
	  
Fra: Anne Cathrine Gjærde [mailto:acg@polyteknisk.no]  
Sendt: 19. august 2014 17:28 
Til: Jon Wessel-Aas; Egil Borse-Svensen 
Kopi: marius@reikeras.no 
Emne: SV: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  
	  	  
Kjære Jon Wessel-Aas,	  
 	  
Jeg vil på det sterkeste beklage at vi har lagt rygg til feilaktig informasjon. Teksten ble fjernet umiddelbart etter 
at vi var blitt oppmerksomme på feilen, takket være en årvåken leser på nettet.	  
 	  
Med	  vennlig	  hilsen	  
Anne	  Cathrine	  Gjærde	  
	  	  
Generalsekretær	  
+47	  940	  17	  867	  
	  	  
Polyteknisk	  Forening	  
Rosenkrantzgate	  7	  
0159	  Oslo	  
www.polyteknisk.no	  
 	  
 	  
Sendt fra en Samsung Mobil	  
   -------- Opprinnelig melding -------- Fra: Jon Wessel-Aas <jwa@binghodneland.no>  Dato: 19.08.2014 17.00 
(GMT+01:00)  Til: Egil Borse-Svensen <egil@bics.no>  Ko: marius@reikeras.no,Anne Cathrine Gjærde 
<acg@polyteknisk.no>  Emne: SV: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  

Jeg tror jeg må nøye meg med gjenta hva jeg skrev i min forrige e-post. Jeg har 
utelukkende påpekt direkte feilaktig informasjon til publikum i den opprinnelige 
invitasjonsteksten på PFs offisielle nettsider (jf vedlagte skjermbilde) – noe som jeg 
antok at PF som en seriøs og viktig organisasjon ville være takknemlig for å bli gjort 
oppmerksom på, av hensyn til egen etterrettelighet. Jeg går også ut fra at 
foredragsholderen selv, som nå er kopiert inn i vår utveksling, heller ikke ønsker å bli 
presentert som innehaver av verv eller posisjoner som han vitterlig ikke innehar.	  
 	  
Hvordan du klarer å lese dette som uttrykk for «hat» eller endog som «trusler» som gjør 
at du «burde forvente å bli drept på neste gate-hjørnet [sic]», er ganske langt fra min 
fatteevne, og det overrasker meg dersom du representerer PF med slike 
tilbakemeldinger.	  
 	  
For øvrig ønsker jeg dere et godt foredrag og en god debatt.	  
 	  
 	  
Med vennlig hilsen/Best regards	  

 	  
 	  
Jon Wessel-Aas	  
advokat/partner	  
Tel: +47 970 62 120	  
jwa@binghodneland.no	  
	  	  
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA	  
Fridtjof Nansens plass 4	  
Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo, Norway	  
Tel: +47 23 31 59 90 Fax: +47 23 31 59 99	  



www.binghodneland.no	  
 	  
 	  
 	  
Fra: Egil Borse-Svensen [mailto:egil@bics.no]  
Sendt: 19. august 2014 15:59 
Til: Jon Wessel-Aas 
Kopi: marius@reikeras.no; Anne Cathrine Gjærde 
Emne: SV: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  
	  	  
 	  
Hei igjen	  
 	  
Jeg har vært i mange land, og en slik mail, uten noen form for beskrivelse av deg eller dine eller 
tema, tyder ofte på at jeg burde forvente å bli drept på neste gate-hjørnet. Det er ikke pent av noen å 
oppføre seg slik.	  
 	  
Jeg vet det er vanskelig å være advokat i dagens samfunn, men tittelen i seg selv gir ingen grunn 
eller troverdighet. 	  
Og spesielt ikke firmaet som er ukjent for meg. 	  
 	  
Vist det er et så viktig tema, synes jeg du skal ta deg tid til å begrunne dette og din deltagelse om du 
ønsker å delta og hva du har å si om tema. Er du ikke imot foredragsholderen bør du være for god til 
å skrive slikt.	  
 	  
Endel personlige opplysninger du gir, er så personlig eller feil at jeg er usikker på om du har lov å 
distribuere dette.	  
Jeg har ikke hørt noe på telefon fra deg om møte og savner din bekreftelse på tilbudt deltagelse. Vi 
som er voksne tør å debattere seriøse spørsmål og ikke bare skjelle ut hverandre og drive med trusler 
og rettsaker, eller baksnakking hver gang noen har et synspunkt. Norge er et demokrati med 
ytringsfrihet. Og er han straffedømt i endelige avgjorte saker, er dette kanskje en ekstra grunn for å 
la han slippe frem. Også de er innbyggere. 	  
 	  
Personlig vil jeg nevne at jeg tidlig på 90-tallet tok tre viktige saker for venner selv om jeg ikke er 
advokat eller jurist og vi fikk igjennom en serie forandringer deri menneskerettigheter inn i norsk 
lovverk. Nå ser jeg at vi trenger en ny runde med forbedringer. Og jeg jobber med dette:	  
 	  
- hele rettsystemet i Trondheim hadde frem til da blokkert muligheten for privatpersoner å ta egne 
saker i 60 år, vi vandt frem, dette ble forandret i hele Norge. Nå hevdes det at de også bør kunne 
delta i Høyesterett (ikke bare til kjæremålsutvalget). men fy pokker som vi fikk gjennomgå i det 
skjulte uten reell debatt og åpenhet med den type e-mail du skriver med kraftige undertoner.	  
- politivoldsaker ble tillatt reist alle steder i Norge, også i Trondheim, en sak jeg tok selv for moro 
skyld da politiet fikk feil beskjed fra sine overordnede politi advokater. Så kom Baidoo og så 
Obiarasaken der han ble drept. 	  
Man beveget seg fra kun å regjere i Trondheim til også på Strindheim, så Stjørdal, så andre deler av 
Norge og så også innvandrere. Det var en stor omveltning fra lokalrasisme til menneskerettigheter 
generelt. 	  
- jurister fikk være medrådgivere i en rettssak (og altså ikke bare advokater) med egen forskrift fra 
Justisdepartementet, men selv dette satt langt inne og krevet enormt mye arbeid og mobbing av 
advokater.	  
- menneskeretter og mange andre internasjonale konvensjoner Norge hadde ratifisert(som 
Barnekonvensjonen) kom inn i lovverket, og dette var det ikke jurister som primært stod for, de hørte 
andre sivile, og noen tok etter etterhvert, ref alle justismord fra tidligere.	  
- hele funksjonen om barn og skilsmisse ble forandret helt diametralt, der innhentet Bics forskning fra 
andre land og fikk gjennomslag i samarbeid med andre og TV.	  
- idag får vi ny vergemål, grunnet manglende og dårlig opptreden fra mange advokater i 
"overformynderiet" om det nye er noe bedre, er omdiskutert. De eldre lider og blir ofte fratatt 



styringen, eller tillagt feil meninger.	  
- Funksjonshemmede har ny FN konvensjon som Norge har ratifisert men ikke tør ta inn i lovverket	  
 	  
da jeg var i Trondheim kom Bjugnsaken og hadde ikke mange sivile turde å ta opp feil i byen og 
området, ville advokater ikke turt. Alt dette turde man ikke debattere eller kun begrenset skrive om.	  
 	  
- nylig tok jeg en sak der hele Telemarks rettsystem sviktet ved ikke å følge saksbehandlingsreglene i 
følge Høyesteretts kjæremålsutvalg som nå har byttet navn. 	  
 	  
Teamet er derfor noe som er meget aktuelt slik jeg ser det. Og jeg savner alle dine hentydninger til 
det.	  
 	  
Derfor når jeg ikke kjenner Marius Reikerås annet enn fra media og iallefall ikke deg som ikke har 
presentert deg, er det vanskelig å ta deg seriøst uten åpen debatt. Juristforeningen er tilskrevet om 
de vil delta på møte.	  
 	  
Advokat som tittel mener advokater er noe spesielt, mens andre mener det betyr svindel i deler av 
dagens Norge.	  
jeg mener de er og burde være seriøse og troverdige og ønsker å bedre tilliten.	  
Skal du som jurist eller advokat ha noen gjennomslagskraft må derfor menneskeretter diskuteres reelt 
og ikke gjennom trusler, mail og twitter alene.	  
 	  
Derfor kan du være en viktig medspiller til å diskutere dette, men etter "hat" mailen å vise til, ser det 
ut til at jeg har stukket fingeren inn i et vepsebol av giftige undertrykte sjeler. 	  
 	  
Intet personlig, men kom gjerne på møte eller foreslå andre tema der du kan bidra. Vi tenger et sterkt 
PF med utradisjonelle folk får å kunne vokse, eller dør foreningen. Den kveles av "kontrollfreaks" som 
bare vil bestemme, men ikke delta. Ønsker du å bli med i våret styre i TSF gi beskjed og vi skal 
vurdere det. Da kan du bestemme.	  
 	  
Vennlig hilsen og velkommen	  
 	  
Egil	  
92015675	  
 	  
 	  
 	  

 

Fra: Jon Wessel-Aas [jwa@binghodneland.no] Sendt: 19. august 2014 14:31 Til: Egil Borse-
Svensen Emne: SV: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  

Jeg må si at din tilbakemelding overrasker meg. Du kan ikke ha lest hva jeg skrev. Jeg 
understreket jo nettopp at det er et godt og viktig tema som er satt på agendaen – og at 
jeg ikke kritiserte valg av foredragsholder. Der må PF velge hvem som helst som har noe 
på hjertet. Jeg pekte kun på noen objektivt og grovt feilaktige opplysninger om 
foredragsholderens status og posisjon/rolle, da jeg gikk ut fra at PF ikke ønsker å stå 
som avsender av slik feilinformasjon til publikum. Sammenlign bare hva jeg påpekte i 
min e-post nedenfor med hva som sto på PFs nettside før du fjernet det etter min 
melding (se vedlagte fil med skjermbilde).	  
 	  
Derfor må jeg be deg om å lese min e-post en gang til, og deretter vurdere om din 
tilbakemelding var særlig treffende. Jeg må dessuten spørre meg om den formen for 
tilbakemelding som jeg har fått fra deg, er representativ for PF, som jeg ellers har stor 
respekt for og som jeg selv har stilt opp i debattpanel hos tidligere. Du kan få anledning 
til å vurdere et svar på dette, før jeg stiller eventuelt spørsmålet til PFs ledelse.	  
 	  



 	  
Med vennlig hilsen/Best regards	  

 	  
 	  
Jon Wessel-Aas	  
advokat/partner	  
Tel: +47 970 62 120	  
jwa@binghodneland.no	  
	  	  
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA	  
Fridtjof Nansens plass 4	  
Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo, Norway	  
Tel: +47 23 31 59 90 Fax: +47 23 31 59 99	  
www.binghodneland.no	  
 	  
 	  
 	  
Fra: Egil Borse-Svensen [mailto:egil@bics.no]  
Sendt: 19. august 2014 13:27 
Til: Jon Wessel-Aas 
Emne: SV: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  
	  	  
Hei og takk	  
 	  
Som du ser er Pfs beskrivelse forandret, og vi vurderer debattanter fortløpende (men grunnet mange 
opptatte har de problemer med raskt svar), andre er for arrogante til å se strømninger i Norge som 
enten blir diskutert eller ender i vold og terror. kom gjerne eller bidra på andre måter:	  
 	  
1. rettsikkerhetsutvalget kun er nevnt, det er det nå heter inntil det er avgjort nærmere. At Norge 
trenger et slikt utvalg er det etter reaksjonen ingen tvil om.	  
2.  så vidt vites er han titulert menneskerettsjurist. Din vurdering er en typisk dramatisering på feil 
grunnlag	  
3. Reikerås har så vidt vites vunnet minst en og kanskje tre saker som medarbeider eller direkte aktør. 
Samtidig er det tusner som tenker som han og da er spørsmålet om ikke vi bør debatere slikt seriøst	  
 	  
Når jeg ser reaksjonene fra bl.a. deg forstår jeg hvorfor tusener av nordmenn har kontaktet meg eller 
andre for å gjøre noe med tema, nemlig nettopp den lobbying enkelte gjør fremfor å delta i en real 
debatt eller ta en sak direkte med den det gjelder. Denne lobbying er meget utbredt også i 
rettssystemet, desverre.	  
 	  
Det er nemlig slik at enkelte er mer politi for eget virke, enn altså tørre å være med å diskutere viktige 
tema.	  
 	  
Derfor ser jeg frem til at du kommer og deltar. 	  
 	  
Ønsker du å sitte i et panel, ringe meg gjerne	  
 	  
Velkommen	  
 	  
Egil Borse-Svensen	  
Storgata 124	  
3931 Porsgrunn	  
92015675	  
 	  
PS: Jeg er ikke advokat, men kan skrive under på at systemet er meget skjevt idag og at vi burde 
tørre en debatt uten hat slik du fremfører det. PF er et forum for samfunnsdebatt og når vi ber 
advokater stille, hender det de ler av det fordi de mener sine utvalg og foreninger er best i verden. 



Mens de fleste er både hyggelige og stiller.	  
Men det er en gruppe som mobber.	  
Når vi tar debatter, er PF i ferd med å miste mye av sin funksjon, da man ikke tør å spissformulere 
tema av redsel for slike voldsomme mail pog boldsomme reaksjoner som din, og etter reaksjonen å 
dømme, kan en slik formulering få folk til å våkne og til å delta aktivt slik at også unge kan få lov å 
delta.	  
 	  
Men når man til de grader gir feilinformasjon som i eks din melding ved ensidig kritikk uten å se tema 
som viktig og kunne delta i dette, bygger det opp sterke motforestillinger i det norske samfunn.	  
 	  
 	  

 

Fra: Jon Wessel-Aas [jwa@binghodneland.no] Sendt: 19. august 2014 11:05 Til: Egil Borse-
Svensen Emne: Grov feilinformasjon i invitasjon til foredrag/debatt	  

Jeg viser til denne invitasjonen til foredrag/debatt i regi av PF tverrfaglig 
sikkerhetsforum: http://www.polyteknisk.no/Grupper/PF-Tverrfaglig-Sikkerhetsforum	  
 	  
Det er et godt og viktig tema som er på agendaen, men biografien til foredragsholderen 
inneholder noen grove feil:	  
 	  
·         Reikerås sitter ikke i «Stortingets rettssikkerhetsutvalg oppnevnt av den nye 
regjeringen» - det finnes ikke noe slikt utvalg. Han leder imidlertid en helt privat gruppe 
som jobber på mandat for Fremskrittspartiets Ulf Leirstein personlig. Da gruppen ble 
opprettet, ble den også kritisert for å skape inntrykk av at den var knyttet til/utnevnt av 
Stortinget, se blant annet professor Hans Fredrik Marthinussens innlegg i Aftenposten i 
juni: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Juks-om-Stortingets-
rettssikkerhetsgruppe-7592827.html	  
·         Reikerås er ikke advokat. Han er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling: 
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Domt-for-trusler-mot-advokatkollega-2617085.html	  
·         Reikerås representerte – så vidt jeg kjenner til – ikke Nordsjødykkerne i 
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.	  
 	  
Jeg vet ikke hvor PFs feilinformasjon kommer fra, men jeg antar at man vil ønske å rette 
den opp – av hensyn til arrangementets troverdighet. Jeg understreker at jeg selvsagt 
ikke har noen innsigelser med hensyn til at Reikerås er invitert til å holde et slikt 
foredrag. Det vil nok imidlertid være flere enn meg som reagerer på den grovt feilaktige 
presentasjonen av ham på PFs nettside.	  
 	  
 	  
Med vennlig hilsen/Best regards	  

 	  
 	  
Jon Wessel-Aas	  
advokat/partner	  
Tel: +47 970 62 120	  
jwa@binghodneland.no	  
	  	  
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA	  
Fridtjof Nansens plass 4	  
Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo, Norway	  
Tel: +47 23 31 59 90 Fax: +47 23 31 59 99	  
www.binghodneland.no	  


