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Btcv og konnentarcr
fru lesel*rretsen

Ililere reinheite
Redalrsjonen, *No'rgeo Hand,els

og SJøfartstidende>, Oslo, 6. aug.
t972.

Eln takk til sjefredaldør (p. t.
somme'ryikar) Terje Baalsrud for
hans saklige og elegante turner-
ing av professor, dr. juris. Carl
August F'leischens utg;rdelser i
anledning av reinbeitesaken
(i *N.H. og S.T.> 2/8), Man ville
ha forstått redaktøren om halr -
utifra resonnemeotet <dette faller
på sin egen urimelighet> - hadde
trykt F leischere brev Uten kom-
mentar. Det tjener redahtøren tll
hedeir at han kjente sitt ansvar
og påtok seg trryet med å punk-
tere professorens ballonger.

På bakgmnn av min tidligere
befatnlng med reinbeitesaken (jfr.
bl.a. mln kronikk <Reinbel,tesa-
ken> i <Aftenposten !2/6 i år),
må' jeg henregnes til kretsen av
direktør Kiellands (sornmeryarme
støttesptllere>, for å bruke profes-
sordns uttrykksfirlle betegnelse. I
likhet med <Sjøfartstidmdes> re-
daktør, har jeg bemerket Trygve
Kiellands modige og utrettelige
anstrengelser for å få klarlagt våre

I

mynaligheters opptreden i en de"s- 
i

verre altfor Hte på,alrtet sak. Som
ledd i disse ansJrengelser har
Kielland - med all rimeltg grunn
og på tilbeirtig måte - også for-
søkt å uteske professor I'leischårs
presumtivt sakkyndige vurd,ering
av eD del av sakens sentrale, fol-
kerettslige aspekter. Professoren
reagerte med, den sarnme klossete
amogalxse som halr tidligere i som-
mer la for dagen i en annen sakg-
forbindelse gjennorn bl.a. en rekke
selsomme avisinnlegg.

Professorens virksomhet i den
senere til - nå spesielt i forbin-
delse med reinbeitesaken - bt'in-
ger uvllkårlig tanken hen på -en
tidligere kjent politikers (den fhv.,
nå avdøde, AllF'-formann Ola Te-i-
gen) skolepolitiske prog"a&er-
klæring: <Det gjelder å rive ned
respelrten for duskelua!> Ved sitt
eksempel er lxofessor, dr, jurts.
Carl August Eleischer i fenl med
å vise hvordan et slikt prograrn
mest effektivt kan realiseres.

Vennlig hilsen,
Odd Gunnar Skå,gestad

(Forsker, mag. art.)


