1939
innførselsforbud for urøkt saltet flesk - 8.2.1937, 23.6.1937
- mot sement, superfosfat, kunstsmult – 8.3.1939, 22.4.1939
isbryter for Svalbardtrafikken, bygging av - 23.6.1937
Ishavet, beskyttelse av fangstinteresser i og i de arktiske strøk - 7.5.1929
Island - 28.1.1927, 15.2.1930, 14.7.1936
- handel med - 17.3.1932, 29.6.1932
- forhandling om voldgiftstraktat - 15.7.1926
- forhandlinger med - 29.1.1925
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 15.2.1930
- handel med - 8.2.1937, 23.6.1937
- handelsavtale med – 8.3.1939, 22.4.1939
- norske fiskeriinteresser på - 9.2.1929, 19.6.1929, 17.3.1932, 29.6.1932
- overenskomst ang. de norske fiskeri-interesser ved Island og innførsel av saltet
islandsk sauekjøtt i Norge - 17.2.1933
- revisjon av avtale av 17 september 1932 - 9.2.1939
Italia - 21.1.1935, 24.6.1935, 14.7.1936
- forhandlinger med - 24.6.1935
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- handelsavtale med - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938, 8.3.1939,
22.4.1939
- import fra - 18.1.1933, 27.6.1933
- varebytte med - 16.6.1936
Jan Mayen - 28.1.1927, 16.3.1928, 19.6.1928, 9.2.1929, 7.5.1929, 19.6.1929
Japan - 21.1.1935, 24.6.1935
- handel med – 8.3.1939, 22.4.1939
- tollforhandlinger med - 24.6.1935
jernbaneplan for strekningen Mosjøen - Mo av Nordlandsbanen - 24.6.1935
Jonessaken - 28.1.1927
Jugoslavia, handelsavtale med - 14.7.1936
Kina - 28.1.1927, 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
konsulater i Sovjet-Samveldet - 27.1.1938, 24.6.1938
krav mot Brasil fra A/S Nordskog & Co - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- mot Sovjetunionen - 9.2.1929, 19.6.1929
- mot USA fra fiskedamperen “Tampen” - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
kredittvesen, fordringer lydende på flere myntsorter - 1.7.1933, 4.7.1933
kvelstoffprodukter, Belgias kjøp av - 17.3.1932, 29.6.1932
Kvitsjøen, selfangst i - 15.2.1930, 18.1.1933, 27.6.1933, 20.3.1939
kystforsvaret, kystartilleriets budgett - 24.5.1935
- omordning av kystfestningenes mineforsvar - 11.6.1934
Køpke, Kurt, erstatningskrav mot Finland - 27.6.1933, 29.5.1936, 24.6.1938
Langesund mek. Verksted, statsgaranti for lån til anlegg av tørrdokk - 23.6.1938
Liberia, handelsavtale med - 24.3.1937, 24.6.1938
Marinen, flyvemateriell - 24.5.1935
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medisintran, lov av 22 juni 1928 om kvalitetskontroll - 5.6.1939
Mellom-Amerika, handelsutsendinger til - 8.2.1937, 23.6.1937
mellomfolkelig rettspleie, nye vedtekter for domstolen for - 15.2.1930
Mexico, handelspolitiske forhold til - 15.2.1930
ministermøtet i København - 17.3.1932, 29.6.1932
museumssaken med Danmark - 16.3.1928, 9.2.1929, 19.6.1929
nasjonalitet, internasjonal konferanse i Haag om kodifikasjon av regler og
lovgivning omfattende - 15.2.1930
Nederland - 18.1.1933, 27.6.1933
- avtale om beskatning av skipsfart med - 15.2.1930
- handel med - 24.3.1937, 24.6.1938
nedrustning - 17.3.1932, 29.6.1932, 24.1.1934, 5.3.1934
Norden - 18.1.1926, 15.7.1926, 21.1.1935, 24.6.1935
- opphevelse av passtvangen innen - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
Nordskog & Co, krav mot Brasil - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
Nøytralitet - 19.3.1938
Nøytralitetsfondet, virksomheten til - 14.6.1939
omsetningsavgift av innenlands tilvirket fruktvin, nedsettelse av - 11.6.1934
- av parfymer, luktende vann etc - 11.4.1935
- til statskassen av visse varer - 27.6.1934
Omstedsaken - 7.5.1929
oppbringelse av to utenlandske trålere innenfor territorialgrensen i Troms 7.3.1933
Osloavtalen - 17.3.1932, 29.6.1932, 18.1.1933, 27.6.1933, 8.3.1939, 22.4.1939
Ottawakonferansen - 18.1.1933, 27.6.1933
overenskomster inngått med fremmede makter - 30.3.1935, 19.3.1936,
15.4.1937, 12.5.1938, 22.4.1939
overflyvninger av de nordlige områder av Norge - 24.1.1934, 5.3.1934
passtvang mellom de nordiske land, opphevelse av - 9.2.1929, 19.6.1929,
15.2.1930
Pasvik, forhandlinger med Finland om fløtning i - 17.3.1932, 29.6.1932
pengevesenet, lov av 17 april 1875 - 3.6.1932, 20.6.1932
Persia, handelspolitiske forhold til - 15.2.1930
Peru, handelspolitiske forhold til - 15.2.1930
Peter I`s øy - 23.4.1931
Polen - 28.1.1927, 21.1.1935, 24.6.1935
- betaling av forfalne renter og avdrag av "reliefgjeld - 18.1.1933, 29.3.1933,
27.6.1933, 16.5.1934, 30.3.1935
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 15.2.1930
- handel med - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938
- tollforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929
- utenriksministerens besøk i Warszawa - 4.5.1936
Portugal, forhandlinger med - 29.1.1925, 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930,
24.6.1935, 14.7.1936
- handels- og sjøfartsavtale med - 20.2.1931, 24.6.1931, 3.5.1932, 26.2.1935,
30.3.1935, 8.2.1937, 23.6.1937
- vinimport fra - 18.1.1933, 27.6.1933
Quislingsaken, hemmelige referatprotokoll fra Forsvarsepartementet - 1.7.1933
Raufoss, nedleggelse av kulelagerfabrikken - 19.6.1928
Rederforbundet, skrivelse til spesialkomiteen oversendes regjeringen - 24.4.1934
regjeringsprotokollene, gjennemgåelse ang. bidrag til A/S Arktisk Næringsdrift og
Finn Devolds Øst-Grønlandsekspedisjoner - 27.6.1932
reinbeiteavtale med Finland - 18.1.1933, 27.6.1933, 28.4.1936
reliefgjeld, betaling fra Polen av forfalne renter og avdrag - 18.1.1933, 29.3.1933,
27.6.1933,16.5.1934, 30.3.1935
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- og Hoovermoratoriet - 17.3.1932, 29.6.1932
riksgrensen mot Finland - 20.2.1931, 24.6.1931, 28.4.1936
Romania - 18.1.1933, 27.6.1933
- forhandlinger med - 14.7.1936, 8.2.1937, 23.6.1937
- handel med - 15.2.1930, 24.3.1937, 24.6.1938
- utenriksministerens besøk i Bucarest - 4.5.1936
Rosenberg mek. Verksted, statsgaranti for lån til modernisering - 23.6.1938
Russland se Sovjet-Russland
Sandberg, sendemann – 8.3.1939, 22.4.1939
sauekjøtt i tønner, toll på saltet - 7.3.1933
- overenskomst med Island ang. innførsel til Norge av saltet islandsk - 17.2.1933
selfangsten i Kvitsjøen - 15.2.1930, 18.1.1933, 27.6.1933, 20.3.1939
Siam - 28.1.1927
sjøfarts- og handelsavtale med Polen - 19.6.1928
- med Portugal - 26.2.1935, 30.3.1935
sjøfartsavtale med Finland - 18.1.1926
sjøgrensen mellom Norge og Finland - 17.3.1932, 29.6.1932
- forhandlinger med Storbritannia - 29.1.1925, 2.7.1925, 18.1.1926, 6.7.1927
- oppbringelse av utenlandske trålere innenfor - 7.3.1933
sjøgrensesaken - 14.1.1936, 25.1.1936, 16.3.1928, - 27.6.1932, 24.1.1934,
5.3.1934
sjøterritoriet og statenes ansvar for skade som innenfor deres område tilføyes
utlendinger på person og eiendom, internasjonal konferanse om - 15.2.1930
- interpellasjon i det britiske Underhuset om det norske oppsynsvernet ved
fiskebankene - 16.5.1934,
sjøterritorium, fastsettelse av grunnlinjer for Norges - 24.6.1931, 27.6.1933,
24.1.1934, 5.3.1934, 11.6.1934, 24.6.1935, 14.7.1936
skatteavtale med Storbritannia - 9.5.1939
skipsfart - 24.1.1934, 5.3.1934
- avtale om beskatning med Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland,
Sverige - 15.2.1930
- begrensning av adgangen til å pantsette tankskib - 13.5.1935, 16.5.1935
- forhandlinger om beskattning av - 28.1.1927
skipsfartsavtale med Ecuador – 8.3.1939, 22.4.1939
Smedalsaken - 7.5.1929
smugling til USA - 18.1.1926
Sovjet-Russland - 28.1.1927, 17.3.1932, 29.6.1932, 18.1.1933, 27.6.1933
- anneksjon av Victoriaøya på Svalbard - 29.3.1933
- betingelsene for avtale med - 24.6.1931
- forhandlinger med - 29.1.1925, 2.7.1925
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- handel med - 29.3.1933, 24.1.1934, 5.3.1934, 8.3.1939, 22.4.1939
- handelstraktat med - 18.1.1926
- konsesjon til norske selfangere i Kvitsjøen - 19.3.1936, 14.7.1936, 17.3.1937,
19.3.1938, 20.3.1939
- konsulater i - 27.1.1938, 24.6.1938
- krav om oppdeling av arktiske og antarktiske egner i sektorer - 9.2.1929,
19.6.1929
- norske krav mot - 9.2.1929, 19.6.1929
- tollforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929
- tvistesaker med - 24.6.1935
- utenriksministerens besøk i Moskva - 4.5.1936
Sovjet-Samveldet se Sovjet-Russland
Sovjetunionen se Sovjet-Russland
Spania - 28.1.1927, 27.1.1938, 24.6.1938
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- betalingsavtale med - 14.7.1936
- forhandlinger med - 29.1.1925, 15.2.1930, 24.6.1935, 14.7.1936
- handel med - 24.3.1937, 12.5.1938, 24.6.1938
- handelsavtale med - 2.4.1927, 9.2.1929, 19.6.1929, 8.2.1937, 23.6.1937
- statsgaranti for et parti klippfisk - 26.5.1939
Sparebanker, grunnfond for Garantikassen for - 27.6.1932
- årsberetning for Garantikassen for - 7.3.1933, 24.5.1935, 16.6.1936, 4.5.1937,
12.5.1938, 22.4.1939
Spitsbergen se Svalbard
St. Olavs antemensale,flytting fra Danmark - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
statsgaranti for et parti klippfisk til Spania - 26.5.1939
- for lån til modernisering av Bergens mek. Verksteder, Rosenberg mek. Verksted
og Fredrikstad mek. Verksted, desutan statsgaranti for lån til anlegg av tørrdokk
ved Langesund mek. Verksted - 23.6.1938
- for pantelån i eit flytande sildekokeri ved Islandsfisket - 15.6.1939
- for pantelån til anlegg av valseverk for rustfritt stål - 14.6.1939
statslån - 27.6.1934, 4.3.1935
- til utrustning av en fangstekspedisjon til Øst-Grønland 1937 -1939 - 23.6.1937
Storbritannia - 18.1.1933, 27.6.1933, 24.1.1934, 5.3.1934
- avtale om trålerfisket utenfor kysten av Nord-Norge - 8.2.1937, 15.4.1937
- forhandlinger med - 29.1.1925, 2.7.1925, 18.1.1926, 28.1.1927, 6.7.1927,
15.2.1930, 15.2.1930, 29.3.1933
- handel med - 24.6.1935
- handelsavtale med - 18.5.1933
- kjøp av nytt legasjonshus i London - 14.7.1936
Storbritannias tollpolitikk - 17.3.1932, 29.6.1932
Svalbard - 29.1.1925, 18.1.1926, 16.3.1928, 24.1.1934, 5.3.1934
- bygging av isbryter - 23.6.1937
- fangsthytter på - 17.3.1932, 29.6.1932
- norsk overtagelse av Svea-gruven - 29.3.1933
- oppføring av et fyr på Kapp Linné ved innløpet til Isfjorden - 29.3.1933
- russisk anneksjon av Victoriaøya - 29.3.1933
- statens interesser i A/S De Norske Kulfelter Spitsbergens konkursbo - 23.6.1937
Svea-gruven på Svalbard, norsk overtagelse av - 29.3.1933
Sverdrups øyer (Canada) - 16.3.1928, 15.2.1930
Sverige - 24.1.1934, 5.3.1934, 24.6.1935
- arkivsaken - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- avtale om beskatning av skipsfart med - 15.2.1930
- fiskeavtale med - 24.1.1934, 5.3.1934
- forhandling om voldgiftstraktat med - 15.7.1926
- gaver og adresse til Sveriges Riksdag ved 500-årsjubileet - 24.5.1935
- handelsavtale med - 14.7.1936
- utenriksministerens besøk i Stockholm - 4.5.1936
Sydvaranger A/S – 4.7.1925, 17.7.1925
Sør-Amerika, handelsutsendinger til - 8.2.1937, 23.6.1937
territorialgrensen i Troms, oppbringelse av to utenlandske trålere innenfor 7.3.1933
tilgodehavender i Ungarn - 18.1.1933, 27.6.1933
toll- og handelsspørsmål - 18.1.1926
toll på saltet fårekjøtt i tønner - 7.3.1933
- import fra Finland av ferskt nautkjøtt med redusert - 23.6.1938
tollavgifter - 13.5.1927, 24.6.1927, 30.6.1932, 29.6.1933, 5.7.1933, 11.6.1934,
11.6.1934em, 24.6.1935, 24.6.1935em, 26.6.1936, 23.6.1937, 23.6.1938,
8.3.1939, 22.4.1939, 14.6.1939
tollforhandlinger - 24.1.1934, 5.3.1934
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- med Australia, Canada, Tyskland - 15.2.1930
- med Japan - 24.6.1935
- med Polen, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia - 9.2.1929, 19.6.1929
- med Ungarn - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- med USA - 15.2.1930, 24.6.1935
tollforhøielser, unnlatelse av å sette i kraft visse - 5.3.1934
tollfred, internasjonal konferanse i Geneve om forslag om - 15.2.1930
tollpolitikk, Storbritannia - 17.3.1932, 29.6.1932
tollsatser i USA og Canada - 18.1.1933, 27.6.1933
- tjenlige som forhandlingsgrunnlag i traktatforhandlinger - 13.5.1927
- forandring av posten "Metaller II. C. 1 a - 14.6.1939,
- forhøielse av grunntollen for visse fajansevarer - 4.3.1935
- forhøielse av tollen på smult og ister - 28.6.1934
- grunntollen for "Hår etc. 4. c., filt av fehår, ikke farvet eller trykt, samt kjelefilt 2.2.1939
- grunntollen for visse varer - 11.6.1934, 21.6.1934
- natursilkevarer - 11.4.1935
- nedsettelse av grunntollen for friske aprikoser, ferskener og nektariner - 4.5.1937
- nedsettelse av tollen på forbetefrø – 15.2.1936
- nedsettelseav tollen for et kvantum ferskt nautkjøtt til revefór - 3.3.1938
- tollforandring for friske vindruer og pærer - 27.1.1938, 24.6.1938
tollspørsmål i sammenheng med handelssavtalen med Frankrike av 22 desember
1937 - 19.3.1938
tolltariffen, betingede endringer i - 23.6.1937
- teknisk revisjon av - 14.6.1939
Tordenskiolds kiste,flytting fra Danmark - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
traktatforhandlinger, tollsatser tjenlige som forhandlingsgrunnlag i - 13.5.1927
Troskisaken - 8.2.1937, 23.6.1937
trålerspørsmålet - 24.1.1934, 5.3.1934
Tsjekkoslovakia - 18.1.1933, 27.6.1933
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- handel med - 8.2.1937, 24.3.1937, 23.6.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- tollforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929
- utenriksministerens besøk i Praha - 4.5.1936
Tyrkia, handel med - 15.2.1930, 24.3.1937, 24.6.1938
- handelsavtale med - 14.7.1936, 8.3.1939, 22.4.1939
Tyskland - 24.1.1934, 5.3.1934, 27.1.1938, 24.6.1938
- clearingavtale med - 21.1.1935, 24.6.1935
- forhandlinger om beskattning av skipsfart - 28.1.1927
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929
- godkjennelse av erstatningsavtale av 25. november 1927 - 27.1.1928
- handel med - 18.1.1933, 27.6.1933
- handelsforhandlinger med - 29.3.1933
- ikkeangrepsavtale med - 15.5.1939
- tollforhandlinger med - 15.2.1930
- valutarestriksjoner i - 17.3.1932, 29.6.1932
- varebetalingsavtale med - 24.5.1935
Tysklands ekspansjon – 8.3.1939, 22.4.1939
Ungarn, handelsavtale med - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
- norske tilgodehavender i - 18.1.1933, 27.6.1933
- tollforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- utenriksministerens besøk i Budapest - 4.5.1936
- valutarestriksjoner i - 17.3.1932, 29.6.1932,
Uruguay, freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
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- handelsavtale med - 14.7.1936, 8.2.1937, 23.6.1937
USA - 29.1.1925, 21.1.1935, 24.6.1935
- billighetserstatning til firmaet Georg R. Jones Co - 24.6.1935
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- handel med - 15.2.1930, 24.3.1937, 24.6.1938
- handelsavtale med - 8.2.1937, 23.6.1937
- krav fra fiskedamperen “Tampen” mot - 9.2.1929, 19.6.1929, 15.2.1930
- smugling til - 18.1.1926
- tollforhandlinger med - 15.2.1930, 24.6.1935
- tollsatser i - 18.1.1933, 27.6.1933
- traktatforhandlinger med - 28.1.1927
utenrikskomiteen, forholdet mellom Stortinget og - 15.7.1926,
utenrikspolitikk, ikke offentliggjorte notevekslinger med fremmede makter 16.5.1934
utlendinger, internasjonal konferanse i Paris om behandling av - 15.2.1930
valutadumpingsavgift, kanadisk - 17.3.1932, 29.6.1932
valutaforhold, internasjonale - 24.1.1934, 5.3.1934
valutarestriksjoner i Danmark - 18.1.1933, 27.6.1933
- i Tyskland, Ungarn, Østerrike - 17.3.1932, 29.6.1932
varebetalingsavtale med Tyskland - 24.5.1935
varebytte mellem Norge og Italia - 16.6.1936
veksler og sjekker, internasjonal konferanse om ensartet lovgivning for 15.2.1930
Venezuela, handelsavtale med - 24.3.1937, 24.6.1938, 8.3.1939, 22.4.1939
verdenskrise, den økonomiske - 17.3.1932, 29.6.1932, 18.1.1933, 27.6.1933
Vest-Grønland - 9.2.1929, 19.6.1929
Victoriaøya på Svalbard, russisk anneksjon av - 29.3.1933
vinimport fra Portugal - 18.1.1933, 27.6.1933
vinlandene - 29.1.1925, 28.1.1927, 21.1.1935, 24.6.1935
vinpolitikk - 24.1.1934, 5.3.1934
voldgiftsavtaler, nordiske - 18.1.1926, 15.7.1926
voldgiftspolitikk - 18.1.1926, 28.1.1927, 16.3.1928
våpeneksport - 21.1.1935, 24.6.1935
- av et parti Jarmangeværer - 14.7.1936
Wedel Jarlsberg, innkalling til Stortinget i anledning av Grønlandssaken 15.5.1933
økonomisk verdenskonferanse i London - 27.6.1933, 24.1.1934, 5.3.1934
økonomisk verdenskrise - 17.3.1932, 29.6.1932, 18.1.1933, 27.6.1933
Østerrike - 18.1.1933, 27.6.1933
- freds- og voldsgiftsforhandlinger med - 15.2.1930
- utenriksministerens besøk i Wien - 4.5.1936
- valutarestriksjoner i - 17.3.1932, 29.6.1932
Øst-Grønland - 9.2.1929, 19.6.1929, 20.2.1931, 24.6.1931, 17.3.1932, 29.6.1932,
24.1.1934, 5.3.1934
- bidrag til ekspedisjoner til - 3.5.1932
- okkupasjonen på - 27.6.1932
- regjeringsprotokollenes gjennemgåelse ang. bidrag til Finn Devolds ØstGrønlandsekspedisjoner - 27.6.1932
- statslån til utrustning av en fangstekspedisjon - 23.6.1937
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Talerregister
til referater fra møter for lukkede dører 1925-1945
Alvestad, Anton Ludvik (1883-1956): 29.1.25, 4.7.25, 18.1.26, 13.5.27, 24.6.27,
7.5.29, 29.5.31, 24.6.31, 28.6.32, 29.6.32, 30.6.32, 17.2.33, 18.5.33, 29.6.33,
5.3.34, 11.6.34, 11.6.34e, 27.6.34, 28.6.34, 26.2.35, 4.3.35, 30.3.35, 24.5.35,
24.6.35, 24.6.35e, 26.6.36
Alvær, Harry Jonas Martinus (1882-1963): 11.6.34, 15.4.37, 9.2.39, 14.6.39, 15.6.39
Ameln, Henrik (1879-1961), som president: 24.6.26
Ameln, Henrik (1879-1961), som representant: 2.7.25, 17.7.25, 13.5.27, 6.7.27,
19.6.28, 15.2.30, 20.2.31, 29.5.31, 24.6.31, 3.5.32, 20.6.32, 30.6.32, 18.1.33,
27.6.33
Andersen, Ove (1878-1928): 17.7.25
Anderssen-Rysst, Torgeir (1888-1958): 2.7.25, 18.1.26, 28.1.27, 2.4.27, 6.7.27,
29.5.31, 17.3.32, 3.5.32, 27.6.32, 28.6.32, 29.6.32, 18.1.33, 17.2.33, 7.3.33,
29.3.33, 18.5.33, 30.5.33, 27.6.33, 30.6.33, 5.3.34, 16.5.34, 11.6.34, 21.6.34,
25.6.34l, 26.2.35, 30.3.35, 10.4.35, 24.5.35, 24.6.35, 24.6.35, 25.1.36, 6.3.36,
19.3.36, 4.5.36, 29.5.36, 26.6.36, 14.7.36, 8.2.37, 17.3.37, 15.4.37, 3.3.38, 19.3.38,
24.3.38, 12.5.38, 23.6.38, 24.6.38, 9.2.39, 8.3.39, 22.4.39, 15.5.39, 14.6.39,
15.6.39, 16.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 5.2.40e, 2.3.40, 5.3.40, 12.3.40
Andresen, Johan Henrik (1888-1953): 30.6.32, 18.1.33, 18.5.33, 30.5.33, 27.6.33,
29.6.33, 30.6.33
Andrå, Jon (1888-1966), som president: 9.7.45l
Andrå, Jon (1888-1966), som representant: 24.6.31, 17.3.32, 18.1.33, 29.3.33,
30.5.33, 27.6.33, 11.6.34, 24.6.35, 25.1.36, 19.3.36, 14.7.36, 23.6.37, 3.3.38,
19.3.38, 9.2.39, 15.5.39, 20.2.40, 5.3.40, 12.3.40, 15.6.45
Arvesen, Kristian (1883-1973): 29.6.33
Astrup, Sigurd (1873-1949): 4.7.25, 17.7.25
Bakke, Ggunnar Olai Olsen (1882-1970): 29.6.33, 2.3.40
Bakke, Harald Sigvard (1882-1963): 19.6.28, 17.3.32, 27.6.32o, 27.6.33, 29.6.33,
30.6.33
Belland, Nils Salveson (1878-1966): 4.7.25, 17.7.25, 2.4.27, 27.6.33
Berg, Kristian Herman (1894-1961): 3.5.32, 7.3.33, 6.3.36, 14.7.36, 23.6.37
Bergersen, Johannes (1874-1936), som president: 20.6.34o
Bergersen, Johannes (1874-1936), som representant: 17.3.32, 28.6.34
Bergsvik, Kornelius Olai Person (1889-1975), som representant: 30.6.32, 29.6.33,
5.3.34, 11.6.34, 11.6.34e, 26.2.35, 15.6.45
Bergsvik, Kornelius Olai Person (1889-1975), som statsråd, Finansd.: 2.2.37,
23.6.37, 14.6.39, 14.6.39
Bjørgum, Olaf Josefson (1861-1954): 24.6.27
Bjørnson, Erling (1868-1959): 11.6.34e, 21.1.35, 10.4.35, 24.3.38, 22.4.39, 15.5.39,
5.2.40e, 13.3.40, 9.4.40e(Hamar)
Blakstad, Wilhelm (1863-1936): 4.7.25, 17.7.25, 13.5.27, 24.6.27, 28.6.32, 30.6.32,
30.5.33, 27.6.33, 29.6.33
Bleiklie, Ivar Johannesson (1872-1958): 9.2.39
Bonde, Gjert Edvard (1885-1966): 28.4.36, 4.5.36
Bonnevie Carl Emil Christian (1881-1972) : 5.3.34, 24.5.35, 24.6.35, 25.1.36,
19.3.36, 4.5.36
Borch, Einar Gram (1870-1952): 6.7.27, 23.6.37, 19.3.38, 23.6.38, 14.6.39
Brinch, Sigurd Christian (1873-1956): 24.6.35, 23.6.37
Brochmann, Bertram Dybwad (1881-1956): 5.3.34, 11.6.34, 21.1.35, 26.2.35,
10.4.35, 24.6.35, 25.1.36, 14.7.36
Bruun, Svend Foyn (1883-1956): 6.7.27, 27.1.28, 17.3.32, 2.2.34, 5.3.34, 11.6.34e,
13.5.35o, 24.6.35e, 4.5.36, 26.6.36
Bryn, Olaf (1872-1948): 13.5.27
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Braadland, Birger (1879-1966), som representant: 5.3.34, 11.6.34, 27.6.34, 28.6.34,
4.3.35, 25.1.36, 4.5.36
Braadland, Birger (1879-1966), som utenriksminister: 29.5.31, 24.6.31, 17.3.32,
27.6.32, 29.6.32, 18.1.33
Bærøe, Ole Ludvig (1877-1943): 11.6.34e, 28.6.34, 24.6.35, 23.6.37, 9.2.39, 8.3.39,
14.6.39, 15.6.39
Bøe, Johannes Andreassen (1882-1970): 23.6.38
Cappelen, Johan (1889-1947), statsråd, Justisd.: 27.6.45o
Caroliussen, Johan Jæger (1868-1950): 18.5.33
Castberg, Johan (1862-1926): 2.7.25, 17.7.25, 18.1.26, 15.7.26
Christensen, Ingolf Elster (1872-1943): 17.7.25
Christiansen, Johan Henrik (1867-1953): 4.7.25, 17.7.25
Christiansen, Kristian Albert (1888-1966): 24.5.35, 16.6.36, 16.9.39
Colbjørnsen, Ole (1897-1973): 8.2.37, 15.4.37, 24.3.38, 8.4.38, 8.3.39, 22.4.39,
3.5.39, 17.1.40, 20.2.40, 5.3.40, 11.3.40
Darre-Jenssen, Worm Hirsch (1870-1945): 17.7.25
Dønheim, Ola Olson (1887-1970): 9.4.40e(Elverum)
Eggen, Nicolay Jonsen (1887-1941): 3.3.38, 9.2.39, 15.5.39
Eiesland, Gunnuf Jakobsen (1870-1936), som president: 18.1.32, 25.5.32,
13.5.35o
Eiesland, Gunnuf Jakobsen (1870-1936), som representant: 29.6.32, 30.5.33,
29.6.33, 30.6.33, 26.2.35
Evensen, Lars Samuel Myhrer (1896-69), statsråd, Handelsd.: 8.11.45
Five, Haakon Martin (1880-1944), som representant: 24.6.35e, 26.6.36
Five, Haakon Martin (1880-1944), som statsråd, Landbruksd.: 28.1.35
Fjalstad, Olaf (1888-1971): 27.6.33, 20.2.40
Flem, Ole Rasmus Knutsen (1871-1945): 16.3.28, 24.6.31, 7.3.33, 24.6.35
Foshaug, Meyer Nilssen (1868-1955): 12.3.40, 15.6.45, 6.7.45
Førre, Ingvald Severin Johannesen (1879-1962): 5.3.34, 21.1.35, 24.6.35e, 19.3.36,
26.6.36, 19.3.38, 24.6.38, 3.5.39, 15.6.39, 14.9.39, 16.9.39, 8.1.40, 9.1.40, 17.1.40,
5.2.40, 20.2.40, 2.3.40, 12.3.40, 13.3.40, 8.4.40, 9.4.40e(Elverum), 15.6.45,
27.6.45o, 6.7.45, 12.7.45
Garnes, Andreas Johan Rasmusson (1878-1941): 24.6.31, 3.5.32, 18.1.33, 30.5.33,
30.6.33
Getz, Eyvind (1888-1956): 14.6.39, 9.4.40e(Elverum)
Gram, Harald (1887-1961): 19.6.28, 19.6.29, 15.2.30, 20.2.31, 24.6.31, 3.5.32,
27.6.32, 18.1.33, 30.5.33, 27.6.33, 10.4.35, 24.6.35e, 25.1.36, 19.3.36
Greve, Einar (1865-1948): 29.6.33, 30.6.33
Grivi, Gjermund Nilson (1867-1954): 7.5.29
Grønland, Laurits (1887-1957): 23.6.38
Halvorsen, Harald (1877-1943): 24.6.35e, 6.3.36, 20.2.40, 5.3.40, 12.3.40
Hambro, Carl Joachim (1885-1964), som president: 15.7.26, 28.1.27, 13.5.27,
6.7.27, 20.1.28, 27.1.28, 16.3.28, 18.5.28, 9.2.29, 7.5.29, 19.6.29, 17.3.31, 29.5.31,
17.3.32, 3.5.32, 25.5.32, 18.1.33, 7.3.33, 29.3.33, 15.5.33, 16.5.33, 18.5.33,
30.5.33, 5.7.33, 6.7.33, 24.4.34, 11.6.34, 11.6.34e, 26.2.35, 10.4.35, 11.4.35,
24.6.35, 24.6.35e, 14.1.36, 25.1.36, 7.2.36, 6.3.36, 19.3.36, 29.5.36, 14.7.36,
17.3.37, 27.1.38, 3.3.38, 19.3.38, 24.3.38, 8.4.38, 12.5.38, 31.5.38, 24.1.39, 8.3.39,
20.3.39, 22.4.39, 3.5.39, 26.5.39, 15.6.39, 11.9.39, 14.9.39, 8.1.40, 9.1.40, 17.1.40,
27.1.40, 2.3.40, 5.3.40, 11.3.40, 12.3.40, 13.3.40, 14.3.40, 8.4.40, 9.4.40(Hamar),
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9.4.40e(Hamar), 9.4.40e(Elverum), 14.6.45, 15.6.45, 21.6.45, 22.6.45, 25.6.45,
30.6.45, 25.9.45, 27.9.45, 8.11.45
Hambro, Carl Joachim (1885-1964), som representant: 29.1.25, 2.7.25, 18.1.26,
15.7.26, 6.7.27, 16.3.28, 19.6.28, 7.5.29, 19.6.29, 15.2.30, 20.2.31, 29.5.31,
24.6.31, 17.3.32, 3.5.32, 27.6.32, 28.6.32, 29.6.32, 17.2.33, 7.3.33, 29.3.33,
30.5.33, 27.6.33, 29.6.33, 30.6.33, 24.1.34, 5.3.34, 16.5.34, 11.6.34, 21.1.35,
26.2.35, 13.5.35o, 24.5.35, 24.6.35, 25.1.36, 19.3.36, 29.5.36, 14.7.36, 2.2.37,
8.2.37, 23.2.37, 17.3.37, 15.4.37, 27.1.38, 19.3.38, 24.3.38, 12.5.38, 19.1.39o,
20.4.39o, 14.6.39, 8.1.40, 17.1.40, 5.2.40, 20.2.40, 2.3.40, 5.3.40, 11.3.40, 12.3.40,
2.4.40, 8.4.40, 27.6.45o, 3.7.45, 6.7.45, 8.11.45
Hammerseth, Andreas Ananias Andersen (1897-1988): 15.6.45
Handberg, Martin Halvorsen (1867-1940): 19.6.28, 20.2.31, 29.5.31, 24.6.31, 3.5.32,
18.1.33, 17.2.33, 29.3.33, 18.5.33, 30.5.33, 30.6.33, 11.6.34, 21.1.35, 26.2.35,
10.4.35, 24.6.35, 25.1.36, 19.3.36, 19.3.36, 14.7.36, 5.2.40e
Hansen, Lorents Vilhelm Dass (1866-1933): 17.7.25, 7.3.33, 30.5.33, 29.6.33
Hanssen, Haavard Nikolai (1873-1955): 11.6.34
Hartmann, Paul Ernst Wilhelm (1878-1974): 22.6.45
Heggelund, Tørris (1872-1940): 4.7.25, 27.1.28
Hindahl, Olav (1892-1963), statsråd, Arbeidsd.: 11.3.40
Hognestad, Iver Kristiansen (1888-1973): 11.6.34e, 28.6.34, 24.6.35e, 26.6.36,
23.6.37, 3.3.38, 23.6.38, 23.6.38, 8.3.39, 22.4.39, 14.6.39, 20.2.40, 13.3.40
Holdø, Andreas Angel Hansen (1879-1945): 17.2.33, 17.2.33
Holmboe, Arnold (1873-1956), statsråd, Finansd.: 4.7.25, 17.7.25
Holmboe, Johan Henrik Rye (1863-1933): 4.7.25, 13.5.27, 6.7.27
Hornsrud, Christopher (1859-1960), som president: 9.4.29, 7.5.29, 15.2.30, 20.2.31,
14.4.31, 23.4.31, 24.6.31, 3.6.32, 27.6.32, 28.6.32, 29.6.32, 30.6.32, 14.2.33,
17.2.33, 27.2.33, 7.3.33, 20.3.33, 29.3.33, 5.4.33, 30.5.33, 2.6.33, 20.6.33, 27.6.33,
29.6.33, 30.6.33
Hornsrud, Christopher (1859-1960), som representant: 17.7.25, 24.6.26, 2.4.27,
11.6.34, 11.6.34e, 28.6.34, 4.3.35, 24.6.35e, 14.1.36, 26.6.36
Hundseid, Jens (1883-1965), som representant: 15.5.33, 27.6.33, 26.2.35, 4.3.35,
24.6.35, 24.6.38, 9.2.39, 9.1.40, 20.2.40, 12.3.40, 8.4.40
Hundseid, Jens (1883-1965), som statsminister: 3.5.32, 28.6.32, 29.6.32, 18.1.33
Høgden, Olaf Arnesen (1885-1964): 15.6.45
Høilund, Thorleif (1891-1969): 29.6.33
Haavardstad, Torvald (1893-1965): 27.6.33, 11.6.34, 24.6.35, 23.6.37, 23.6.38,
14.6.39, 15.6.39, 9.4.40e(Elverum), 27.6.45o
Inderberg, Jacob Christoffer Johansen (1852-1932): 17.7.25
Indrebø, Adolf (1884-1942), statsråd, Finansd.: 24.6.35, 24.6.35e, 26.6.36
Indrehus, Kristofer Pedersen (1860-1946): 29.1.25, 2.7.25, 4.7.25, 17.7.25, 6.7.27,
16.3.28, 19.6.28, 7.5.29, 15.2.30
Ingebrigtsen, Wilhelm Aldor (1888-1952): 7.3.33, 26.6.36, 17.1.40, 15.6.45
Jacobsen, Anton Karl Hagbart(1874-1983): 19.3.36
Jacobsen, Knut (1885-1976): 26.2.35, 4.3.35, 10.4.35, 13.5.35o, 14.7.36
Jacobsen, Sigurd Haakon (1893-1976): 23.6.37, 23.6.38, 3.5.39, 9.1.40, 17.1.40,
5.2.40e
Jahn, Gunnar (1883-1971), statsråd, Finansd.: 4.3.35, 6.7.45o, 30.6.45, 25.9.45
Jensen, Christian Ludvig ((1885-1978): 5.2.40e, 15.6.45
Jenssen, Anton Marius ((1879-1967): 2.2.34, 5.3.34, 11.6.34, 25.6.34l, 26.2.35,
13.5.35o, 24.6.35, 26.6.36, 14.7.36, 23.6.37
Johannesen, Johan Ludvig (1879-1953): 23.6.37
Johansen, Karl Magnus (1886-1970): 14.6.39
Johansen, Olaf Josef (1879-1962): 13.5.27
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Kalve, Halvor Olsen (1877-1963): 29.5.31, 24.6.31, 17.2.33
Kirkeby-Garstad, Ivar Larsen (1877-1951), som representant: 24.6.31, 27.6.33,
14.7.36
Kirkeby-Garstad, Ivar Larsen (1877-1951), som statsråd, Handelsd.: 3.5.32, 3.5.32,
18.1.33
Kjær, Andreas (1881-1983): 30.6.33, 23.6.37, 20.9.39, 9.4.40e(Elverum), 30.6.45
Kleppe, Karl Korneliussen (1877-1959): 17.2.33
Knudsen, Christen (1873-1964): 13.5.27
Koht, Halvdan (1873-1965), utenriksminister: 30.3.35, 10.4.35, 24.6.35, 14.1.36,
25.1.36, 7.2.36, 19.3.36, 28.4.36, 4.5.36, 29.5.36, 16.6.36, 14.7.36, 8.2.37, 15.4.37,
27.1.38, 3.3.38, 19.3.38, 24.3.38, 12.5.38, 24.6.38, 9.2.39, 8.3.39, 22.4.39, 5.5.39,
15.5.39, 14.6.39, 14.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 9.1.40, 5.2.40, 5.2.40e, 12.3.40, 13.3.40,
2.4.40, 8.4.40, 9.4.40(Hamar), 9.4.40e(Hamar)
Kolstad, Peder Ludvik (1878-1932), som president: 16.3.28
Kolstad, Peder Ludvik (1878-1932), som statsminister: 29.5.31, 24.6.31
Kolsum, Olaf Martin (1873-1967): 23.6.37, 23.6.38, 8.1.40
Konow, Fredrik Ludvig, (1864-1953) statsråd, Finansd.: 27.5.26
Krogh, Sverre (1883-1957): 4.7.25, 17.7.25, 27.5.26
Kverneland, Nils Martinsen (1878-1963), som president: 13.7.45l
Kverneland, Nils Martinsen (1878-1963), som representant: 13.5.27, 24.6.27,
17.2.33, 30.6.33
Kårbø, Mons Andreas Andersen (1881-1964): 18.1.33, 17.2.33, 7.3.33, 29.3.33,
27.6.33, 5.3.34, 26.2.35, 13.5.35o, 24.6.35, 25.1.36, 26.6.36, 14.7.36, 15.6.39,
14.9.39
Laberg, Mikal Schelderup Pedersen (1886-1946): 3.5.32, 28.6.32, 7.3.33, 11.6.34,
20.6.34o, 24.6.35, 15.4.37
Langeland, Rasmus Olsen (1873-1954): 16.3.28, 27.6.33, 26.2.35, 24.6.35, 14.7.36,
19.3.38, 9.4.40e(Hamar)
Lavik, Nils Andresson (1884-1966): 19.3.36, 15.6.45, 6.7.45, 12.7.45
Lie, Trygve Halvdan (1896-1968), statsråd, Handelsd. : 16.9.39
Lie, Trygve Halvdan (1896-1968), statsråd, Justisd. : 13.5.35o, 20.4.39o
Lie, Trygve Halvdan (1896-1968), utenriksminister: 14.6.45, 21.6.45, 30.6.45,
6.7.45, 8.11.45
Ljungberg, Birger (1884-1967), statsråd, Forsvarsd.: 9.1.40, 5.2.40, 11.3.40, 2.4.40,
8.4.40, 9.4.40e(Hamar)
Lothe, Jakob Matias Antonson (1881-1975): 26.2.35, 24.6.35
Lund, Per Berg (1878-1954), statsråd, Finansd.: 29.6.33, 5.3.34, 11.6.34e, 27.6.34,
28.6.34
Lykke, Ivar (1872-1949), som president: 29.1.25, 4.7.25, 17.7.25, 18.1.26
Lykke, Ivar (1872-1949), som representant:: 2.7.25, 16.3.28, 19.6.28, 20.2.31,
17.3.32, 3.5.32, 18.1.33, 7.3.33, 30.5.33, 27.6.33, 29.6.33, 5.3.34, 11.6.34,
11.6.34e, 27.6.34, 28.6.34, 21.1.35, 28.1.35, 26.2.35, 4.3.35, 30.3.35, 10.4.35,
24.6.35, 24.6.35e, 14.1.36, 25.1.36, 19.3.36, 4.5.36, 16.6.36, 26.6.36, 14.7.36,
15.4.37, 23.6.37, 27.1.38, 3.3.38, 24.3.38, 23.6.38, 24.6.38, 9.2.39, 8.3.39, 22.4.39,
15.5.39, 14.6.39, 15.6.39, 14.9.39, 16.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 5.3.40, 12.3.40,
13.3.40, 8.4.40, 9.4.40e(Elverum)
Lykke, Ivar (1872-1949), som statsminister: 24.6.26, 15.7.26, 28.1.27, 2.4.27,
13.5.27, 24.6.27, 6.7.27, 20.1.28, 27.1.28
Løge, Svend Aadnesen (1869-1948): 2.4.27
Løvenskiold, Herman (1869-1927): 17.7.25
Madsen, Alfred Martin (1888-1962), som representant: 2.7.25, 4.7.25, 2.4.27,
13.5.27, 29.5.31, 5.2.40, 20.2.40, 2.3.40, 5.3.40, 27.6.45o
Madsen, Alfred Martin (1888-1962), som statsråd, Handelsd.: 13.5.35o, 6.3.36,
19.3.36, 17.3.37, 19.3.38, 19.1.39o, 15.6.39
131

Talerregister til referater fra møter for lukkede dører 1925-1939
Magnussen, Arne (1884-1970): 2.4.27, 6.7.27
Markhus, Knut Olson (1878-1963), som president: 14.6.39, 5.2.40, 2.3.40, 8.4.40,
2.7.45o, 6.7.45o
Markhus, Knut Olson (1878-1963), som representant: 2.4.27, 13.5.27, 24.6.27,
23.6.37, 5.2.40e
Mathiassen, Johan (1875-1950): 20.6.34o, 13.5.35o
Meinich-Olsen, Finn (1888-1972): 23.6.38
Meling, Lars Olai (1876-1951), som representant: 23.6.37, 12.5.38, 22.4.39, 5.3.40,
15.6.45
Meling, Lars Olai (1876-1951), som statsråd, Handelsd.: 29.3.33, 5.3.34, 20.6.34o,
25.6.34l, 21.1.35
Mellbye, Johan Egeberg (1866-1954): 2.7.25, 18.1.26, 28.1.27, 13.5.27, 24.6.27,
6.7.27, 7.5.29, 19.6.29
Melvold, Ole Johnsen (1859-1953): 4.7.25, 17.7.25
Mikkola, Aksel Konrad (1891-1975): 23.6.37, 3.3.38, 17.1.40
Mjøen, Alf (1869-1956): 4.7.25, 27.1.28, 19.6.28, 15.2.30, 29.5.31, 24.6.31, 3.5.32,
7.3.33, 30.5.33, 21.1.35, 26.2.35, 10.4.35, 24.5.35, 24.6.35e, 19.3.36, 4.5.36,
16.6.36, 14.7.36
Mjaavatn, Nils Kristian Nilsen (1883-1951): 24.6.35, 23.6.37, 24.6.38, 15.6.45
Moan, Andreas Johan Hagerup Hansen (1882-1959), som president: 1.2.40l,
23.2.40l
Moan, Andreas Johan Hagerup Hansen (1882-1959), som representant: 23.6.37
Moen, Albert Johnsen (1879-1962): 26.2.35
Moen, Lars Magnus (1885-1964): 24.6.35
Monsen, Christian Fredrik (1878-1954), som president:: 3.7.45, 6.7.45, 10.7.45,
12.7.45, 8.11.45
Monsen, Christian Fredrik (1878-1954), som representant: 27.6.33, 14.6.45,
15.6.45
Monsen, Christian Fredrik (1878-1954), som statsråd, Forsvarsd.: 23.2.37, 3.5.39,
16.9.39, 20.9.39
Morell, Peter Andreas Amundsen, (1868-1948), statsråd, Sosiald.: 24.6.26
Moseid, Gabriel Endresen (1882-1961), som president: 25.6.34l
Moseid, Gabriel Endresen (1882-1961), som representant: 4.7.25, 17.7.25, 29.5.31,
24.6.31, 3.5.32, 29.6.32, 18.1.33, 7.3.33, 30.5.33, 27.6.33, 29.6.33, 30.6.33, 5.7.33,
5.3.34, 11.6.34, 11.6.34e, 28.6.34, 26.2.35, 4.3.35, 24.6.35, 24.6.35e, 14.1.36,
15.4.37, 23.6.37, 3.3.38, 23.6.38, 9.2.39, 8.3.39, 3.5.39, 15.5.39, 14.6.39, 15.6.39,
14.9.39, 16.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 9.1.40, 17.1.40, 5.2.40e, 5.3.40, 12.3.40, 13.3.40,
2.4.40, 8.4.40, 9.4.40e(Elverum), 14.6.45, 15.6.45, 6.7.45, 9.7.45l, 12.7.45, 25.9.45,
27.9.45, 8.11.45
Mowinckel, Johan Ludwig (1870-1943), som president: 2.4.27, 24.6.27
Mowinckel, Johan Ludwig (1870-1943), som representant: 15.7.26, 2.4.27, 13.5.27,
6.7.27, 29.5.31, 24.6.31, 17.3.32, 3.5.32, 29.6.32, 18.1.33, 10.4.35, 13.5.35o,
24.6.35, 25.1.36, 6.3.36, 19.3.36, 4.5.36, 2.2.37, 15.4.37, 3.3.38, 19.3.38, 23.6.38,
24.6.38, 19.1.39o, 8.3.39, 3.5.39, 15.5.39, 14.6.39, 14.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 9.1.40,
17.1.40, 5.2.40, 15.2.40o, 20.2.40, 12.3.40, 13.3.40, 2.4.40, 8.4.40,
9.4.40e(Elverum)
Mowinckel, Johan Ludwig (1870-1943), som statsminister: 29.1.25, 2.7.25, 17.7.25,
18.1.26, 16.3.28, 19.6.28, 9.2.29, 7.5.29, 19.6.29, 15.2.30, 20.2.31, 23.4.31, 7.3.33,
29.3.33, 5.4.33, 18.5.33, 30.5.33, 27.6.33, 29.6.33, 24.1.34, 2.2.34, 5.3.34, 16.5.34,
11.6.34, 21.1.35, 26.2.35
Mowinckel, Thorolf Beyer (1884-1963): 11.6.34, 11.6.34e, 21.1.35, 24.6.35,
24.6.35e, 19.3.36, 14.7.36
Mustad, Sigbjørn (1897-1970): 2.3.40, 14.6.45, 9.7.45l, 10.7.45
Myklebust, Olav Jensson (1868-1938), som president: 29.5.31, 3.5.32, 21.1.35,
26.2.35, 10.4.35, 24.6.35, 24.6.35e, 29.5.36, 8.4.38
Myklebust, Olav Jensson (1868-1938), som representant: 30.5.33
Maastad, Andreas (1881-1973): 30.5.33, 30.6.33
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Natvig Pedersen, Gustav (1893-1965), som president: 27.6.45o, 13.7.45o
Natvig Pedersen, Gustav (1893-1965), som representant: 23.6.37, 19.3.38, 14.6.45,
15.6.45
Nerdrum, Odd (1883-1977): 29.6.33,
Nersten, Nils (1882-1975): 11.6.34e, 26.2.35
Nielsen, Sven (1883-1958): 10.4.35, 13.5.35o, 6.3.36, 19.3.36, 29.5.36, 14.7.36,
3.3.38, 19.3.38, 24.6.38, 22.4.39, 3.5.39, 5.5.39, 15.5.39, 16.9.39, 9.1.40, 2.3.40,
11.3.40, 12.7.45, 8.11.45
Nilsen, Alfred Sigurd (1891-1977): 2.3.40
Nilssen, Magnus (1871-1947), som president: 30.3.35, 24.5.35, 25.1.36, 19.3.36,
28.4.36, 4.5.36, 16.6.36, 26.6.36, 14.7.36, 2.2.37, 8.2.37, 23.2.37, 10.3.37, 17.3.37,
15.4.37, 30.4.37, 4.5.37, 28.5.37, 10.6.37, 23.6.37, 20.1.38, 27.1.38, 25.2.38,
19.3.38, 24.3.38, 12.5.38, 23.6.38, 24.6.38, 2.2.39, 9.2.39, 5.5.39, 9.5.39, 15.5.39,
2.6.39, 14.6.39, 16.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 17.1.40, 5.2.40, 5.2.40e, 13.2.40, 20.2.40,
27.2.40, 5.3.40, 11.3.40, 12.3.40, 2.4.40, 5.4.40
Nilssen, Magnus (1871-1947), som representant: 3.5.32, 30.5.33, 4.3.35, 3.3.38,
15.5.39, 17.1.40, 2.3.40, 9.4.40e(Hamar), 14.6.45
Nilssen, Oscar Wilhelm (1881-1959): 23.6.37
Nordlie, Arthur Henry Eugen (1883-1965): 11.6.34e, 16.5.35l, 26.6.36, 24.6.38,
5.3.40, 9.4.40(Hamar)
Norem, John (1888-1976): 28.1.27, 24.6.31, 17.3.32, 29.6.32, 29.6.33
Nygaard, Andreas (1878-1963): 14.7.36, 11.3.40
Nygaardsvold, Johan (1879-52), som president: 4.6.28, 19.6.28, 24.1.34, 2.2.34,
5.3.34, 11.5.34, 16.5.34, 19.6.34, 21.6.34, 27.6.34, 28.6.34, 21.1.35, 28.1.35, 4.3.35
Nygaardsvold, Johan (1879-52), som representant: 4.7.25, 20.2.31, 29.5.31,
24.6.31, 17.3.32, 3.5.32, 28.6.32, 29.6.32, 18.1.33, 7.3.33, 18.5.33, 30.5.33,
27.6.33, 30.6.33, 11.6.34, 20.6.34o, 21.1.35, 26.2.35
Nygaardsvold, Johan (1879-52), som statsminister: 2.2.37, 23.6.37, 3.3.38, 19.3.38,
3.5.39, 15.5.39, 16.9.39, 20.9.39, 8.1.40, 9.1.40, 17.1.40, 5.2.40, 5.2.40e, 20.2.40,
2.3.40, 11.3.40, 8.4.40, 9.4.40(Hamar), 9.4.40e(Hamar), 9.4.40e(Elverum)
Næsset, Anders Nilsen (1872-1949): 17.2.33
Odberg, Jens Paulus Irgens (1886-1972): 23.6.38
Oftedal, Lars (1877-1932), statsråd, Handelsd.: 7.5.29
Oksvik, Olav Berntsen (1887-1958): 30.5.33, 12.3.40
Olsen, Carl Rebek (1884-1949): 5.3.34, 11.6.34, 19.1.39o, 9.1.40, 5.2.40e
Olsen, Johan Ulrik (1885-1963): 26.2.35, 30.3.35, 6.3.36
Olsen, Julius Bastian (1875-1936): 28.6.34, 24.6.35e, 26.6.36
Olsen-Hagen, Børge (1883-1936): 7.5.29, 24.6.31, 18.1.33, 2.2.34, 21.1.35, 26.2.35,
10.4.35, 24.5.35, 24.6.35, 24.6.35e, 25.1.36, 6.3.36
Peersen, Rudolf Elias (1868-1949): 17.3.32, 29.6.33, 10.4.35, 6.3.36, 19.3.36,
14.9.39, 16.9.39, 9.4.40e(Elverum)
Pettersen, Eugen Amandus (1894-1964): 23.6.38
Pettersen, Johan Edvind (1887-1964): 24.6.35e
Præsteng, Eilert Hagerup Prytz Pedersen (1866-1939): 17.7.25, 24.6.35
Reimers, Otto George Jahn (1867-1962): 7.5.29, 20.2.31, 29.5.31, 24.6.31, 3.5.32,
17.2.33, 29.3.33
Robertson, Charles (1875-1958), statsråd, Handelsd.: 6.7.27
Romundstad, Lars Sverkeson (1885-1961): 6.3.36, 17.1.40
Rong, Ole Jensen (1885-1953): 24.6.35e, 23.6.37
Rygh, Lauritz Kristian Nilssen (1874-1950): 29.6.33, 24.6.35e
Rønnevig, Carl Magne (1874-1970): 24.6.31, 29.6.33
Salbubæk, Martin Adolf (1891-1946): 6.3.36
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Scheflo, Olav Andreas (1883-1943): 19.6.28
Seip, Hans Kristian (1881-1945): 4.7.25, 17.7.25, 4.3.35, 14.1.36, 2.2.37, 23.2.37,
19.3.38, 3.5.39, 16.9.39, 9.1.40, 5.2.40, 5.2.40e, 2.3.40, 11.3.40, 12.3.40,
9.4.40e(Elverum)
Sjøli, Knut Torstensen (1877-1955): 3.5.32, 29.6.33, 14.7.36, 22.4.39, 15.6.45
Skurdal, Hans Olsen (1872-1952), som president: 2.6.32, 20.6.32, 21.6.32, 27.6.32o
Skurdal, Hans Olsen (1872-1952), som representant: 28.6.32, 30.5.33, 29.6.33
Solberg, Ola (1886-1977): 24.6.35
Sollid, Ambros (1880-1973): 23.6.38, 3.5.39
Sollie, Hans Johan (1885-1973): 11.6.34e
Steen, Nils Andreas (1887-1964): 29.6.33, 30.6.33, 24.6.35e, 14.7.36, 20.9.39
Steffensen, Jens Olai (1891-1961): 14.7.36, 12.5.38, 24.6.38, 19.1.39o, 9.2.39,
15.6.39, 8.4.40
Strand, Johan Martin Jakobsen (1873-1935): 13.5.27, 24.6.27, 29.5.31, 30.5.33,
29.6.33, 30.6.33, 28.6.34
Strand, Knut Olaf Andreasson (1887-1980): 27.6.33, 26.6.36, 9.2.39, 15.6.39, 2.3.40
Stray, Christian (1894-1981): 11.6.34, 21.1.35, 26.2.35, 10.4.35, 13.5.35o, 24.6.35,
19.3.36, 22.4.39, 14.9.39, 17.1.40, 5.2.40e, 20.2.40, 12.3.40, 13.3.40, 2.4.40,
8.4.40, 9.4.40e(Elverum), 15.6.45, 27.6.45o
Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen (1887-1959), som president: 19.1.39o,
27.1.39o, 8.3.39o
Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen (1887-1959), som representant: 17.7.25,
29.5.31, 24.6.31, 3.5.32, 7.3.33, 30.5.33, 27.6.33, 30.6.33, 26.2.35, 30.3.35,
10.4.35, 24.6.35, 14.1.36, 25.1.36, 14.7.36, 23.6.37, 3.3.38, 19.3.38, 12.5.38,
24.6.38, 9.2.39, 8.3.39, 15.5.39
Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen (1887-1959), som statsråd: 2.3.40
Sundby, Jon (1883-1972), som representant: 30.5.33, 29.6.33, 5.7.33, 5.3.34,
11.6.34e, 28.6.34, 24.6.35e, 23.6.37, 27.1.38, 3.3.38, 24.3.38, 23.6.38, 9.2.39,
8.3.39, 15.5.39, 14.6.39, 5.2.40, 20.2.40, 5.3.40, 12.3.40, 13.3.40, 8.4.40,
9.4.40e(Hamar), 9.4.40e(Elverum), 27.9.45
Sundby, Jon (1883-1972), som statsråd, Finansd.: 20.6.32, 28.6.32, 29.6.32,
30.6.32
Sundt, Arthur (1899-1971): 14.6.45
Svarstad, Hans (1883-1971): 19.3.38
Svendsen, Johan Alfred (1886-1954): 24.6.35
Sverdrup, Cato Andreas (1896-1948): 12.5.38, 8.3.39, 17.1.40, 5.3.40, 30.6.45
Sverdrup, Trygve (1886-1964): 24.5.35, 16.6.36, 26.6.36, 23.6.38, 8.3.39, 22.4.39,
3.5.39, 14.6.39, 16.9.39, 20.9.39, 9.1.40, 11.3.40, 8.4.40, 6.7.45, 6.7.45o, 12.7.45
Syltebø, Peter Ørger Pedersen (1883-1970): 23.6.38, 14.6.39
Sæby, Aksel Hagemann (1881-1968): 17.7.25
Tandberg, Christian Hansen (1872-1951): 11.6.34e
Thommessen, Rolf (1879-1939): 16.3.28, 15.2.30
Thorvik, Peter Olai (1873-1965), som president: 17.1.40o, 29.1.40o
Thorvik, Peter Olai (1873-1965), som representant: 24.6.31, 27.6.33, 13.5.35o,
15.4.37, 23.6.37, 23.6.38, 24.6.38, 19.1.39o, 5.6.39o, 15.2.40o
Torp, Oscar Fredrik (1893-1958), statsråd, Finansd.: 9.1.40, 5.3.40, 13.3.40
Torp, Oscar Fredrik (1893-1958), statsråd, Forsvarsd.: 6.3.36, 16.6.36, 10.7.45,
12.7.45
Torp, Vincent Harald Houge (1890-1972): 17.1.40
Tranmæl, Martin Olsen (1879-1967): 2.4.27
Trædal, Nils (1879-1948), som representant: 26.2.35, 9.2.39
Trædal, Nils (1879-1948), som statsråd, Kirked.: 3.5.32
Tveit, Nils (1876-1949): 29.6.33
Tønder, Kristian Pedersen (1860-1934): 2.7.25, 2.4.27
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Undrum, Johan (1880-1940): 17.1.40
Vaksdal, Ivar Johannesen (1876-1957): 27.6.33
Valen, Neri (1893-1954), som president: 23.6.37, 23.6.38, 20.4.39o, 5.6.39o,
15.2.40o
Valen, Neri (1893-1954), som representant: 24.5.35, 23.6.37, 9.2.39, 11.3.40,
14.6.45, 15.6.45
Vangberg, Johan Erik (1874-1956): 17.7.25
Vegheim, Olav Thorbjørsen (1895-1962): 11.6.34, 30.3.35, 24.5.35, 4.5.36, 29.5.36,
17.3.37, 23.6.38, 24.6.38, 22.4.39, 5.2.40
Vik, Jakob Nilsson (1882-1960): 30.6.33, 26.2.35, 10.4.35, 24.5.35, 23.6.37, 24.3.38,
9.2.39, 22.4.39, 3.5.39, 14.6.39, 16.9.39, 9.1.40, 5.2.40, 2.3.40, 11.3.40, 12.3.40,
8.4.40
Vinje, Torkell (1879-1955): 17.2.33, 13.5.35o, 15.6.39, 2.4.40
Vraa, Torgeir Olavsson (1868-1934): 17.7.25
Wefring, Karl Wilhelm (1867-1938): 2.7.25
Wold, Terje (1899-1972), statsråd, Justisd.: 8.1.40, 9.1.40, 17.1.40, 20.2.40,
9.4.40e(Elverum)
Wolden, John Iversen (1860-1950), som president: 10.6.25, 2.7.25, 18.1.26, 27.5.26
Wrangell, Hakon Magne Valdemar (1859-1942): 4.7.25, 17.7.25, 13.5.27, 6.7.27
Wright, Carl August Petersen (1893-1961): 23.6.37, 12.5.38, 23.6.38, 8.3.39,
22.4.39, 20.9.39, 9.1.40, 17.1.40, 2.3.40, 11.3.40, 13.3.40, 9.4.40e(Hamar), 14.6.45,
15.6.45, 6.7.45, 12.7.45
Ystgaard, Hans (1882-1953), statsråd, Landbruksd.: 23.6.37
Ytterstad, Ingvald (1866-1952): 17.7.25
Ødegaard, Niels (1892-1976): 11.6.34e
Øen, Anfin (1868-1928): 2.4.27, 27.1.28
Ørbæk, Jakob Maurice (1869-1954): 19.6.28, 21.1.35, 24.6.35, 14.7.36, 3.5.39,
14.6.39, 16.9.39, 9.1.40, 20.2.40, 11.3.40
Ørud, Kristian (1878-1946): 30.6.33, 21.1.35, 14.7.36
Aarstad, Hans Jørgensen, (1878-1954), som representant: 4.7.25, 17.7.25, 6.7.27,
28.6.32, 27.6.33
Aarstad, Hans Jørgensen, (1878-1954), som statsråd, Landbruksd.: 18.5.28
Aas, Arne (1891-1972): 11.6.34
Aas, Jon Reinholdt (1874-1953), som president: 16.5.35l
Aas, Jon Reinholdt (1874-1953), som representant: 11.6.34e
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