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Det overordentlige Storting 1814 

Kronologisk register til møter i odelstinget 11. oktober – 25. november og lagtinget 12. oktober – 26. november med tilhørende dokumenter 
 

 Dato Beskrivelse Dokumentasjon i 
Stortingsarkivet 

Eksternt 
materiale, 
krysshenvisninger,
oppfølging 

 18141011 
Tirsdag 

Odelstinget møter: 
- Fraværende: Krohg (syk) fra Søndre Trondhjems amt 
- Valgt til president med 49 stemmer: Christie – nest flest stemmer: 
Sørenssen 
- Valgt til sekretær med 48 stemmer: Lauritz Weidemann – nest flest 
stemmer: Krefting 

Ot.forh.prot. 1 
 
 

 
 
 

 18141012 
Onsdag 

Lagtinget møter: 
- Valgt til president med 7 stemmer: Wedel-Jarlsberg – nest flest 
stemmer: Diriks 
- Valgt til sekretær med 9 stemmer: Hagerup – nest flest stemmer: Bryn 

Lt.forh.prot. 1a 
 

 

 18141021 
Fredag 

Odelstinget møter: 
- Fraværende: Krohg (syk)  
- valgt til president med 43 stemmer: Christie – nest flest stemmer: 
Sørenssen 
 - Presidenten anmeldte til behandling neste dag kl. 12 to forslag 
oversendt fra stortinget, 1) fra Ræder  om granskning av uheldige forhold 
under krigen med Sverige, og 2) fra Holter om en takkeadresse til 
statsrådet for å ha tatt initiativ til en slik granskning. 

Ot.forh.prot. 1-2 
 
 
 
 
Bilag 79 
Bilag 81 

  
  
 

 18141021 
Fredag 

Lagtinget møter: 
- Valgt til president med 17 stemmer: Wedel-Jarlsberg – nest flest 
stemmer: Sommerfeldt 

Lt.forh.prot. 1a  

 
 

18141022 
Lørdag 

Odelstinget møter: 
- Fraværende: Krohg (syk)  
- Referatet fra de to foregående møter ble opplest. 

Ot.forh.prot. 2 
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- Presidenten leste opp en oversettelse av den svenske statsråd 
Rosenblads tale i stortinget dagen før. 
- Ræders og Holters forslag ble tatt opp til behandling. 
- Vedtatt enstemmig at statsrådet skulle anmodes om å skaffe rede på 
hvor langt man var kommet med granskningen av flere personers forhold 
under krigen med Sverige. 
- Presidenten utnevnte Krabbe, Lysgaard og Bøgvald til medlemmer av 
den delegasjon som skulle overbringe odelstingets vedtak til lagtinget.  

 
 
 
Jf. bilag 79, 81 
 
 
Jf. lagtingets møte 
24.10.1814 

 18141024 
Mandag 

Lagtinget møter: 
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget en skrivelse datert 
24.10.1814, vedlagt forslag fra Ræder og Holter. 
- Presidenten leste opp skrivelsen og vedleggene. 
- Det ble debattert om saken skulle vente til neste møtedag, slik 
reglementet foreskrev. Vedtak med 19 mot 1 stemme: 1) Saken avgjøres 
straks. Med et flertall på 18 stemmer: Odelstingets bestemmelse tas til 
følge. 
- Nansen tok opp spørsmålet om tilgang til de militære protokoller, men 
da lagtinget ikke hadde kompetanse til å komme med forslag, kunne dette 
ikke besluttes. 
- Debatt om hvordan vedtaket skulle meddeles regjeringen. Vedtak: 
Presidenten skulle underrette om vedtaket i et brev til statsrådet.  

Lt.forh.prot. 1a-1b 
Bilag L 1 m/2 vedlegg 

Jf. bilag 79, 81 og 
lagtingets møte 
22.10.1814 

 18141029 
Lørdag 

Odelstinget møter: 
- Fraværende: Krohg (syk)  
- Valgt til president med 57 stemmer: Christie – Sibbern fikk 1 stemme 

Ot.forh.prot. 3 
 

 

 18141029 
Lørdag 

Lagtinget møter: 
- Valgt til president med 19 stemmer: Wedel-Jarlsberg – 1 stemme: 
Sommerfeldt 

Lt.forh.prot. 1b 
 

 

 18141105 
Lørdag 

Odelstinget møter: 
- Fraværende: Tønder og Sibbern (syke)  
- Presidenten leste opp en klage fra jakt- og fyrstejunker Tillisch om en 
kjennelse avsagt av valgforsamlingen på Kongsberg 9.9.1814, som nektet 
Tillisch, justisråd Herramb og bokholder Steenstrup stemmerett ved 

Ot.forh.prot. 3-4 
 
Bilag O 1 m/vedlegg 
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stortingsvalget. Vedtatt enstemmig at saken måtte avgjøres av det 
samlede storting. 
- Presidenten la fram skriv fra statsrådet 28.10.1814 vedlagt rapport fra 
Overkrigskommisjonen som hadde gransket uheldige forhold i hæren 
under krigen med Sverige. 
- Sørenssens la fram sine synspunkter i denne sak.   
- Enstemmig vedtatt: 1) Statsrådet bør anmodes om å skaffe stortinget 
utskrift av Overkrigskommisjonens ”Commissorium” (= mandat), og 2) 
stortinget skal utnevne en komité som skal granske 
Overkrigskommisjonens protokoller og papirer, og vurdere om dens 
undersøkelser er gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
- Tybring la fram et skriftlig forslag om at statsrådet skulle spørres om 
hvorfor det ikke hadde deltatt noen fra forsvaret undr forhandlingene på 
Moss. Behandlingen av forslaget ble utsatt til neste møte. 
- Valgt til president med 43 stemmer: Christie – nest flest stemmer: 
Sibbern 
- Neste møte fastsatt til mandag 7.11.1814 kl. 10. 

 
 
Bilag O 2 m/vedlegg 
 
 
Bilag O 3 
 
 
 
 
 
Bilag O 4 

Jf . stortingets møte 
16.11.1814 
Jf . lagtingets møte 
24.10.1814 
 
 
 
 
Jf . lagtingets møte 
7.11.1814 
 

 18141107 
Mandag 

Odelstinget møter: 
- Tybrings forslag ble tatt opp. Vedtatt nesten enstemmig: Den foreslåtte 
anmodning til statsrådet burde ikke fremsettes. Forslaget skulle, som 
forkastet, henlegges. 
- Schmidt la fram et skriftlig forslag om at statsrådets protokoller måtte 
legges fram for odelstinget, til belysning av bakgrunnen for avslutning av 
Mossekonvensjonen. Presidenten bestemte at forslaget skulle tas opp i 
odelstingets møte neste dag kl. 11. 

Ot.forh.prot. 4-5 
 
 
 
Bilag O 5 

 
Jf. bilag O 4 

 18141107 
Mandag 

Lagtinget møter: 
Da president Wedel-Jarlsberg, som formann for deputasjonen til Carl 
Johan for å overbringe resultatet av kongevalget, var fraværene, ledet 
Sommerfeldt møtet. Diriks og Holst var av samme årsak også 
fraværende. 
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget en skrivelse datert 
5.11.1814, med forslag om å få atskillige militære personer gransket for 

Lt.forh.prot. 1b-2a 
 
 
 
 
 
Bilag L 4 m/2 vedlegg 

 
 
 
 
 
 
Jf . odelstingets 
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sitt forhold under krigen 
- Presidenten leste opp skrivelsen og vedleggene. 
- Lagtinget fant at saken ikke burde utsettes til neste dag, men behandles 
straks. Enstemmig vedtak: Lagtinget tiltrer odelstingets beslutning.  
- Valgt til president med 6 stemmer: Motzfeldt – nest flest stemmer: 
Wedel-Jarlsberg. 

møte 5.11.1814 
 

 18141108 
Tirsdag 

Odelstinget møter: 
- Referat fra de to foregående møter ble lest opp. 
- Schmidts forslag ble tatt opp. Enstemmig vedtatt: Statsrådet skal 
anmodes om å legge fram sine protokoller fra forhandlingene om 
Mossekonvensjonen, for en komité som stortinget skal nedsette. 
Odelstingets vedtak skal meddeles lagtinget. 

Ot.forh.prot. 5  
 
Jf. bilag O 5 
 
 
Jf . lagtingets møte 
12.11.1814 

 18141109 
Onsdag 

Lagtinget møter: 
Wedel Jarlsber, Diriks og Holst var fraværende av samme årsak som ved 
forrige møte. Bech og Berg var også fraværende. 
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget en skrivelse datert 
9.11.1814, med forslag om at Statsrådet skal anmodes om å legge fram 
sine protokoller fra forhandlingene om Mossekonvensjonen, for en 
komité som stortinget skal nedsette.   
- Skrivelsen og forslaget ble lest opp. Vedtak: I overensstemmelse med 
reglementet skulle saken ikke behandles i dag. 

Lt.forh.prot. 2a-2b 
 
 
Bilag L 5 

 

 18141112 
Lørdag 

Odelstinget møter: 
- Valgt til president med 56 stemmer: Christie – nest flest stemmer: 
Krogh 
- Neste møte ble bestemt til mandag 14.11.1814, da James Brunans 
søknad skal tas opp. 

Ot.forh.prot. 5  

 18141112 
Lørdag 

Lagtinget møter: 
- Alle medlemmene var til stede, bortsett fra Bech. 
- Den utsatte sak fra forrige møte ble tatt opp til behandling. 
- Diriks erklærte seg inhabil, fordi han var blitt tilkalt av statsrådet om 
ekstraordinært medlem da Mossekonvensjonen ble forhandlet. 
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- Collett stilte spørsmål ved sin habilitet da statsråd Collett, som hadde 
deltatt i forhandlingene om Mossekonvensjonen, var hans bror. 
- Vedtak: Diriks og Collett skulle ikke delta i sakens avgjørelse’ 
- Votering: Med 10 mot 7 stemmer ble det vedtatt at lagtinget tiltrer 
odelstingets beslutning. Vedtaket skulle meddeles stortinget, og statsrådet 
tilskrives om fremlegging av protokollene. 

 
 
 
 
Jf . stortingets møte 
14.11.1814 

 18141114 
Mandag 

Odelstinget møter: 
- Sekretæren leste opp referatet fra møtet 8.11.1814. 
- Presidenten la fram James Breunans søknad om at statsrådet måtte 
autoriseres til å stå fast ved det bud som var gitt på to ladninger rug som 
lå i Egersund. Vedtak: Presidenten skal svare søkeren at stortinget anser 
at saken ikke vedkommer stortinget, og at søknaden mangler noe som 
helst bevis.  

Ot.forh.prot. 5-6  
 
Jf. bilag 234 og 
stortingets møte 
7.11.1814 

 18141116 
Onsdag 

Lagtinget møter: 
- Valgt til president med 11 stemmer: Motzfeldt – nest flest stemmer: 
Wedel-Jarlsberg 

Lt.forh.prot. 2b  

 18141117 
Torsdag 

Odelstinget møter: 
- Presidenten leste opp: 
1. Forslag fra Angell 15.11.1814 om at før stortinget oppløses, søke om 
at de strengeste granskninger må gjennomføres av uregelmessighetene 
under krigen. 
2. Forslag fra Abel 15.11.1814 om samme sak. 
3. Brev fra Nansen 15.11.1814 med flere lovforslag henvist til 
odelstinget. 
- Disse forslagen, samt tidligere fremsatte forslag om handelsflaggets 
utseende vil bli tatt opp følgende dag. 

Ot.forh.prot. 6 
 
Bilag O 6 
 
 
Bilag O 7 
Bilag O 8 

 

 18141118 
Fredag 

Odelstinget møter: 
1. Flaggkomiteens innstilling ang. det fremtidige norske handelsflagg, 
vedlagt forslag fra kaptein Lund og en skisse innlevert av Brun. Vedtak: 
Det nåværende norske handelsflagg skal, inntil det neste ordentlige 
storting måtte bestemme noe annet, brukes på alle skip som seiler på 
nære farvann, og som ikke behøver tyrkisk sjøpass. 

Ot.forh.prot. 6-7 
 
Bilag O 9 m/2 vedlegg 
og 10 

 
Jf. bilag 221 og 
stortingets møte 
16.11.1814 
Jf. lagtingets møte 
22.11.1814 
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2. Abels og Angells forslag om granskning av uregelmessighet under 
krigen. Vedtak: Henlegges for å tas opp til vurdering når komiteen som 
gjennomgår Overkrigskommisjonens protokoller kommer med 
innstilling. 
3. Nansen brev av 15.11.1814 med følgende forslag: 
a) Utredninger fra de komiteer som var nedsatt av Riksforsamlingen 
skulle trykkes. 
b) Fremgangsmåten ved naturalisering av fremmede. 
c) Opphevelse av forbud mot offentlig salg ved auksjon av korn og 
næringsmidler. 
d) Tillatelse til brennevinsbrenning på landet, eller endring av straffen for 
slik virksomhet. 
e) Sportelreglementet av 11.6.1788 så settes i kraft igjen. 
f) Tillatelse til utstedelse av riksbanksedler pålydende 8, 12, 24 og 48 
riksbankskilling. 
Vedtak: Forslaget om utstedelse av små riksbanksedler skulle henlegges i 
påvente av regjeringens forslag om bank- og pengevesenet. De øvrige 
forslag kunne ikke eller burde ikke tas opp ved det overordentlige 
storting. 

Jf. bilag O 6 og 7 

 18141119 
Lørdag 

Odelstinget møter: 
- Valgt til president med 47 stemmer: Christie – nest flest stemmer: 
Krogh. 
- Komiteen som har gransket Overkrigskommisjonens protokoller la fram 
sin innstilling. Vedtak: Komiteens innstilling skal sendes regjeringen, 
med anmodning om at den vil gjøre de foranstaltninger som er foreslått, 
dersom regjeringen finner det passende. For å berolige nasjonen skal 
regjeringen se til at de foreslåtte granskninger gjøres hurtig og grundig, 
og at saken avgjøres med en endelig dom. Til bruk for granskningen, skal 
Overkrigskommisjonen få tilgang til den norske operasjonsplanen for 
felttoget. Regjeringen må innskjerpe mandatet for 
Overkrigskommisjonen, slik at det blir klart at man ønsker en grundig 
granskning med avhør av offiserer og kommandanter. Presidenten skal 

Ot.forh.prot. 7-9 
 
 
Bilag O 11 
 

 
 
 
Jf. lagtingets møte 
7.11.1814 og 
stortingets møte 
8.11.1814 
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utarbeide utkast til en innstilling til lagtinget, som skal leses opp i 
odelstinget før den oversendes. 

 18141121 
Mandag 

Odelstinget møter: 
- Presidenten leste opp utkastet til innstilling til lagtinget. Utkastet ble 
enstemmig bifalt. Presidenten ble bedt om å ekspedere det til lagtinget. 
- Heltzen innleverte sin skriftlige forklaring på hva som var begrunnelsen 
for at han i foregående møte hadde avgitt en stemme som avvek fra 
flertallet. 
- Følgende dag ville odelstinget behandle beretningen fra komiteen som 
har gransket statsrådets protokoller ang. Mossekonvensjonen, oversendt 
fra stortinget. 

Ot.forh.prot. 9 
Bilag O 12 
 
Bilag O 13 

 
 
Jf. lagtingets møte 
24.11.1814 
 
 
Jf. bilag L 8, 
vedlegg og 
stortingets møte 
21.11.1814. 

 18141121 
Mandag 

Lagtinget møter: 
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget en skrivelse datert 
20.11.1814 med bilag, angående det norske handelsflagget.  Vedtak: 
Saken skulle behandles følgende dag. 

Lt.forh.prot. 2b-3a 
Bilag L 6 m/2 vedlegg 

 

 18141122 
Tirsdag 

Odelstinget møter: 
- Presidenten utnevnte følgende fra odelstinget til å delta i en deputasjon 
til regjeringen for å overrekke lovvedtaket om det norske handelsflagget: 
Nielsen, Arntzen og Bøgvald. 
- Ræders tilsvar til kritikk fra generalauditør Bergh i forbindelse med 
granskningen av Overkrigskommisjonen. 
- Vedtak: Resten av møtet skulle finne sted for lukkede dører. 
- Presidenten la fram innberetning fra komiteen som er nedsatt til å 
gjennomgå statsrådets protokoller. 
- Lauritz Weidemann la fram synspunkter sine synspunkter i saken. 
Vedtak: Statsrådene Rosenkrantz, Sommerhielm, Collet og Aall 
frikjennes for kritikk av sin deltakelse i statsrådet når det gjelder 
inngåelsen av Mossekonvensjonen. Statsråd Haxthausen skal, for å ha 
gitt statsrådet uriktig informasjon, settes under tiltale for riksrett. 
Vedtaket skal meddeles lagtingets president, slik at han som president i 
riksretten, skal foreta det nødvendige. 

Ot.forh.prot. 10-12 
 
 
 
Bilag O 14 
 
 
 
 
Bilag O 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jf. stortingets møte 
14.11.1814 
 
 
 
 
 
Jf. lagtingets møte 
28.11.1814 
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- Lauritz Weidemann ble bedt om å gjennomgå 
Kommisariatskommisjonens rapporter til kongen om beholdningene i 
magasinene. Weidemann skulle legge fram resultatet av sin gjennomgang 
i neste møte. 

 
 

 18141122 
Tirsdag 

Lagtinget møter: 
- Presidenten leste opp skrivelsen fra odelstinget datert 20.11.1814. 
Vedtak: 1) Lagtinget bifalt odelstingets beslutning. 2) Lovforslaget skulle 
oversendes statsrådet til sanksjon av den eksekutive makt. 
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget en skrivelse datert 
22.11.1814, angående hva odelstinget har besluttet å skrive til statsrådet i 
forbindelse med granskningen av Overkrigskommisjonens protokoller. 
Vedtak: Vedtak: Saken skulle behandles i neste møte. 

Lt.forh.prot. 3a 
 
 
 
Bilag L 7 m/vedlegg 
 

 
Jf. Bilag L 6 m/2 
vedlegg 

 18141123 
Onsdag 

Lagtinget møter: 
- Valgt til president med 17 stemmer: Krogh– nest flest stemmer hadde  
Holst og Berg. Ved lodkstning ble Holst visepresident. 

Lt.forh.prot. 3a 
 

 

 18141124 
Torsdag 

Odelstinget møter: 
- Referatene fra de foregående møter ble lest opp. 
- Tatt opp til behandling Nansens forslag om utstedelse av riksbanksedler 
lydende på små beløp og Svanøes forslag om å gi den eldre skillemynt en 
høyere verdi. Vedtak: Det er opp til Finanskomiteen og Bankdireksjonen 
å ta beslutninger om utstedelse av mindre pengesedler, innenfor rammen 
av den tillatte seddelmasse. 
- Svanøe trakk sitt forslag. 
- Behandling av Lauritz Weidemanns framlegg om 
Kommisariatskommisjonens rapporter til kongen om beholdningene i 
magasinene. Vedtak: Det skal foreslås for regjeringen at den gransker 
hvorvidt Kommisariatskommisjonens rapporter til kongen om 
beholdningene i magasinene er korrekte, og, dersom de finnes å være 
uriktige, la de som har underskrevet dem dømmes. Vedtaket skal 
meddeles lagtinget, sammen med en omtale av at bakgrunnen for 
vedtaket er de motstridende opplysninger som generalløytnant 
Haxthausen har lagt fram for statsrådet 8. og 10.8.1814. 

Ot.forh.prot. 12-13 
 
 
Bilag O16 

 
 
Jf. bilag O 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jf. lagtingets møter 
24. og 25.11.1814 
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 18141124 
Torsdag 

Lagtinget møter: 
- Utsatt sak fra møtet 22.11.1814 ble behandlet. Vedtak: Lagtinget 
tiltrådte enstemmig at statsrådet skulle tilskrives som besluttet av 
odelstinget. 
- Presidenten meldte at han var kjent med at det samme ettermiddag ville 
komme en deputasjon for å overbringe odelstingets beslutning om at 
generalløytnant Haxthausen skulle settes under tiltale for riksrett. 
- Etter at medlemmene hadde benyttet anledningen til, foreløpig og for 
lukkede dører, å uttale seg om saken, ble møtet utsatt til samme dag kl. 
18. 

Lt.forh.prot. 3b 
 

 
Jf. odelstingets 
møter 19. og 
21.11.1814 
 

 18141124 
Torsdag kl. 
18 

Lagtinget møter:  
- Presidenten mottok ved en deputasjon fra odelstinget to skrivelser, 
begge datert 23.11.1814, med forslag om at 1) statsråd Haxthausen skal 
tiltales for riksrett for sine uriktige rapporter til statsrådet i forbindelse 
med forhandlingene om Mossekonvensjonen, og 2) regjeringen skal 
granske riktigheten av Kommisariatskommisjonens innberetning om 
magasinbeholdningen under krigen og, dersom disse innberetninger 
finnes uriktige, la de som har underskrevet dem dømme for deres 
handlinger.  
- Skrivelsene og forslaget ble lest opp. Vedtak: Behandlingen utsettes til 
neste dag. Lagtinget skal da tre sammen med Høyesterett, for å drøfte 
den første saken i en privat konferanse. 

Lt.forh.prot. 3b-4a 
 
Bilag L 8 m/21 
vedlegg 
Bilag L 9 

 
 
 

 18141125 
Fredag 

Odelstinget møter: 
- Referat fra foregående møte ble lest opp. 
- På grunn av diskusjoner i lagtinget, reiste presidenten spørsmål om 
odelstinget skulle forandre sitt dekret til at generalløytnant Haxthausen 
kunne settes under tiltale for riksrett av det første ordinære storting. 
Vedtak: Odelstinget finner ikke noen grunn til å forandre sitt dekret når 
det gjeldt generalløytnant Haxthausen, men overlater til riksretten å 
avgjøre om det er mulig å fremme saken, da dette er et spørsmål som 
ligger utenfor odelstingets kompetanse. 
- Presidentskapet har fått meddelelse fra lagtinget om at ingen flere 

Ot.forh.prot. 13-14 
 

 
 
 
 
 
 
Jf. lagtingets møter 
25. og 26.11.1814 
 



(bjørn ragnolf rønning)  E:\Prosjekt 01_dig_1814_storting\FERDIG PUBLIKASJON\Word-format-ferdig 
konvertert\12_Kronologisk_register_odelstingets_og_lagtingets_forhandlinger.doc 

10 

henvendelser vi komme derfra. Protokollen kunne derfor avsluttes og 
underskrives av alle medlemmene. 

 18141125 
Fredag 

Lagtinget møter: 
- Odelsringets beslutning om å tiltale Haxthausen for riksrett ble drøftet. 
Vedtak: Det må avgjøres om riksretten kan konstituere seg nå, for å 
behandle denne saken, eller om behandlingen kan utsettes til neste 
ordentlige storting. 
- Odelstingets beslutning om granskning av Kommisariatskommisjonens 
innberetninger til statsrådet ble enstemmig tiltrådt av lagtinget. Saken vil 
bli meddelt statsrådet. 
- Lagtinget mottok en skrivelse datert 25.11.1814, der odelstinget  
erklærer at det anser det å ligge utenfor sin kompetanse å avgjøre om 
riksrettssaken mot  Haxthausen kan reises ved dette overordentlige 
storting, eller må vente til neste ordentlig storting.  

Lt.forh.prot. 4a 
 
 
 
 
 
Unummerert bilag til 
lagtingets protokoll 
Bilag L 10 
 

 
Jf. bilag L 8 
m/vedlegg 
 
 
Jf. bilag L 9 
 
 
Jf. odelstingets møte 
25.11.1814 
 

 18141126 
Lørdag 

Lagtinget møter: 
- Vedtak: Høyesterett skulle anmodes om å møte sammen med lagtinget 
samme ettermiddag kl. 13 for å ta en beslutning angående saken mot 
generalløytnant Haxthausen. 
- Lagtinget avsluttet sin vikrsomhet, og protokollen ble underskrevet av 
samtlige medlemmer. 

Lt.forh.prot. 4a-4b 
 

 
 
Jf. møteprotokoll 
for riksretten 1814. 

 
 


