
Ligger PST-sjefens lojalitet hos 
losjen eller hos rettsstaten?  

Hans Sverre Sjøvolds håndtering av ulovlige våpen på vegne av en losjebror gjør 
ham uegnet som PST-sjef. 
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PST-sjef Hans Sverre Sjøvold mente det var «en forpliktelse» å motta ulovlige våpen fra en 

avdød losjebror, og fikk bot for brudd på våpenloven. «Hva om en losjebror ba ham om noe 

enda mer alvorlig?» spør kommentator Stig Arild Pettersen. FOTO: BEATE OMA DAHLE / NTB 
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Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og 
gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser. 

I en begravelse i Holmestrand i november 2008 tar daværende rektor ved 
Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold, en beslutning som skal få store konsekvenser. 
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Ikke for ham selv, men for en ansatt på våpenkontoret til Oslo-politiet. 

 

 

Sjøvold tok imot uregistrerte våpen fra enken etter en avdød losjebror i Odd Fellow 
Ordenen. Noen år senere, i rollen som politisjef i Oslo, ville han at våpenkontoret 
skulle få våpnene til å forsvinne. 

Saksbehandleren nektet å ta dem imot, fordi det stred mot reglene. Da han forsøkte 
å varsle om saken, ble han utsatt for så mye press og trakassering fra overordnede 
som ville være lojale mot sjefen, at han i dag er 100 prosent ufør. 

 
Det kan VG fortelle, etter at avisen har fått tak i rapporten fra Spesialenheten for 
politisaker. 

For Sjøvolds del, som hadde oppbevart de ulovlige våpnene på kontoret sitt både 
som rektor på Politihøgskolen, som ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og som 
politisjef i Oslo, endte saken med 50.000 kroner i bot for brudd på våpenloven. 

Og mens saken pågikk ble han forfremmet til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST), den mektige organisasjonen som blant annet tar vare på sikkerheten til 
regjeringen og skal forhindre terrorangrep og spionasje på norsk jord. 

Hvorfor tok Sjøvold en så stor risiko? 

– En forpliktelse, svarte Sjøvold da han ble avhørt av Spesialenheten. 

 
 

En forpliktelse til et annet medlem av Odd Fellow Ordenen, der medlemmene kaller 
seg edsvorne brødre med en forventning om å hjelpe hverandre, og der Sjøvold bar 
tittelen «overmester». 

At sjefen for PST er med i en organisasjon hvor han føler seg forpliktet til å bryte 
norsk lov for å hjelpe andre medlemmer er ikke bare et problem. Det er i ytterste 
konsekvens en trussel mot rikets sikkerhet. 

Brudd på våpenloven burde være ille nok til at Sjøvold ikke kunne fortsatt som PST-
sjef. 

Men hva om en losjebror ba ham om noe enda mer alvorlig? 

Om å dele informasjon PST har innhentet? Om å sette personer under overvåking 
eller slutte å overvåke dem? Om å bruke sitt embete til å hindre noen fra å få en jobb 
i konkurranse med en losjebror? 

Hvor hadde PST-sjefens lojalitet ligget da? 
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Så lenge Hans Sverre Sjøvold oppriktig mener det er en forpliktelse å hjelpe andre 
medlemmer Odd Fellow Ordenen, er dette spørsmål han bør bli avkrevd svar på av 
sin øverste sjef, justisministeren. 

Han bør i alle fall svare på hvor langt han mener denne forpliktelsen strekker seg. 

 

 

I stedet uttrykker justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tillit til PST-sjefen. Årsaken er 
blant annet at «forholdet ikke gjelder Sjøvolds jobb som sjef for PST». 

Etter VGs avsløring av hvordan varsleren ble behandlet, har politimesteren i Oslo 
bedt Politidirektoratet om å gjennomgå Oslo-politiets håndtering av saken. 

Det bør være mer enn nok å gjennomgå. 

Hvorfor er mellomledere i Oslo-politiet mer lojale mot sjefen enn mot lover og regler? 
Hvor godt fungerer egentlig varslingsrutinene? Hvordan kan en varsler forvente å bli 
behandlet? 

 

LES OGSÅ 

Politidirektøren varsler ekstern gjennomgang av Sjøvold-saken 

 

Det er også relevant å spørre om Spesialenheten burde tatt tak i de personalmessige 
sidene av Sjøvolds brudd på våpenloven når en etterforskning først var i gang. 

Men denne saken kan ikke legges bi før PST-sjefens lojalitet er hundre prosent 
avklart. 

Ligger den hos losjebrødrene i Odd Fellow Ordenen, eller ligger den hos rettsstaten 
han er satt til å forvalte og beskytte? 

 
 

Nesten like lenge som losjene har eksistert, har det versert konspirasjonsteorier 
rundt dem. 

Det er ikke noe behov for å bygge opp under disse. Sammenliknet med en del andre 
losjer, er Odd Fellow Ordenen blant de mer åpne, blant annet om hvem som er 
medlemmer. 

Hemmeligholdet dreier seg først og fremst om innvielses- og ordineringsritualer. 

Hvis jeg brukte fritiden min på å kle meg i kappe og hatt og plapre på ubegripelige 
latin omgitt av middelalderske, religiøse symboler, ville jeg nok også valgt å holde tett 
om det for omverdenen. 

Dét er ikke problemet her. 
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Problemet har Sjøvold selv skapt, når han forteller Spesialenheten for politisaker at 
hans medlemskap i Odd Fellow Ordenen medfører en forpliktelse til å hjelpe andre 
medlemmer, også når det innebærer å bryte loven. 

En slik PST-sjef kan Norge faktisk ikke ha. 
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