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Møte for lukkede dører 
fredag den 1. februar 1952 kl. 13. 

 
President:  O k s v i k .  

 

D a g s o r d e n :  

 
Innstilling fra protokollkomiteen om kaptein Halvor 

Gudmundsens avskjed i nåde fra fastlønnet offisersembede, 
meddelt ved kgl. res. av 23. november 1951 og om hans 
begrunnelser for sin avskjedssøknad (innst. O.A.). 

 
Presidenten:

Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 
de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer samt 
general Backer gis adgang til møtet - og anser også det 
vedtatt. 

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

 
Om saken i sin alminnelighet uttalte 
 
Wright

«Kaptein Gudmundsen har utført et stort og 
interessant arbeide som etter Generalinspektørens mening 
vil være til stor støtte ved utarbeidelsen av 
forsvarsplanene for Østlandet.» 

 (komiteens ordfører):  Kaptein Gudmundsen har 
tjenestgjort ved Fossumavsnittet i henimot en menneskealder.  
Han har gått levende opp i dette arbeid, og har fått meget 
gode skussmål fra sine overordnede for sin tjenestgjøring 
der.  Men jeg tror nok at man trygt kan si at hans arbeid, 
som har vart i over 30 år, har bevirket at all hans interesse 
i den grad er gått opp i Fossumavsnittet, at han har sett det 
som den kanskje alt vesentlige del av vårt forsvar.  Han har 
etter krigen arbeidet for å få satt festningen i stand igjen, 
så den kunne bli et virkelig brukbart ledd for å beskytte 
Osloavsnittet mot flankeangrep.  Han har fått støtte fra 
Generalinspektøren for Hæren, av Distriktskommando Viken og 
av Hærens overkommando, og jeg har lyst til å sitere hva 
Generalinspektøren sier om han i forbindelse med en større 
utredning han har fremlagt i 1946: 

Flere lignende forhold foreligger. 
Men hans arbeid her har ikke ført fram.  Den oppfatning 

som han og de nevnte - Generalinspektøren for Hæren, Hærens 
overkommando og Distriktskommando Viken - forfektet, har ikke 
ført fram.  Han er blitt meget skuffet, og han mener at han 
er blitt motarbeidet på et bestemt hold, og er kommet med 
ganske skarpe uttalelser om visse institusjoner og personer.  
Jeg tror man må forklare dette med at han er gått i den grad 
opp i sitt arbeid at han ikke ser annet enn dette som den 
viktigste oppgave.  Da intet lyktes for ham, gikk han trett, 
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og han søkte om avskjed.  Dette ble meddelt ham i november 
f.å., 4 1/2 måned før han skulle falle for aldersgrensen. 

Komiteen har ikke funnet noen grunn til å bemerke noe 
ved at hans avskjedssøknad ble innvilget.  Slik som 
forholdene lå an var det helt naturlig.  Kapteinen har sendt 
med en rekke bilag, en større dokumentasjon, som tildels er 
ganske interessant.  Det er ganske interessante utredninger 
om forsvaret av Oslo-avsnittet, disse er svært spesielt 
militære, og protokollkomiteen har ment at den ikke var 
kompetent til å arbeide med saken, men at det eneste rimelige 
ville være at hans bilag og begrunnelser av Odelstinget ble 
oversendt Stortinget.  Videre har det vært komiteens mening 
at det da vil være det rette at hele saken blir sendt videre 
til militærkomiteen som rette vedkommende.  Det er nemlig 
dokumentasjoner som gir en masse opplysninger og som avdekker 
visse forhold om kampsituasjoner mellom fosvarsgrenene, som 
f.eks. hvor H.O.K. beskylder Luftforsvaret for å ha gjort 
selvtekt plus meget annet.  Jeg tror det kan være nyttig til 
orientering for militærkomiteen å se alt dette, og også å se 
de planer som her foreligger for å beskytte Osloavsnittet mot 
flankeangrep.  Hva militærkomiteen videre vil gjøre, får da 
bli den komiteens egen sak, men jeg tror det er riktig at 
saken i hvert fall sendes til den til orientering.  Noe mer 
har jeg ikke å si om denne sak. 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 

1. Kgl. res. av 23. november 1951, hvorved kaptein i 
overtallig stilling i Hærens artilleri, Halvor 
Gudmundsen, etter søknad gis avskjed i nåde fra fastlønt 
offisersembete, gir ikke anledning til noen forføyning 
fra Odelstingets side. 

2. Kaptein Gudmundsens begrunnelse for sin avskjedssøknad 
sendes Stortinget. 
 

V o t e r i n g :  

 
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 13.15. 
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