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Kjemper for firmaet o
Han ser deg rett inn i øynene med sitt klare, blå blikk og med et bestemt
ansiktsuttrykk, Årvoll-mannen og juristen Sigurd Jørgen Klomsæt (59) som
akkurat nå kjemper sitt livs kamp for advokatfirmaets fremtid – og sannheten.
ROLF KRISTIANSEN
Mens vi er i ferd med å snakke
med ham om det tre mann (skulle
vært fire) og to kvinner store
advokatfirmaet, Klomsæt & Co,
som faktisk lever i beste velgående
med mange pågående oppdrag, får
han en e-mail fra Retts- og påtaleavsnittet i Asker og Bærum politidistrikt om at de vil gi ham et
forelegg på 20.000 kroner for
angivelig å ha lekket fortrolige
bilder fra Breivik-saken der
Klomsæt var bistandsadvokat for
en av de overlevende fra Utøya.
Klomsæt avviser forelegget
blankt! Som et svar på forelegget,
som er resultatet av Asker og
Bærum politidistrikts etterforskning, ønsker nå Klomsæt å få hele
saken rettslig behandlet –
omgående.
Forelegget er datert 13. november og ble sendt til Klomsæt på
e-mail den 14. I et tilsvar til rettsog påtaleavsnittet i Asker og
Bærum politidistrikt sier Klomsæt:
«Som meddelt Dem i telefonsamtalen aksepterer jeg IKKE
forelegget. Hvis De ikke trekker
forelegget ber jeg om at saken
omgående sendes retten for
behandling».
Som mange av avisens lesere
sikkert har fått med seg, ble
Klomsæt i august i år fratatt sin
advokatbevilling av Advokatbevillingsnemnden. Klomsæts anker
over nemndens avgjørelse til
henholdsvis Tingretten og Lagmannsretten er blitt avvist. Nå
venter Klomsæt på at nemdens
avgjørelse skal behandles på ny.

Sakkyndig tvil
– Jeg registrerer at noen spør seg
om jeg er offer for et komplott. Jeg
har meninger om hva jeg utsettes
for, men vil ikke dele det offentlig
med deg eller andre. Jeg kjemper
min kamp for sannheten og min
ære med blanke våpen og er
sikker på at når vi omsider får
muligheter for å fremlegge vår versjon av saken for de som vil måtte
høre på oss, så vil sannheten bli
lagt til grunn. Men det er en tøff
tid og slik vil det nok være enda en
stund fremover, sier Klomsæt i det
vi skritter opp trappen under
pergolaen til skolegården på
Årvoll skole for å ta bilder.
Kvelden i forveien er vi blitt
informert om en begjæring om
midlertidig forføyning overfor
Advokatbevillingsnemnden som
han setter sin lit til, og fått tilsendt
kopier av en mengde attester,
Klomsæts tre sider lange CV og
henvisning til Klomsæt & Cos

hjemmesider – hjemmesider der
det finnes både uttalelser fra
sakkyndige og avisartikler som
blant annet stiller store spørsmålstegn ved politiets håndtering av
bevisene som Klomsæt angivelig
skal ha lekket.
Klomsæt har som leveregel – du
skal ikke uten videre godta det
andre sier til deg. I en sak som
denne må du undersøke sjæl! Han
viser til et av sine store forbilder,
den legendariske jusprofessoren
Anders Bratholm, som alltid
hevdet at man må gjøre undersøkelser selv, og at man ikke alltid kan
nøye seg med det som blir fortalt.
Som sagt så gjort.
På hjemmesiden til Klomsæt &
Co (som alle kan gå inn på), finner
vi mye som berører Klomsæts
situasjon og den påståtte lekkasjen
av bildemateriale fra Breiviksaken. Vi merker oss spesielt dataeksperten Gisle Hannemyrs
pulverisering av politiet bevis der
han dokumenterer at det digitale
sporet i Breivik-bildene (som
politiet hevder de la inn for å
avsløre eventuelle lekkasjer,) kan
manipuleres. I tillegg kommer
rapporten til rådgiver i datasikkerhet, Stein A. J. Møllerhaug der han
i fem punkter kommer med sterkt
kritiske bemerkninger til prosessen politiet legger til grunn for
sin påstand.

Gode skussmål
– Jeg er ikke så veldig bekymret
for firmaet akkurat nå. Men vi
skulle jo gjerne hatt mye å gjøre til
neste år også, sier Klomsæt og får
en antydning til rynke i pannen.
Selv skulle han denne høsten ha
prosedert 28 (!) saker rundt i ulike
domstoler i Norge. Det sier seg
selv at Advokatbevillingsnemndens avgjørelse dermed også
har fått store konsekvenser for
mange av Klomsæts klienter.
– Kontoret tar oppdrag, tar også
nye klienter og jobber som før –
slik skal det også være i årene som
kommer.
Klomsæt selv kan gjøre alt
arbeidet en advokat kan gjøre,
men ikke gå retten inntil det har
ordnet seg med bevillingen.
Svenska Dagbladets korrespondent i Oslo gjennom 30 år,
Björn Lindahl, ga på Oslo
redaktørforenings evalueringsmøte
etter 22. juli dekningen tidligere i
høst følgende utsagn: «Det må
være et tankekors at den eneste
som blir straffet etter 22. juli, ved
siden av gjerningsmannen, er
advokat Sigurd Klomsæt. Det er
litt rart at ingen fra pressen står
mer på barrikadene for ham?»
Når vi sitter i kveldingen og blar

igjennom bunken med attester og
uttalelser om Sigurd J. Klomsæt,
danner det seg et bilde av et
uredd, engasjert og samvittighetsfullt menneske, som setter vernet
om dem han engasjerer seg for i
høysetet. Aldri moraliserende, men
med en moralsk standard som går
utenpå mange.
Hans vei gjennom jusstudiet var
ulik mange av dem han senere ble
kolleger med som advokat.
Klomsæt tok klasse-2 lappen. Han
kjørte trailer og buss for å
finansiere studiet.
– Det var ikke alle som ville
betale når sjåføren var fra Årvoll,
minnes han.
Han kjørte 31- ruta til Tonsenhagen og 30-ruta til Grorud. Faren
var aktiv i Handel og Kontor på
Standard Telefon og Kabel (STK).
For Sigurd var det selvsagt å
melde seg inn i Transportarbeiderforbundet da sjåførkarrieren tok
til i 1974. Han er fortsatt LOmedlem, i Fellesforbundet
– Jeg er medlem av Oslo Jern
og Metall – og betaler min kontingent hver måned. Ingen har
bedre forsikringsordninger enn
LO for sine medlemmer. All ære
til dem i rørsla som kjempet fram
de gode ordninger, tross mye motstand og bråk på veien, sier
Klomsæt engasjert. Første
sommerjobb var på STK. Som
industriarbeider. Han fikk opplæring i å montere kjøleskap og
frysebokser.
– Det gjorde inntrykk at vi på
«gølvet» begynte klokka sju.
Fatter, som var funksjonær, kom
med matpakka til meg. Han
begynte klokka åtte, minnes han.

Kort om Sigurd J. Klomsæt
●● Født på Aker sykehus 25. april 1953. Gift, tre barn. Bor i Friggs vei
på Lofthus (ved Årvoll). Juridisk studium & embetseksamen 1981.
Startet firmaet Advokatfirmaet Sigurd J. Klomsæt i 1983. Arbeidsrett
som spesialfag, strafferett/straffeprosessbistandsadvokat, boligrett/fast
eiendom/ rettsforhold. Idrettsjus/foreningsjus. Har, som en av to norske
advokater, gjennomført tre saker for European Court of Human Rights –
Strasbourg – hvorav to har ført til konstatert konvensjonskrenkelse.
●● Har hatt en rekke styreverv og tillitsverv innen idrett og politikk.
Leder av Domsutvalget i Norges Ishockeyforbund, tillitsverv i boligkooperasjonen, var i flere år styremedlem Sunnaas sykehus, Radisson
SAS Lillehammer Hotell AS, leder i borettslag. Har vært aktiv i Det
Norske Arbeiderparti.

Arbeiderbakgrunn
Sigurd Klomsæt er overbevist om
at han kommer tilbake som
advokat. Han er klar på at æren og
troverdigheten skal gjenopprettes.
Han aksepterer ikke at han for
tiden er fratatt advokatbevillingen
og dermed jobben som bistandsadvokat – mot sin klients vilje.
Året som bare har halvannen
måned igjen har ikke bare vært
lett. Det var heller ikke slutten på
fjoråret. Da fikk han en livstruende blodpropp. Hans livsledsager Lisbeth, spilte en avgjørende rolle og med støtte av henne
skal han tilbake.
– Du aner ikke hvor glad jeg er
for at jeg lyktes med å overtale
henne, sier Klomsæt og lyser opp
med et stort smil.
I likhet med ham selv er hun fra
Årvoll, Bård skolemesters vei, og
de har begge gått på Årvoll skole.
De gikk i samme klasse på realskolen på Rosenhoff, men i

gymnaset skilte de lag. Hun ble
realist og han gikk på engelsklinja.
Lisbeth var populær, men i 73 ble
de et par og i 1977 ble de gift. Det
ble tre barn: Marianne (tollinspektør), Nina (driver egen
frisørsalong) og yngstemann
Simen som er student. I flere år nå
har kona Lisbeth jobbet som en av
Sigurds sekretærer.
I jobben kan han se tilbake på
flere, omfattende forsvareroppgaver: Viggo Kristiansen
(Baneheia), den frikjente fetteren
til nå avdøde Birgitte Tengs, Ulf
Hammern som ble frikjent i
Bjugn-saken, Erling Havnå
(NOKAS) og ikke minst
narkotikaforbryteren Jonas Wold.
Men også «geistlige» som Einar

Solgård på Sørumsand
Rabatt i November!

I november kan du ta med venner og familie på søndagsvisning av 2- og 4-mannsboligene LÅGEN:

Spar kr 50.000,-

«Lågen» er romslige leiligheter med alt på ett plan - med innvendig og
           

Tlf 478 09 700 / 480 95 211
anniken@boligpartner.no

Gjelder ved kontrakt ved kjøp av
2- eller 4-mannsboligen «LÅGEN» innen
utgangen av november. Kom på visning
og se tilsvarende bolig!

Alltid Årvoll
Hele tiden er Klomsæt tilbake på
Årvoll. Der spilte han trompet i
guttemusikken, der spilte han
ishockey, håndball og fotball, han,
som mange, hoppet på ski i

VISNING SØNDAG

BRA74–76m2 | SOV2 | Finnkode: 37158629

Søndag 18. og 25. nov. kl 13.00-14.00

Gelius, søkte til Klomsæt når biskopen raslet med avskjed for
soknepresten på Vålerenga.
Mange vil huske Klomsæt for
stortingsrepresentant Anders
Hornslien i saken om «medlemsjuks» i AUF.
Kontrovers, konflikt og klagesaker har vært hans hverdag i de
senere årene. Som Klomsæt sa det
i portrettintervju i VG for noen
uker siden; «Det har ofte vært
Staten mot meg».

Pris fra kr 2 245 000,-

Fredag 16. november 2012

7

Akers Avis Groruddalen

og sannheten
STERKERE SAMMEN: Gruppeleder for Oslo Rødt, Bjørnar
Moxnes, ønsker et samlet press på byrådet for å forhindre nedskjæringer i bydelsbudsjettene. (Foto: Marte Teigen)

– Nedleggelser
av fritidstilbud?
Bjørnar Moxnes (R) mener sparekniven vil bli
svingt over alt som ikke er lovpålagt som følge av
byrådets bydelskutt. Nå inviterer han Groruddalen
til å legge press på byrådet.
ELISABETH T. FAANE

OPPVEKST: I denne skolegården, med både lek og litt alvor, ble en stor del av mennesket Sigurd
Klomsæt formet. Tilknytningen til skolen og stedet er fortsatt sterk.

Gruppelederen for Rødt i bystyret synes det er leit at dalens fire
bydeler har vært gjennom mange
runder med store kutt. Og det ser
ikke lysere for bydelenes budsjett
for neste år, mener han.
– Det er ikke mye igjen å kutte
nå. Dette vil gå utover ikke-pålagte
oppgaver som fritidsklubber, eldresentre og så videre. Vi må derfor få
flere med oss for å presse fram mer
penger til bydelene, mener Bjørnar
Moxnes.
Oslo Rødt inviterer til et åpent
møte på Stovner i neste uke. Partiet
har også invitert Arbeiderpartiet
og Sosialistisk Venstreparti, men
kun førstnevnte kunne møte.
– Fra Rødt stiller jeg og bydelsutvalgsrepresentant i Grorud
bydel, Maren Rismyhr. I tillegg
kommer bystyrepolitiker Tone
Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet,
opplyser Moxnes.

Sterkere sammen

PLASTGARASJER
e!
elig
Ri m

var de første sivile i Norge som
ble henrettet av tyskerne. Førstnevnte var jurist i LO, den andre
tillitsvalgt ved SKABO. Det gjør
inntrykk på Sigurd.
– Og så må du gjerne skrive at
jeg er opptatt «klassejus», av vanlige menneskers liv og interesser.
Ulikhetene i samfunnet er fortsatt svært store. Mange mennesker faller utenfor. Mange
trenger aktive hjelpere. I studietiden var jeg styremedlem i
Leieboerforeningen. En god
advokat skal være faglig og på
alle måter oppdatert, engasjert og

uredd, han skal tale enkeltmenneskets sak og skal være
klientens leiesoldat i krigen mot
overmakta, sier Sigurd Jørgen
Klomsæt som på ingen måte er
en slagen mann.
– Jeg kan uten bevilling gjøre
alt arbeidet, men ikke gå i retten.
Det må andre i firmaet ta seg av
inntil jeg er tilbake med bevilling.
Det skal jeg ha orden på om ikke
lenge. Vi skal komme styrket
gjennom kampen, avslutter en
kamplysten Klomsæt, i det han
vandrer til Rødbergveien for å
besøke sin far.

Tanken bak møtet er å legge press
på byrådet, og at en enighet mellom flere partier vil gjøre at man
står sterkere sammen.
– Vi ønsker et bredest mulig opp-

Hjemmetjenesten
Line Orlund fra hjemmetjenesten
kommer også til møtet. Hun skal
orientere om hvordan hun opplever sin arbeidsdag, og hva ytterligere budsjettkutt vil bety for tjenestetilbudet.
– Budsjettforslaget vil også gå
kraftig utover eldreomsorgen.
Samtidig som bydelene får budsjettkutt, har byrådet foreslått å
øke prisen på sykehjemsplasser
som bydelene må betale. Det betyr
at det vil bli vanskeligere for eldre
å få sykehjemsplass, mener Bjørnar
Moxnes.

www.digel.no

Årvollia og «Skeidbakken» som
på Linnerudkollen – og her ble
han boende. Faren, Bjarne Jon
(91), bor i barndomshjemmet i
Rødbergveien – bare et par steinkast fra Friggs vei på Lofthus.
Datter Nina har hest på Årvoll
gård.
Fra 1999 har Sigurd J. Klomsæt
vært engasjert av Arbeiderpartiet
som 1. mai-taler i Telemark. Fra
han var barn har han vært
tilhører 1. mai ved bautaen over
Viggo Hansteen og Rolf Wikstrøm ved inngangen til Oslo
Østres skytebane på Årvoll. Det

rør mot nedskjæringen av budsjettet som de borgerlige partiene
har lagt fram. De ønsker å kutte
over 300 millioner kroner i
bydelene, og det vil føre til at de
minste av oss, barnehagebarna, må
ta støyten, sier Bjørnar Moxnes.
Han ser for seg færre ansatte til å
passe på barna, at toråringer blir
flyttet over på treårsavdelinger og
mangel på vikarer fra første
sykedag.
Anne-Marit Nedregård kommer
til møtet for å fortelle om hvordan
hun opplever å jobbe i barnehage i
dag.

De største av de store!
1000 gratis parkeringsplasser
Vi tilbyr alt av tannbehandling
Tannhelsesenteret på Lørenskog er en stor og moderne
klinikk med mange tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.

Hvis du trenger lagringsplass!
Våre garasjer og haller passer for oppbevaring av mange forskjellige ting. Båter, biler,
MC, vannskutere, eller rett og slett som et
ekstra lager rom eller hobbyverksted.
Avbildet type:TSU-917 str. 5,1 x 2,7 x 2,3 m
Kun kr 3995,- inkl. mva.

Se alle våre modeller fra 7,5 til 146 m²
på www.vikre.no
Vikre Handel AS
Tlf.: 35 55 40 06 – Fax: 35 55 40 07

Åpningstider:
Mandag til fredag 08.00–20.00, lørdag etter behov

Åpent 10-21 (09-18) // Vinmonopolet 10-18 (09-15)

Tannlegevakt: kveld, helg og helligdag telefon 932 63 447

Enkelte forretninger har utvidede åpningstider

Alnasenter.no

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Solheimsenteret, Skårersletta 10, 1473 Lørenskog - Telefon 67 91 72 00
www.tannhelsesenter.no

