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Møte for lukkede dører 
lørdag den 4. oktober 1952 kl. 10. 

 
President: J o h a n  W i i k .  

 
Presidenten: Presidenten foreslår at møtet holdes for 

lukkede dører - og anser det som bifalt. 
Videre foreslår presidenten at Regjeringens medlemmer og 

de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som bifalt. 

 
S t a t s r å d  B r o f o s s  overbrakte en kongelig 

proposisjon (se nedenfor). 
 
Presidentskapet hadde innstillet: 
 
«Den overbragte kgl. prp. om Stortingets samtykke til å 

godta en plan for kontroll av skipsfarten under krig eller 
krisetilstand, utarbeidet av den Nordatlantiske Plankomite 
for Skipsfart i november 1950 - sendes Utenriks- og 
konstitusjonskomiteen forsterket med 2 medlemmer av Finans- 
og tollkomiteen oppnevnt av denne.» 

 

V o t e r i n g :  

 
Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt. 
 
Presidenten:

«Med henvisning til Stortingets vedtak den 7. d.m. 
ved behandlingen av innst. S.A. og S.E. fra utenriks- og 
konstitusjonskomiteen om kjøp av eiendommer på Svalbard 
tilhørende tre eiere, nemlig  

 Videre vil presidenten referere en 
skrivelse fra Industridepartementet om offentliggjørelse av 
Stortingets vedtak om kjøp av eiendommer på Svalbard: 

«Grønfjordbotn» tilhørende A/S Svalbard Kulgruber, 
«Colesbukta» tilhørende Lewin og eiendommene 
«Tempelfjella», «Gipsdal», «De Geerfjellet» og 
«Forlandet» tilhørende The Scottish Spitsbergen 
Developoment Ltd., tør man be det ærede Presidentskap om 
å gi tillatelse til offentliggjørelse av disse vedtak.» 
 
Presidentskapet hadde innstillet: 
 
«Industridepartementet bemyndiges til å offentliggjøre 

Stortingets vedtak i lukket møte 7. juni 1952 om kjøp av 
følgende eiendommer på Svalbard: «Grønfjordbotn» tilhørende 
A/S Svalbard Kulgruber, «Colesbukta» tilhørende Lewin og 
eiendommene «Tempelfjella», «Gipsdal», «De Geerfjellet» og 
«Forlandet» tilhørende The Scottish Spitsbergen Development 
Ltd. (Jfr. innst. S.A. og S.E., 1952.» 
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V o t e r i n g :  

 
Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt. 
 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 10,05. 
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