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Møte for lukkede dører 
mandag den 12. mai 1952 kl. 10. 

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

 

D a g s o r d e n :  

 

1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra 
Stortinget til H.M. Kongen på hans 80 års-dag 3. august 
1952 (innst. S.C.). 

2. Innstilling fra Stortingets presidentskap om 
offentliggjørelse av protokoll inneholdende referat fra 
møter for lukkede dører i Odelsting og Storting 1869-
1905 (innst. S.B.). 
 
Presidenten:

Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 
de i forr.ord. § 54 nevnte funksjonærer gis adgang til møtet 
- og det ansees som bifalt. 

 Presidenten foreslår at møtet holdes for 
lukkede dører - og anser det som bifalt. 

 

S a k  n r .  1  

 
Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra 

Stortinget til H.M. Kongen på hans 80 års-dag 3. august 1952 
(innst. S.C.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 

I. 
 
Presidentskapet bemyndiges til på Stortingets vegne å 

overrekke H.M. Kongen en gave på hans 80 års-dag 3. august 
1952. 

 
II. 

 
Til dekning av utgiftene til innkjøp av en gave til H.M. 

Kongen til hans 80 års-dag bevilges for budsjett-terminen 
1952-53 under kap. 1009, Tilfeldige utgifter i alminnelighet, 
kr. 50.000,  A n s l a g s b e v i l g n i n g .  

 

V o t e r i n g :  

 
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 
Jones-saken. 
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Finn Moe

Etter dette er situasjonen den at de 150 000 kroner som 
Utenriksdepartementet har oppført på inneværende års budsjett 
til å føre Jones-saken, ikke lenger er nødvendige, idet 
departementet antar at det greier seg med de midler som det 
har til disposisjon.  Den fremgangsmåte som vi derfor får 
benytte, er at jeg, når vi kommer til sakens behandling i 
åpent møte, bare meddeler at Utenriksdepartementet nå ikke 
anser denne bevilgning for nødvendig. 

 (utenriks- og konstitusjonskomiteens formann):  
Det gjelder ikke denne sak.  Jeg var dessverre ikke 
oppmerksom på at Stortinget først ble satt som hemmelig møte.  
Men jeg vil gjerne da nytte høvet til å gi en opplysning som 
har forbindelse med Utenriksdepartementets budsjett, som vi 
skal behandle senere i åpent møte i dag.  Det er kommet 
melding fra ambassaden i Washington om at den amerikanske 
regjering har trukket tilbake den såkalte Jones-sak, som jo 
er en erstatningssak som er anlagt mot Norge.  Av hensyn til 
den annen sak som vi har gående mot Amerika, Hannevig-saken, 
vil man nødig at dette foreløpig skal bli offentliggjort og 
komme ut til offentlighetens kunnskap. 

 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 10.05. 
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