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Eirik Jensen bytter fra Elden til Klomsæt

Følte seg ikke hørt
Eirik Jensen og samboeren forklarer advokatbyttet.

MANGEÅRIGE PARHESTER: Eirik Jensen (t.v.) og John Christian Elden i retten høsten 2019. Nå går de hver sin vei. Foto: Nina Hansen /
Dagbladet
Ralf Lofstad
Publisert mandag 22. mars 2021 - 07:12

Det ble lørdag kveld kjent at ekspolitimann Eirik Jensen har byttet ut sin mangeårige advokat John Christian Elden med Sigurd
Klomsæt. Sistnevnte forteller at advokatbyttet har vært «en prosess over tid».
- De har vel sett seg rundt i ringen og sett etter en som kan ha erfaring og gjøre en innsats, sier Klomsæt til Dagbladet.

NY FORSVARER: Sigurd Klomsæt er Eirik Jensens nye forsvarer. Foto: Ralf Lofstad / Dagbladet

Elden karakteriserte lørdag Jensens avgjørelse som «klok».
- Man bør skilles mens leken er god, og la unge nye øyne se om de finner nye spor, uttalte Elden til Dagbladet.
https://www.dagbladet.no/nyheter/folte-seg-ikke-hort/73554967
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- En fortvilet situasjon
Jensen ble i fjor rettskraftig dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling, og er nå i gang med soningen. Nå
utdyper han og samboeren Ragna Lise Vikre hvorfor han bytter fra Elden til Klomsæt.
- Eirik trenger en advokat som er genuint engasjert. Det kan ikke være slik at en klient ikke føler seg sett/hørt av sin egen
forsvarer, skriver Vikre i en SMS til Dagblandet
Hun fortsetter:
- Eirik befinner seg i en fortvilet situasjon, og er helt avhengig av god kommunikasjon med sin forsvarer. Vi tror at Klomsæt vil være
rett mann nå. Av flere grunner.

Lørdag opplyste Elden til TV 2 at hans medarbeider Farid Bouras fremdeles skal bistå i saken, etter anmodning fra Jensen. Dette
avviser Vikre nå.
- Nei, det stemmer ikke at Bouras skal være rådgiver for Eirik, skriver hun.

- Vinn-vinn
John Christian Elden imøtegår Jensen og Vikres uttalelser med tilsynelatende stor ro, og gjentar at Bouras er blitt spurt om å bistå
videre.

STØTTE: Jensen med sin samboer Ragna Lise Vikre i retten i januar 2019, etter at den første
fellende kjennelsen i Borgarting lagmannsrett var kunngjort. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
- Vi synes det er flott at nye øyne ser på saken. Foreløpig har vi ikke hørt fra Jensen eller Klomsæt om noe ønske om ny advokat,
men har bekreftet overfor Vikre at hennes formidlede ønske om at Bouras blir med videre som rådgiver og sparringpartner for
Jensen, er i orden for meg, skriver Elden i en e-post til Dagbladet.
Han legger til:
- Jensen fortjener alt det beste, og om han nå får en advokat med vesentlig bedre tid enn meg, er det vinn-vinn for alle.

Tidligere Baneheia-forsvarer
Sigurd Klomsæt representerte i en årrekke Baneheia-dømte Viggo Kristiansen, som nå får saken sin gjenopptatt.
- Alt i gjenåpningen er fra min tid for Viggo, sier Klomsæt.

Han ble tvunget til å trekke seg ut av Kristiansen-oppdraget etter at han midlertidig mistet advokatbevillingen i 2012, på grunn av
lekkasjer i 22. juli-saken.
https://www.dagbladet.no/nyheter/folte-seg-ikke-hort/73554967
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Gjennomslag i EMD
67-åringen er en av advokatene i Norge som har fått gjennomslag i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) flest ganger.
Fetteren til Birgitte Tengs ble frifunnet i lagmannsretten med Klomsæt og advokat Erik Nadheim; Klomsæt førte saken til seier i
EMD.
Advokaten huskes også for å representere «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star», og er den nåværende
advokaten for serievoldtektsdømte Julio Kopseng.
Like fullt blir Klomsæt fra tid til annen utsatt for det som kan oppfattes som harselas fra advokatkolleger. I en kommentar til
Jensens bytte kommenterte Elden lørdag:
«Man bør skilles mens leken er god, og la unge nye øyne se om de finner nye spor.»

67-årige Klomsæt oppfatter at «unge nye øyne» er en ironisk bemerkning myntet på ham. På anmodning fra Dagbladet om å utdype
uttalelsen, og hvorvidt den er myntet på Klomsæt, skriver Elden i en SMS:
- Jeg føler nok at denne saken har gjort meg svært gammel og tatt krefter og innsats, men beklager selvsagt om han mener han
ikke har friske unge øyne til å gyve løs på saken. Jeg skal selvsagt ikke ta fra ham hans voksne alder og svært lange erfaring.

Slettet Twitter-innlegg
I et nå slettet Twitter-innlegg postet seint lørdag kveld - noen timer etter at Jensens advokatbytte ble kjent - trakk advokat Brynjar
Meling sammenlikningen mellom å bytte advokat og bytte fra en ny Mercedes G-klasse til «en Ford Taurus 1973-modell som bare
går på to sylindere, men som lager jævlig støy pga. hull i potta og fri eksos».

BENEKTER FORBINDELSE: Brynjar Meling benekter at et nå slettet Twitter-innlegg
handlet om Klomsæt, Elden og Jensen. Foto: Terje Peder

Søndag benekter imidlertid Meling overfor Dagbladet at tweeten handlet om Klomsæt, Elden og Jensen. Han vil heller ikke utdype
hvorfor han har valgt å slette den, eller kommentere den på annen måte.
Klomsæt er på sin side ikke i tvil om at innlegget var et sleivspark rettet mot ham, men ønsker ikke å gå i rette med Meling og
Elden.

https://www.dagbladet.no/nyheter/folte-seg-ikke-hort/73554967
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- Jeg vet hva jeg har gjort og fått til. Når folk oppsøker meg, er det vel fordi de mener jeg kan gjøre en jobb, sier han.
Advokaten mener det fins et sosiogeografisk skille mellom ham som «østkantgutt» og mye av den øvrige advokatstanden, som for
en stor del har bakgrunn fra Oslo vest og andre etablerte juristmiljøer.
- Jeg er en underdog fra Årvoll (i Groruddalen), og har ikke behov for å forsvare meg mot nedrige angrep, sier han.
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