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Møte for lukkede dører 
torsdag den 27 februar 1947 kl. 13. 

 
President: N a t v i g  P e d e r s e n . 

 

D a g s o r d e n :  

Innstilling fra den utvidede utenriks- og 
konstitusjonskomite angående utenriksminister Langes 
redegjørelse den 30 januar 1947 om Norges forhold til Spania 
(innst. S. B.) 

 
Etter forslag av presidenten besluttedes enstemmig: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer samt utenriksråd Andvord og 
ekspedisjonssjefene Andersen og Ræder i 
Utenriksdepartementet gis adgang til møtet. 
 
Vogt:

 

 Før man går over til saken, vil jeg gjerne spørre 
om det ikke ville være rimelig at man behandlet denne sak for 
åpne dører? 

Presidenten:

 

 Det spørsmål vil utenrikskomiteens formann 
nå komme inn på. 

Terje Wold

 

 (komiteens formann og ordfører): Etter at den 
utvidede utenrikskomites innstilling i denne saken var 
avgitt, har jeg hatt konferanse med komiteens medlemmer, og 
jeg tillater meg på komiteens vegne å foreslå at behandlingen 
idag utsettes og at innstillingen tilbakesendes den utvidede 
komite til behandling, idet man ved den nye behandling av 
innstillingen også vil få anledning til å ta i betraktning 
den redegjørelse i Spaniasaken som utenriksministeren kommer 
til å gi idag. Jeg tillater meg samtidig å foreslå at 
utenriksministerens redegjørelse idag om Spania-saken blir 
behandlet i et offentlig møte og ikke i et hemmelig, slik som 
opprinnelig tenkt. 

Presidenten:

 

 Utenrikskomiteens formann har på komiteens 
vegne foreslått at behandlingen av denne sak utsettes, og at 
den foreliggende innstilling tilbakesendes til komiteen for å 
behandles i sammenheng med den utredning som 
utenriksministeren senere vil gi. Komiteens formann foreslår 
videre at utenriksministerens redegjøring idag blir gitt i 
åpent møte. 

Vogt: Det var bare et kort spørsmål i forbindelse med 
det forslag som er fremsatt, og som jeg er helt enig i og vil 
hilse med tilfredshet, - det burde ha kommet før. Er det da 
så å forstå, at innstillingen fra den utvidede utenriks- og 
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konstitusjonskomite som vi nå har fått utdelt, dermed så å si 
trekkes tilbake og ikke foreligger lenger? For hvis den 
foreligger, ville det jo være rimelig at den også ble gjort 
offentlig. 

 
Presidenten:

 

 Det ligger i formannens forslag at den 
foreliggende innstilling blir tilbakesendt til 
utenrikskomiteen for å ses i sammenheng med det foredrag som 
utenriksministeren vil gi idag. Så vidt presidenten forstår, 
vil da utenrikskomiteen ha full anledning til å fremme enten 
det opprinnelige forslag eller med den eventuelle endring som 
den måtte finne påkrevet som følge av den redegjøring som 
blir gitt Stortinget i dag. Det foreligger altså et 
utsettelsesforslag. 

Hambro:

 

 Jeg er enig i det forslag komiteens formann og 
ordfører har fremsatt. Det er da min forutsetning at i møtet 
for åpne dører blir utenriksministerens redegjørelse idag 
besluttet oversendt til den utvidede utenriks- og 
konstitusjonskomite, at den der blir behandlet som offentlig 
sak, og at der blir avgitt en ny innstilling - teknisk ny, 
selv om den skulle være identisk med den gamle, fordi den da 
blir avgitt som offentlig innstilling som deretter vil bli 
behandlet for åpne dører i Stortinget. 

Presidenten:

 

 Presidenten er enig i den forutsetning som 
hr. Hambro har nevnt. 

Strand Johansen:

 

 Vi kjenner jo ennå ikke den 
redegjørelse som utenriksministeren kommer til å avgi her i 
offentlig møte i dag, men jeg går ut fra at forutsetningen er 
den, at alle dokumenter i denne sak blir lagt fram også i det 
offentlige møte. Vi kan nemlig ikke behandle en sak offentlig 
ut fra dokumenter som muligens bare ville foreligge hemmelig. 

Monsen:

 

 Det var bare et spørsmål jeg ville gjøre i 
anledning av hr. Strand Johansens siste bemerkning. Det er 
vel da meningen, når utenriksministeren avgir sin 
redegjørelse her i dag, at den ikke tas under behandling 
straks, men utlegges til behandling i senere møte? 

Presidenten:

 

 Etter forslaget vil utenriksministerens 
foredrag i dag bli oversendt til den utvidede utenriks- og 
konstitusjonskomite. 

V o t e r i n g :  

Komiteens forslag om at sakens behandling utsettes, samt 
at utenriksministerens redegjørelse blir behandlet i et 
offentlig møte, ble enstemmig bifalt. 
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Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 
bemerkning. 

 
Møtet hevet. 
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