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Møte for lukkede dører 
mandag den 15 september 1947 kl. 14 

 
President: M o n s e n .  

 
 

1. 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig vedtatt: 

2. 
Møtet holdes for lukkede dører. 

 

De i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis 
adgang til møtet. 

Presidenten:

Presidentskapet mente at det var det heldigste, siden vi 
her innbyr Kongen til å delta i festmøtet, at vi snakket om 
de ting her i et møte hvor bare Stortingets egne 
representanter var til stede, og vi har jo ingen annen form 
for å rådføre oss i slike tilfelle. 

 Presidentskapet ville forelegge for 
Stortinget detaljene i det program som er tenkt for festmøtet 
på Eidsvoll, og be om å få Stortingets formelle bemyndigelse 
til det og bevilgningen knyttet til en bestemt post i 
utgiftsbudsjettet. 

Det er meningen, som man allerede vil ha sett av de 
innbydelser som er sendt til representantene, at 
representantene og de øvrige innbudne - det er Regjeringen, 
representanter for Høyesterett, fylkesmann, biskop, Eidsvolls 
ordfører, sokneprest og sorenskriver og noen få andre gjester 
- samles oppe i Rikssalen, hvor alle da må være på plass et 
kvarter før kl. 13. Jeg vil henstille til 
stortingsrepresentantene da å innta sine plasser på de 
spartanske benkene som står der, i den utstrekning det er 
høve til det, og for øvrig får jo de som ikke får plass der, 
stå. 

Selve festmøtet i Rikssalen vil ikke vare så lenge. Det 
vil bli holdt en tale av presidenten, rettet både til Kongen 
og i like høy grad til det norske folket, knyttet både til 
Kongens 75 års-jubileum som Stortinget ikke hadde anledning 
til å overvære, og knyttet til den gjenreising vi har foran 
oss, og de byrder og forpliktelser den legger på vårt folk. 
Talen vil ende med en oppfordring til forsamlingen om å 
istemme det gamle ønske som vi pleier å istemme her ved 
Stortingets åpning og avslutning. 

Det er så meningen at Kongen i en kort tale vil svare på 
denne tale, og deretter blir det sunget to vers av 
fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland». 

Dermed er møtet i Rikssalen endt. Kongen med sitt følge 
går, og vi andre går da ned til det teltet som er reist bakom 
Eidsvollsbygningen, og inntar våre plasser ved bordet til 
Kongen kommer. - Jeg glemte å si at Kongen vil bli mottatt av 
den komite som er nedsatt og som har ordnet med dette, og som 
består av hr. Stranger, fru Rakel Seweriin og hr. Smitt 
Ingebretsen - det måtte jo være av dem som var her i Oslo. 
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Ved bordet vil det antagelig ikke bli holdt noen taler. 
Komiteens formann vil ønske velkommen til bords, og 
Stortingets president vil utbringe Kongens skål. Kongen 
kommer da til å vente med å si det han ønsker å si, til 
avslutningen når han takker for maten, og han vil da henvende 
sine siste ord på en slik måte til forsamlingen at vi slutter 
med to vers av «Ja, vi elsker dette landet». 

Når man så bryter opp derfra, serveres det kaffe inne i 
første etasje i selve Eidsvollsbygningen. Det er for trangt 
om plassen til at vi kunne spise der inne, men kaffen vil bli 
servert der under strengt røkeforbud. Imens blir gulvet i 
spiseteltet ryddet, og man kan da gå tilbake dit, hvor 
bordene er ordnet på en hyggeligere og mere passende måte til 
det samvær som da kan vare en tid utover. Der vil det da bli 
anledning for Kongen til å komme i nærmere forbindelse med de 
enkelte representanter - og omvendt. 

Seks busser vil kjøre oss fra Oslo opp til Eidsvoll. 
Disse busser vil møte i Karl Johans gate utenfor 
Universitetet kl. 10.30. Det kan jo hende et og annet når det 
er så mange busser, og vi har ikke turdet annet enn ta så 
vidt rummelig tid. 

Etter at det hele er slutt på Eidsvoll, vil bussene 
begynne å gå nedover etter behovet, sånn at de siste vil 
kunne reise fra Eidsvoll ved 17 - 18 tiden. 

I Rikssalen vil bli delt ut den ene sang som skal synges 
i selve Rikssalen. De andre sanger er kongesangen og 
fedrelandssangen, som blir sunget nede. De er trykt på 
menyen. 

Dette var en kort redegjørelse, og ellers tror jeg alle 
nødvendige opplysninger står i de trykksaker som er sendt ut. 

Presidentskapet foreslår følgende for Stortinget: 
 «Presidentskapet bemyndiges til å arrangere et 
festmøte i Eidvollsbygningen torsdag 18. septbr. d.å.  
De nødvendige utgifter utredes av kap. 41 post 7, i 
tilfelle som overskridelse.» 
 

V o t e r i n g :  

 
Presidentskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Presidenten:

 

 Jeg må be om at de som ikke har sagt fra i 
Stortingets kontor at de kommer til festen, gjør dette innen 
kl. 15 i dag. 

Protokollen ble opplest uten å foranledige noen 
bemerkning. 

 
Møtet hevet kl. 14.15 
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