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Odelsthinget har tilmeldt Lagthinget en Beslutning, ifølge hvilken Norges Riges Statsraad skulle 
tilskrives saaledes: 

”Overbeviist om, at den norske Nation venter og fordrer Undersøgelse om de i 
sidste Feldtog begaaede Uordener paa det nøyagtigste og hurtigste fremmet, har 
Storthinget af dets egen Midte udnævnt en Committee til at gjennemgaae den nedsatte 
Overkrigs-Commissions Protocoller. 

Fra denne Committee har Storthinget modtaget en Indberetning hvoraf Afskrift 
herhos følger.  

Storthinget henstiller tjenstligst til Norges Riges Statsraad, hvorvidt Samme maatte 
finde det passeligt, at gjøre Overkrigscommissionen opmærksom paa de af Committeen 
gjorte Bemærkninger, saavelsom paa den Omstændighed, at de Aarsager, som have 
hindret, at den lagte militaire Operationsplan er bleven Overkrigscommissionen meddeelt, 
nu synes at være hævede; ligesom ogsaa, at de fornødne Oplysninger formeentligen bedst 
ville kunne erholdes, dersom nogle af de Divisions Chefer, der have commanderet 
detacherede Corpser, at Overkrigs Commissionen enten bleve indkaldte, eller og 
opfordrede til at afgive skrivtlige Erklæringer om Begivenhedernes Gang. 

Og da der af nogle af Overkrigs Commissionens Medlemmer skal være yttret 
Tvivl om, hvorvidt Commissionen kunde gaae inqvisitorisk frem i at erhverve de fornødne 
Oplysninger, saa indstilles det tillige, om det maatte ansees passende, at udvide 
Commissoriet saaledes, at alle Tvivl desangaaende hæves.  

Til Slutning maae Storthinget, paa Nationens Vegne, yttre det Ønske, at 
Undersøgelserne maatte fortsættes med den strængeste Nøyagtighed, og den fornødne 
Hurtighed, samt at i alle Tilfælde de Vedkommendes Forhold ved Dom maatte 
paakjendes.  

Da ovenmeldte Beslutning af Lagthinget er bifaldet, har sammes Præsidentskab ikke skullet 
undlade herved tjenstligst at meddele Norges Riges Statsraad forestaaende Skrivelse, til 
videreføyende behagelig Foranstaltning.  

Lagthingets Præsidentskab; Christiania den 25de November 1814. 
HM Krohg 

p.t. Præsident 
_______   
Hagerup 

 Til  
Norges Riges Statsraad 
 
[På omslaget:]   Til  
  Norges Riges Statsraad 
     Christiania. 
                                                           
1 Ikke trykt. Brev fra lagtinget til statsrådet, trolig fra statsrådets arkiv. Jf. 1815: 508; 1835: 912.  


