
 

Nekter å lyde våpenordre 

GRIMSTAD: HV-løyntnant Dag Jørgen Høgetveit nekter å la seg avvæpne. Tvinges han,  

leverer han uniformen i protest fordi han mener avvæpningen strider mot grunnloven.  

Anne Gro Ballestad, agro@agderposten.no 

10. Januar 2003 00:01 

Dag Jørgen Høgetveit i Hornnes har sendt brev til Heimevernets distriktssjef med beskjed om at han 

nekter å etterkomme ordre om å levere inn sitt tennstempel innen 16.januar.  
Høgetveit som har sendt kopi av brevet til kong Harald som er general, og til generalinspektøren for 

Heimevernet, avsnittssjef, NK avsnitt og områdesjef og lensmannen i Evje og Hornnes, mener 
avvæpningen strider mot HV-loven og Konge og Fedreland slik de er definert i grunnloven. 

Han understreker at avlevering av en så vital våpendel som tennstempel med tennstempelfjær er 

utaktuelt, og dersom han beordres til det av lensmannen, vil han avlevere våpenet sammen med sin 
uniform. 

Dag Jørgen Høgetveit vil ikke snakke med Agderposten, men har sendt oss et kopi av brevet, som han 
mener forklarer det meste.  

 

Brudd på loven 

I brevet viser han til at når en vital våpendel fjernes, kan det ikke lenger defineres som våpen. 
Følgelig er han som militærbefalingsmann ikke oppsatt i henhold til HV-lovens paragraf 26. 

Her heter det at for militær befalingsmann er ellers gjeldende at han skal uten videre gjøre motstand 
mot et væpnet angrep med alle midler som står til rådighet og sette all kraft inn på forsvaret i løpet 

av kortest mulig tid. 
Høgetveit viser til direktiver for militære befalingsmenn om at det skal gjøre motstand selv om de blir 

stående alene og selv om situasjonen ser vanskelig eller håpløs ut.  
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STANDARDVÅPEN: AG3 er det norske forsvars standardvåpen. Innfeldt bilde:  

Tennstempel med tennstempelfjær. Slår mot patronens fenghette slik at skuddet avfyres. 
 

Nevekamp? 
-Direktivet forutsetter neppe at forsvaret primært forsøkes utvirket med nevene, kommenterer 

Høgetveit. 
Han spør hvem han lojalt skal følge opp. Hvis han følger opp Stortingets vedtak om avvæpning, 

hevder han å stride mot HV-loven og grunnloven. 

Høgetveit som er 37 år, mener at dersom tennstempler- og fjærer skal oppbevares i HVs distriktlager, 
vil avsnitts- og områdesjef effektivt være avskåret fra å etterkomme det 53 år gamle direktivs stående 

ordre om å sikre/mobilisere mot femtekolonister og væpnet angrep.  
 

Ingen melding 

Stabssjef Knut Haugen i HV-distrikt 07, hadde i går ikke mottatt brevet fra Høgetveit. 
-Vi har heller ikke mottatt beskjed fra andre som nekter. Det er for så vidt ikke så rart at noen nekter, 

fordi de da ikke er oppsatt med våpen og heller ikke oppsatt i henhold til HV-loven, sier Haugen. 
Tirsdag, onsdag og torsdag i neste uke vil han reise rundt i Agderfylkene og påse at innleveringene 

finner sted. 
-I første omgang regner vi ikke med å få inn mer enn 80 prosent. Så må vi muligens dra hjem til HV-

soldater for å hente det vi ikke har fått, sier Haugen.  
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