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Vi feirer Advokatbladets 100-årsdag med å hylle 
100 advokater som på ulike måter har satt sitt preg 
på samfunnsutviklingen og advokatstanden.
TEKST: NINA SCHMIDT

I september 1921 utga Advokatforeningen for første gang et 
medlemsblad. 

«Bladet er i første række tenkt som et meddelelsesmiddel 
for alt, som vedkommer vor organisation og vor virksomhet», het 
det på førstesiden av det nye organet.

I de hundre årene som er gått, har noen temaer vært gjengan-
gere; som kampen for økt salærsats og økt reisesalær, og for mer 
fri rettshjelp. Hundreåret har fostret en lang rekke flinke advoka-
ter som har satt dype spor etter seg.

I denne jubileumsutgaven fokuserer vi på hundre av dem – 
nålevende og døde – som på ulike måter representerer advokat-
standens avtrykk på utviklingen av samfunnet og rettsstaten. De 
100 er valgt ut av en svært kompetent jury. 

Her er advokater som har utviklet den juridiske infrastruktu-
ren i økonomien, velferdsstaten og rettsstaten. Andre har forfek-
tet nye ideer og tanker, og utvidet individets handlingsrom. Og 
noen er brennende sjeler som har talt opinionen midt imot, eller 
minnet sin samtid om betydningen av de universelle menneske-
rettigheter og verdien av det frie mennesket.

Med den lille plassen vi har hatt til rådighet, har det vært umu-
lig å yte hver og en rettferdighet. Det har vært krevende å skjære 
stoffet inn til beinet, og viktige opplysninger har måttet utgå. Vi 
håper likevel at vi gjennom historien om de hundre menneske-
ne klarer å gi et innblikk i advokatstandens utvikling i perioden 
1921 – 2021.

Alle nålevende har fått mulighet til å svare helt kort på et en-
kelt spørsmål: Hva har vært det viktigste som har formet deg som ad-
vokat?

På de neste 100 sidene kan du lese hva de svarte.
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I et brev til sine kolleger siterte han 

Pippi, som han betegnet som «en 

veldig klok person», og ba dem hus-

ke på kjerneverdiene i all advokatvirk-

somhet.
«Hun sa at når du er veldig sterk, så 

må du være veldig snill. De store ad-

vokatfirmaene er veldig sterke. Om de 

ikke deler med de ansatte i form av bo-

nuser, så er det i tillegg stusselig. Man 

må være raus overfor egen administra-

sjon, og ta sitt samfunnsansvar på al-

vor», utdypet Schiøtz overfor Advokat-

bladet.
– Som universitetslektor fikk jeg god 

erfaring i muntlig fremføring og peda-

gogikk, som er nyttig balast for en pro-

sedyreadvokat. Arbeidet for Annæus 

Schjødt; fire år som fullmektig og ti 

år som partner, formet min praksis og 

mitt syn på advokatgjerningen. Hans 

allsidige prosedyrepraksis, med man-

ge saker om ytringsfrihet og økokrim, 

var også formende. Men viktigst var 

Annæus’ fremhevelse av betydningen 

av at advokater tar samfunnsansvar, 

sier han.
Da han og Ole Jakob Bae fikk Li-

land-saken gjenåpnet, sa han: «Jeg er 

ikke stolt av noe annet».

Med Pippi Langstrømpe som ledestjerne, tok Cato Schiøtz 

et lite oppgjør med profittjaget i advokatbransjen etter at 

han sluttet i Schjødt. TEKST: KARI HEGSTAD

Refset profittjagetCATO SCHIØTZ(F. 1948)
BAKGRUNN: Advokat (H) i 

Schjødt og Glittertind. Forfatter, 
boksamler, og blant antro-

posofiens fremste talsmenn. 
Økologisk gårdbruker. Ledet 

rettssikkerhetsutvalget i Advo-
katforeningen.KJENT FOR: Forsvarer i 

profilerte økokrim-saker. Ført 
flest saker om ytringsfrihet for 

norske medier. Forsvarer for 
Per Orderud, pådriver for gjen-

åpning av Liland- og Torger-
sen-sakene. Mange styreverv i 

kulturlivet.
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S ulland hylles for å ha ledet For-

svarergruppen tilbake inn i Ad-

vokatforeningen, og for sitt nå-

deløse og imponerende engasjement, 

spesielt mot isolasjon og glattceller, og 

for juryordningen. – Det er mange erfaringer som sam-

let har definert meg som advokat. Men 

det jeg opplevde i Bergen allerede i stu-

dietiden, kommer jeg stadig tilbake til. 

Som sekretær for Granskingsutvalget le-

det av professor Anders Bratholm, som 

skulle vurdere påstandene om politivold 

i Bergen på 70-tallet, fikk jeg innblikk i 

hvordan de svakeste i samfunnet kan bli 

nedverdiget og at de sterkt trenger noen 

som står opp for dem. 
– Jeg så også på nært hold hvordan 

maktstrukturer og enkeltpersoner kan 

bruke sterke virkemidler for å hindre å 

bli avslørt og måtte erkjenne feil. Som 

advokat har det derfor vært viktigst for 

meg å bidra til rettssikkerhet for de sva-

keste, sier han. 

Sterk for de svakeste

FRODE SULLAND(F. 1956)
BAKGRUNN: Byråsjef i JD, le-

der for Straffelovkommisjonens 
sekretariat, senere medlem av 

kommisjonen. Fast forsvarer 
i Oslo tingrett, Borgarting og 

Høyesterett. Leder av Forsva-
rergruppen i 12 år, leder nå 

Arbeidsutvalget i representant-
skapet.

KJENT FOR: Høyprofilerte 
straffesaker, forsvarer for 

Veronica Orderud. Sterkt 
rettspolitisk engasjement for 

straffeprosessen, økt rettshjelp 
og økt salærsats. 

I protest mot at salærsatsen bare økte med 

fem kroner i 2014, samlet Frode Sulland 

inn femkroninger fra advokater som han 

egenhendig leverte tilbake til politikere på 

Stortinget. Foto:TROND SOLBERG/VG
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S om forsvarsadvokat har Lar-

sen markert seg som en fane-

bærer for tiltaltes rettigheter i 

straffeprosessen.– At rettsstatsprinsippene er hel-

lige har blitt understreket for meg 

gjennom mitt mangeårige arbeid i 

menneskerettighetsutvalget, særlig 

i møte med samfunn hvor disse ga-

rantiene står langt svakere.
Hun har også en sterk stemme i de-

batten om straffeforfølgning av barn.

– Det som har formet meg mest 

gjennom tretti år har vært forsvarer-

gjerningen og det å få gjøre en viktig 

forskjell i menneskers liv. Oppvek-

sten i nord har formet min evne til 

å stå støtt i stormen – en egenskap 

advokater trenger. Kampen for barns 

rettigheter har formet meg både som 

advokat og menneske. De svakeste 

barna er de som havner i fengsel, og 

nullvisjon for fengsling av barn er 

fortsatt min viktigste hjertesak. 

Larsen skal nå åpne lokalkontor i 

Svolvær.

H ar hatt mange medieprofi-

lerte saker som NOKAS-sa-

ken, Madeleine Rodri-

guez-saken og vært rådgiver for 

Tjostolv Moland i Kongo. 
Som medlem av European Criminal 

Board Association har han holdt for-

svarsadvokater oppdatert på EU-rett.

– Jeg har alltid villet jobbe med 

prosess, særlig straffeprosess. Og det 

har jeg også gjort, i andre roller enn 

den forsvarerrollen jeg har i dag. Det 

har helt klart formet meg. Men det 

som driver meg i dag, i den rollen jeg 

nå har, er troen på advokatrollen. 

Troen på at det nytter. Troen på jeg 

som forsvarer kan gjøre en forskjell, 

sier han selv.Som leder har han også vært opptatt 

av å løfte advokaters og Advokatfore-

ningens tilstedeværelse i samfunnsde-

batten opp på et prinsipielt nivå. 

– Vi er voktere av rettssikkerhe-

ten og uskyldspresumsjonen ellers, 

og det skal vi også være i saker som 

gjelder advokater.

T o ganger vunnet kategorien 

«økonomiske straffesaker» i 

Finansavisens advokatunder-

søkelse. Sammen med John Christi-

an Elden har han bygget opp Norges 

største strafferettsfirma.
– Først og fremst er jeg nok for-

met av allsidigheten i de sakene som 

har kommet min vei. Både små og 

store saker har gitt meg faglige og 

menneskelige utfordringer jeg har 

fått lære av. Det å analysere og for-

midle komplekse faktiske og rettslige 

forhold i en prosessordning som først 

og fremst er laget for de enklere sake-

ne, er utfordrende og utviklende. 

– Skranken, ikke minst i Høyes-

terett, gir rom for å engasjere seg 

i rettsutviklingen på mange ulike 

felt. Denne erfaringen, sammen 

med vervene jeg har hatt, har for-

met et sterkt rettspolitisk engasje-

ment, sier han. Brosveet sitter i styret i Domsto-

ladministrasjonen. Har sittet i Ad-

vokatforeningens hovedstyre.

Støtt i stormen Forsvarernes talsmann Med teft for skranken

METTE YVONNE LARSEN 
(F. 1963)

BAKGRUNN: Fast forsvarer i Oslo 

tingrett og Borgarting lagmannsrett, har 

møterett for Høyesterett og vært leder 

i Advokatforeningens menneskerettig-

hetsutvalg. 
KJENT FOR: Prosedert i en rekke store 

saker på barne- og strafferettsfeltet, for 

eksempel som forsvarer for Vågå-ordfø-

reren, og som en av de koordinerende 

bistandsadvokatene i Breivik-saken 

etter 22. juli. Norsk representant i CCBE.

MARIUS DIETRICHSON
(F. 1969)

BAKGRUNN: Fast forsvarer ved Oslo 

tingrett og Borgarting lagmannsrett 

med møterett for Høyesterett. Leder av 

Forsvarergruppen i Advokatforeningen.
KJENT FOR: En viktig stemme på 

vegne av advokatene. Under korona-

pandemien heiste han rettsikkerhetsfa-

nen mot nye lovforslag som en synlig 

forsvarer av rettsstatsprinsippene. 

Forsvarsadvokat i flere omfattende 

straffesaker.

ANDERS BROSVEET(F. 1969)
BAKGRUNN: Fra Steinkjer. MP i Elden, 

fast forsvarer i Høyesterett. Medlem i 

lovutvalget for strafferett og straffepro-

sess, av Straffelovrådet og strafferett-

skomiteen i CCBE. Forfatter i Norsk 

Lovkommentar, redaktør i Gyldendal 

Rettsdata. Tidligere leder av Forsvarer-

gruppens Høringsutvalg.KJENT FOR: Flere profilerte øko-

krim-saker, som Transocean, Finance 

Credit og Berge Gerdt Larsen-saken.
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H va er det som har formet meg 
som advokat? Jo, de tusenvis 
av klienter som har fortalt meg 

sin historie, og mine tusenvis av forsøk 
på å sette den historien inn i en retts-
lig ramme og samtidig beholde nettopp 
historien, sier Berit Reiss-Andersen.

– Mine utallige møter med dommere 
og andre aktører i rettssalen har formet 
meg. Den krevende og gode dommeren 
skjerper meg, den flinke kollegaen er 
noe å strekke seg etter. Andre ganger 
har jeg tenkt at «sånn skal det ikke gjø-
res» – og lært av det. Det aller viktigste 
er å bruke seg selv. Det er nå en gang 
min stemme, mitt hode og mitt hjerte 
jeg har tatt med meg inn i denne job-
ben. Det er litt Espen Askeladd å være 
advokat, alt du har i skreppa di kom-

mer til nytte en vakker dag. Verdens 
beste jobb, sier hun. 

Hun setter pris på å være kvinne, sa 
hun i et intervju med DN. 

«Jeg beundrer Karen Blixen for evnen 
til å oppfinne seg selv, mange ganger. 
Hun lot seg aldri knekke (…). Med og 
uten penger, i lykkelige og ulykkelige 
omstendigheter. Hun hadde helt sin 
egen stemme. Og gjorde ikke et arbeids-
slag, selv om hun slet. Hun var ikke pla-
get av vår tids timeregnskap og disiplin. 
Min sjel er hos sånne som Karen Blixen, 
men mitt liv er i dette strukturerte og 
rasjonelle. Jeg setter utrolig stor pris på 
å være kvinne i min tid – og i andre 
roller enn som ektefelle og mor. Jeg 
liker å spille rollen som kvinnen med 
mye autoritet».

Hun oser av autoritet og kunnskap, og nyter respekt både som 
leder av Nobelkomiteen, som tillitsvalgt, samfunnsdebattant og 
som en av landets fremste advokater.
TEKST: KARI HEGSTAD

Med hodet og hjertet  
i jobben

BERIT REISS- 
ANDERSEN 
(F. 1954)
BAKGRUNN: Fra Nesodden. 
Statssekretær i Justisdeparte-
mentet. Andre kvinnelige leder 
av Advokatforeningen. Fast 
forsvarer i Oslo tingrett og i 
Borgarting. Første kvinnelige 
faste forsvarer i Høyesterett. 
Tidligere CCBE-delegat.

KJENT FOR: Over hundre 
saker i Høyesterett. Forfatter. 
Spesialist i straffe- og øko-
krimsaker. Leder av Nobelko-
miteen fra 2017. Styremedlem i 
Nobelstiftelsen.

Berit Reiss-Andersen og fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, statsminister i Etiopia, og Zinash Tayachew i 2019. Foto: Tore Meek, NTB

”Det er litt Espen 
Askeladd å være 
advokat, alt du 
har i skreppa di 
kommer til nytte 
en vakker dag.
Berit Reiss-Andersen
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Berit Reiss-Andersen an-
kommer fredsprisutdelingen 
i Oslo rådhus sammen med 
kong Harald, dronning Sonja, 
kronprinsesse Mette-Marit, 
kronprins Haakon og ordfører 
Marianne Borgen i 2018. Prisen 
gikk til Nadia Murad fra Irak og 
Denis Mukwege for deres kamp 
mot seksualisert vold brukt som 
våpen. Foto: Berit Roald, NTB

O le Lund var høyprofilert styre-
grossist på 80- og særlig 90-tal-
let, da han ble regnet som en av 

landets mektigste næringslivsledere.
–  Kort fortalt har det sentrale for 

meg vært kombinasjonen av advokatar-
beidet, styrearbeidet og forelesning på 
universitetet, inkludert publisering av 
juridiske artikler gjennom mange år, 
sier Ole Lund. 

I fjor ble han hyllet med Finansavisens 
ærespris under en prisutdeling i Oslo. 

–  Et av høydepunktene var fusjo-
nen mellom DnC og Bergen bank, som 
skapte DnB. I tillegg vil jeg trekke frem 
privatiseringen av Statoil, og styrean-
svar, som jeg har vært veldig opptatt av. 
Jeg har forhandlet mye opp igjennom 
årene, og mitt mantra har alltid vært at 
forhandlinger krever realisme  og gode 
forberedelser, uttalte Lund i fjor.

I en alder av 87 er han fremdeles ak-
tiv som konsulent for BAHRs yngre ad-
vokater.

N år Jon R. Gundersen snakket, 
lyttet man. Dette gjaldt som re-
gel også dommerne.

«(…) Ikke bare på grunn av hans kla-
re form, men i særdeleshet fordi dom-
merne kunne føle seg sikre på at alle 
relevante sider ved de ofte kompliser-
te saksforholdene ble korrekt og klart 
presentert», skrev Erik Must og Øystein 
Eskeland i en nekrolog over Gundersen.

Gundersen var kraftverkenes advokat 
i den omfattende utbyggingen av Sira-
Kvina. Også i styrene til flere av landets 
største bedrifter gjorde han en stor inn-
sats, deriblant i DnC, Storebrand, Nor-
ske Skog og Norgesgruppen.

Ifølge forretningsmannen Christian 
Ringnes, som i en årrekke samarbeidet 
med Gundersen, var han advokatenes 
supermann, og både løsningsorientert 
og kreativ – men gikk heller ikke av 
veien for en konflikt om det var nød-
vendig.

Som styreformann la Ole Lund premissene til rette for noen  
av landets største selskaper. Ikke sjelden fikk han bruk for  
sine fremragende evner til å forhandle.
TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

Forhandlingsmesteren

– Advokatenes 
supermann 

OLE LUND
(F. 1937)
BAKGRUNN: Høyesterettsad-
vokat fra 69, advokat i Nordisk 
Skibsrederforening, deretter 
administrerende direktør. 
Direktør i Olsen & Ugelstad. 
Advokatpraksis med Jon R. 
Gundersen.

KJENT FOR: Styreformann 
i Oslo Børs, DnB og Statoil. 
Partner i BAHR. Arkitekten bak 
rigg-giganten Transocean. Sen-
tral i å omforme Schibsted til 
børsnotert mediekonsern. Kåret 
flere ganger til en av Norges 
mektigste personer.

JON REIDAR  
GUNDERSEN
(1933–2020)
BAKGRUNN: Cand. jur fra 1959, 
høyesterettsadvokat fra 1969. 
Jobbet i advokatfirmaet Arne 
Eftestøl & Reidar W. Gundersen, 
der faren Reidar var kompan-
jong. Fra 1964 til 1993 i Thom-
messen. Startet eget firma med 
høyesterettsadvokat Ole Lund.

KJENT FOR: Anerkjent som 
en fremragende prosedyread-
vokat, og for å ha sittet i en 
rekke styrer. Styreformann i 
Storebrand og Norske Skog på 
samme tid.

Ifølge forretningsmannen Christian Ringnes, 
var Gundersen både løsningsorientert og 
kreativ – men gikk heller ikke av veien for en 
konflikt om det var nødvendig. Foto: Knut 
Falch / Scanfoto / NTB

A
ADVOKATBLADET

100
ADVOKATER NORGE

ENDRET
SOM 

FORRETNINGSADVOKATENE☞

»

43

42

Ole Lund fotografert i 2000, etter 
at han gikk av som styreleder 
i Oslo Børs. Foto: Knut Snare, 

Aftenposten

FRODE R. ONARHEIM 
RINGDAL 
(1926 – 2010)
BAKGRUNN: Høyesterettsadvokat 
fra 1961. Jobbet sammen med høy-
esterettsadvokatene Erling Wikborg 
og Alex Rein fra 1954-59, og var leder 
for New York-kontoret til Wikborg og Rein 
i tre år. Voldgiftsdommer, formann i Den Norske Sjørettsfore-
ning, partner i Vogt & Co.

KJENT FOR: Mye internasjonalt arbeid. Advokat i en rekke 
nasjonale og internasjonale sjørettstvister på 60-tallet.

New York-toppen

I nternasjonalt orientert. Som voldgiftsdommer var 
han blant annet ansvarlig for både norske og inter-
nasjonale saker.

Sjøretten ble en rød tråd gjennom karrieren. Han var 
både leder i Den Norske Sjørettsforening og medlem av 
Comité Maritime International, og var hyppig å se som 
deltaker i diplomatiske og andre internasjonale sjøretts-
konferanser. Han var advokat for flere rederier i skipsfor-
lis, og utga en rekke artikler i Arkiv for sjørett, Lov og Rett 
og i utenlandske publikasjoner.

ARNE BECH
(1918)
BAKGRUNN: Høyesterettsadvokat  
fra 1950, formann i Oslo krets i 1963-
65. Studieopphold i England. Egen 
praksis fra 1951, og ble etter hvert 
partner i Advokatfirmaet Wiersholm, 
Mellbye & Bech.

KJENT FOR: Svært dyktig prosedyreadvokat, forfatter av faglit-
teratur. Skrev Entreprenørkontrakter – risiko og ansvar (1962) 
på et tidspunkt da det nærmest ikke fantes juridisk litteratur 
om temaet her i Norge.

Tryllekunstneren

V ar en stor profil i sin samtid, svært anerkjent og 
velansett. Deltok aktivt i utvikling av juridisk teori 
innen blant annet voldgift og entrepriserett. Fore-

dragsholder.
Arne Bech blir omtalt som en som kunne trylle med ord; 

han kunne oppnå ulikt domsresultat i saker med noenlun-
de likt faktum bare ut fra sine retoriske evner, sies det.

Brukte begrepet «juridisk bakrus» om tilstanden en 
advokat gjerne kommer i etter en krevende rettssak; der 
man overmannes av en følelse av tomhet.

ANNIKEN HØEG  
RASMUSSEN 
(1936-2019)
BAKGRUNN: Etter hele 37 år i 
Schjødt byttet hun som 67-åring 
over til BAHR i 2003. Møterett i 
Høyesterett. Ekspert på olje- og offs-
horeindustrien. 

KJENT FOR: Den første kvinnelige partnere i et stort advokat-
firma. Fikk en av sine største seire for Esso i Balder-saken mot 
Smedvig-rederiet, da oljeselskapet etter en 20 måneders lang 
rettssak ble tilkjent over 500 millioner kroner. Mange styreverv 
i næringslivet.

Utålmodig nestor 

V i må aldri gå på akkord med kvaliteten på det vi 
leverer og betydningen av å levere i tide. Klienten 
må kjenne at vi samarbeider for et best mulig re-

sultat. Først da aksepteres det lettere at forlik kan være 
bedre enn konflikt i et videre perspektiv, sa Rasmussen.

– Jeg leste ikke jus for å redde menneskeheten, det har 
jeg ingen problemer med å stå for. Jeg studerte fordi jeg 
synes det var spennende og givende lærdom. Det er viktig å 
gi gode råd til næringslivet også, sa hun til Advokatbladet.

PER BRUNSVIG
(1917 – 1997)
BAKGRUNN: Leder av Advokatfo-
reningen fra 1976-79. Høyesteretts-
advokat i 1955. Special graduate 
student ved Harvard Law School i 
USA, og dr. juris ved Universitetet i 
Oslo i 1973. Formann i Norsk Forening 
for Industriell Rett fra 1968-82.

KJENT FOR: Formann og medlem i en rekke styrer i selskaper 
innen industri, handel, skipsfart og finansiering. Forfatter av en 
mengde juridisk litteratur.

Industriadvokaten

P artner i Thommesen, Karlsrud, Heyerdahl & Brun-
svig i 1956. Med det fikk firmaet en sentral bidrags-
yter innenfor utviklingen av sjøretten. Doktorav-

handlingen hans fra 1973 om konstruksjonsansvaret ved 
skipsbygging var for øvrig en av kun to avhandlinger skre-
vet av norske advokater mellom 1945 og frem til midten 
av 80-tallet.

Etter uenighet om advokatenes rolle og uavhengighet på 
et representantskapsmøte i 1978, ble Brunsvig sitert på føl-
gende i Advokatbladet: «Advokatenes oppgave er å hjelpe 
klienten til den rett han har krav på, men heller ikke mer».
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« Jeg synes det er verdt å betenke at vi jo 

fødes omtrent like, og forlater verden på 

samme måte når det hele er over. Men i 

dag deler vi mennesker inn i to grupper; de som 

bryter lovene og de som ikke gjør det. Jeg har jo 

den filosofien for meg selv, både menneskelig og 

faglig, at den som forbryter seg, skal kunne gjøre 

det med ren samvittighet, selv om det bryter sam-

funnets lover. Og så har jeg tilsvarende at den som 

ikke forbryter seg, skal ikke føle seg for ren, for 

han eller hun kunne meget lett ha kommet til å 

gjøre det.»

Det sa Staff i en samtale med sosialmedisiner 

Per Fugelli i 1998. Ethvert menneske har både en 

dagside og en nattside, mente han.

«Men vi tør ikke å leve slik at det som egentlig er 

av verdi som har med nattsiden i vår personlighet 

å gjøre, får spille ut. I stedet bruker vi tiden på 

meningsløsheter og fjolleri.»

Hans utsagn ble ofte møtt med fordømmelse. 

Om forbudet mot sex-kjøp sa han dette til Nettavi-

sen i 2007: «Jeg synes det er forferdelig. Det gjør 

prostitusjon til et foraktfullt yrke i stedet for et 

ærefullt.» 

Da han ble Lommemannens forsvarer i 2008, 

sa han til Dagbladet at «dette er ganske beskjedne 

handlinger. Det er ikke all verden. Disse vil ikke 

ha tatt skade av dette.»

Aksjonsgruppen «Barna i våre hjerter» startet 

kampanjen «Stopp Staff», etter at han hadde uttalt 

at det ikke behøvde å være veldig galt dersom en 

mor onanerte en urolig sønn for å berolige ham. 

«Hans argumenter var seriøse og gjennomtenk-

te, selv om de i første omgang noen ganger kunne 

fremstå som ekstreme. Derfor var han også godt 

likt og respektert av alle i rettspleien», skrev tidli-

gere kolleger i en nekrolog.

Staff ble kalt «den siste av de store i sin gene-

rasjon», og praktiserte aktivt forsvar, et begrep 

innført av Alf Nordhus som kjennetegnes av at 

forsvareren selv igangsetter etterforskning, skaffer 

alternative sakkyndige og bidrar med saksopplys-

ninger i media. 

At samfunnet ikke bare gir en dom, 

men også fordømmer mennesket, er 

moraliserende, mente Tor Erling Staff.

TEKST: NINA SCHMIDT

Det tvisynte 
mennesket

TOR ERLING STAFF
(1933–2018)
BAKGRUNN: Oppvokst på St. 

Hanshaugen i Oslo. Fullmektig 

hos Olaf Trampe Kindt, dom-

merfullmektig hos Christian B. 

Apenes. Direktør i Den norske 

forleggerforeningen fra 1966-

1970. Høyesterettsadvokat fra 

1967.

KJENT FOR: Sitt ytringsmot og 

sterke forsvar av de svakeste 

og de mest fordømte. Reg-

net som en av de aller beste 

forsvarerne gjennom tidene. Pi-

oner i bruken av aktivt forsvar. 

Aksjonen Stopp Staff kom etter 

at Staff hadde uttalt at han 

synes det var «vanvittig at ikke 

11-12-13-åringer skal kunne være 

sammen med og søke seksuelle 

erfaringer med voksne». Foto: 

Morten Holm, NTB

”Jeg synes det er 

forferdelig. Det 

gjør prostitusjon 

til et foraktfullt 

yrke i stedet for 

et ærefullt.
Tor Erling Staff om forbudet  

mot sexkjøp

»

A
ADVOKATBLA

DET

100
ADVOKATER NORGEENDRET

SOM DE MEST UTSKJELTE
☞

Juryen betrakter dette 

som en hederskategori 

over dyktige advokater 

som har stått opp for 

saker som ikke nødven-

digvis har vært populære 

blant publikum.
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Han er ikke bare en juridisk duracell-kanin 

med de største sakene og stålkontroll på 

rettsutviklingen. Sammen med sin ung-

domsvenn og daglig leder Anders Brosveet har John 

Christian Elden også lykkes som forretningsmann. 

Elden Advokatfirma var et lite far-sønn-kontor, 

men har nå avdelinger i Bergen, Stavanger, Trom-

sø, Sandefjord, Haugesund, Hamar og på Gol, og 

driftsin
ntekter på nærmere 178 millioner kroner i 

2020. Stadig ansettes nye partnere. 

Blant medarbeiderne er mange svært anerkjen-

te advokater, og flere tidligere politikere og sam-

funnsdebattanter. 

– For å bli en god advokat må du gjøre andre ting 

ved siden av, og vise at du følger med på hvordan 

samfunnet fungerer, sa Elden til Advokatbladet i fjor.

I fjor rundet han en personlig rekord: Da hadde 

han prosedert i alle landets domstoler. Han «sam-

let ikke på domstoler», bedyret han, men har vært 

i retten over hele landet nesten samtlige hverda-

ger i året de siste 25 årene.

Han er kjent for å ha klisterhjerne. 

«Jeg kan lese gjennom en politisak på fem hun-

dre sider på en times tid og huske det meste av det 

som har betydning», sa Elden nylig til VG.

«Hvem som har forklart hva, og hvor det står. 

Da vil jeg kunne si at i dokument 07,03 i andre av-

snitt, fjerde setning forklarer vitnet sånn og sånn.»

– Hva har vært det viktigste som har formet deg som 

advokat?

– Det som kanskje har betydd mest er tanken om 

den lille manns kamp mot overmakten. At det ikke 

hjelper å ha moralsk rett dersom ikke lovverket og 

domstolene også hjelper deg til å få rett. At juss er 

sunn fornuft. At ikke myndighetene overkjører en-

keltborgerne, og at ikke statsmakt skal gå ut over 

hvert enkeltmenneskes frihet. At ikke lovverket skal 

bøye oss ned eller gjøre oss til ly
dige individer, men 

at vi skal ha rett til å ha og forme våre meninger og 

leve vårt liv så lenge vi ikke skader andre, sier Elden.

Rettssikkerhet i saksbehandlingen er et av de 

viktigste stikkordene, mener han.

– Rettssikkerheten – kjørereglene - er der for å 

beskytte oss alle mot maktmisbruk.

Først var de bare to. I dag er Elden 

Norges største strafferettsfirma, med 

over hundre ansatte og flere lokalkon-

torer, og sjefen er landets mest kjente 

advokat.

TEKST: NINA SCHMIDT

See you in 

court!

JOHN CHRISTIAN 

ELDEN
(F. 1967)

BAKGRUNN: Ungdomspolitiker. 

Medlem av Oslo bystyre (H), 

vararepresentant til Stortinget 

fra 2013. Fullmektig hos sin far, 

møterett fra 1999. Fast forsvarer 

i Oslo tingrett, Borgarting, 

Høyesterett. 

KJENT FOR: Den mest medie-

eksponerte forsvarsadvokaten 

i nyere tid. Medlem i Hoved-

styret. Fagansvarlig i Store 

Norske Leksikon og Gyldendal 

Rettsdata, redaktør i Lovdata. 

Ekspert i Åsted Norge.

Domsavsigelse i Eirik Jen-

sen-saken i Oslo tingrett.  

Foto: Gisle Oddstad, VG

”Det som irriterer 

meg aller mest er 

når byråkratiet  

kombinerer  

overkjøring med  

arroganse, og  

tonen er «leit for 

deg, vi bestemmer.»  

Da blir jeg bare 

sånn «see you in 

court».

John Christian Elden

»
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« P aal Berg var en del av en 

gruppe radikale venstreju-

rister, som var viktige ved 

oppbyggingen av offentlig regulering 

av arbeids- og næringsliv.  Han var sen-

tral ved utarbeidelsen av viktige lover 

på disse områdene og var som statsråd 

– sosialminister og senere justisminis-

ter – direkte involvert i den politiske 

prosessen for viktig lovgivning», sa Tore 

Schei i et seminar i 2012.
Berg ble fast utnevnt som dommer i 

Høyesterett i 1918. Kjent som en frem-

ragende dommer, og utarbeidet propo-

sisjonen til arbeidstvistloven. Den første 

som offentlig brukte ordet «velferdsstat», 

ifølge Norsk biografisk leksikon.

Beskrevet som «den sentrale hand-

lingsideolog» for «den rettslige regu-

lering av forholdet mellom arbeid og 

kapital», og var på 20-tallet statsråd i to 

regjeringer. I desember 1940 nedla dommerne 

under Bergs ledelse i Høyesterett sine 

embeter, i protest mot en forordning 

som åpenbart var i strid med prinsippet 

om en uavhengig domstol.
Høyesterettsdommernes handling 

«overskygget inntrykket av de mindre 

gloriøse begivenheter tidligere i 1940, 

da Berg – som aktiv i etableringen av 

Administrasjonsrådet – offentlig tak-

ket Quisling for at han vek plassen», he-

ter det i Norsk Krigsleksikon 1940-1945.

I 1945 ble han bedt om å danne en 

samlingsregjering, men ga opp forsø-

ket. Var riksmeklingsmann og norsk re-

presentant i Europarådets MR-komité. 

Han står på sokkel utenfor Høyesterett og var justitiarius i den 

mest dramatiske situasjonen landets øverste domstol noen gang 

har vært i.
TEKST: NINA SCHMIDT

Avsatte regjeringen 
Quisling

PAAL BERG (1873–1968)BAKGRUNN: Høyesteretts-
advokat, justitiarius fra 1929 

til 1946. Født i Finnmark, men 
betraktet seg som romeriking.

KJENT FOR: Justitiarius da 
Høyesterett under krigen la ned 

sine embeter. Hjemmefront-le-
der. Ledet delegasjonen som 

tok Svalbard i besittelse for 
Norge. Arbeidstvistekspert og 

arbeidsrettens første formann. 
Sosialminister og justisminister 

for Venstre. Rådsformann i VG 
etter krigen.

Ledet opprettelsen av Administrasjonsrådet. På bildet vises blant annet Gunnar Jahn (til v.), 

jurist, økonom og leder av Nobelkomiteen, industrileder og professor Jens Bache-Wiig, (nr 

4 fra v.), den tyske diplomaten Curt Bräuer (foran med stripete bukser), fylkesmann og leder 

av rådet Ingolf Elster Christensen, (foran i lys dress), fylkeslege Andreas Diesen og justitiari-

us Paal Berg (med papirer i hånden). Foto: Riksarkivet 

”Paal Berg var  en del av en  gruppe radikale  venstrejurister,  som var viktige ved 
oppbyggingen av  offentlig regulering  

av arbeids- og  næringsliv. Tore Schei

»
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I dag tas det frie forsvarervalg 

for gitt, noe vi kan takke Asvor 

Ottesen for. I 1951 ble mari-

neløytnant Per Danielsen arrestert 

for spionasje for Sovjetunionen. 

Han hevdet at siktelsen mot ham 

var politisk motivert, da han var 

medlem av kommunistpartiet. Da-

nielsen ba Ottesen om å være hans 

forsvarer, men påtalemyndigheten 

motsa seg dette, fordi Ottesen var 

gift med en kommunist. 
Lagmannsretten tok påtalemyn-

dighetenes syn til følge. Danielsen 

anket avgjørelsen til Høyesteretts 

kjæremålsutvalg. Heller ikke i Høy-

esterett ble Ottesen oppnevnt som 

forsvarer. Riksadvokaten uttalte at 

han tvilte på at Ottesen hadde de 

nødvendige kvalifikasjonene. Kjæ-

remålsutvalget uttalte da at hver-

ken Ottesens erfaring eller karak-

terer kunne begrunne det å nekte 

tiltalte å velge den forsvareren han 

ønsket. Danielsen ble frikjent for 

spionanklagen.

S tartet sin karriere i Melbu, 

fra 1942 fullmektig hos Sven 

Arntzen i Oslo. Fast forsvarer 

i Oslo byrett, i Eidsivating og Høy-

esterett. Fikk ry som en skrankead-

vokat av rang. Var forsvarer i Tor-

gersen-saken og i mange profilerte 

saker, som Myklesaken.
«Bloms innsats som forsvarer i Tor-

gersen-saken gjorde sterkt inntrykk 

på meg», skrev professor Morten Har-

boe i Lov og Rett, 54 år senere. Han 

fulgte Bloms utspørring av sakkyndi-

ge om det sentrale tannbitt-beviset, 

som «fikk den sakkyndiges autoritet 

til å smuldre bort». Men først i 2001 

kom Høyesterett til at tannbittbevi-

sets vekt måtte reduseres.
Med okkupasjonsmakten ferskt 

i minne avviste Blom-utvalget lov-

bestemt medlemskap i Advokatfo-

reningen på prinsipielt grunnlag, 

til fordel for en fri og uavhengig 

advokatstand. Som dommer i Høy-

esterett ble han kjent for sin klarhet 

og arbeidskraft.

P rosederte det skandinaviske 

søksmålet mot den greske 

militærjuntaen for brudd på 

EMK sammen med Jens Evensen, og 

vant i Strasbourg.«Det er første gang at en gruppe 

land har tatt avstand fra et militær-

diktatur på en slik måte at landet 

måtte forlate Europarådet. Innstil-

lingen, et dokument på 1200 si-

der, er så avslørende for de greske 

oberster i militærjuntaen, at Hellas 

ville blitt suspendert fra rådet hvis 

de ikke selv hadde trukket seg med 

øyeblikkelig virkning», skrev NTB.

Ble høyesterettsadvokat i 1971, og 

partner i advokatfirmaet Arntzen, 

Underland & Co.Sammen med kollegaene Jon 

Lyng og Andreas Arntzen represen-

terte han Arne Treholt i spionsaken 

mot ham. «En så gjennomført dis-

kret og rettlinjet mann at han måtte 

tåle kritikk fra Treholt-tilhengere 

for å ha overholdt spillereglene», 

skrev Harald Stanghelle.

Den frie radikaler Utspørringens mester «Gjennomført diskret»

ASVOR OTTESEN(1911–2003)BAKGRUNN: Oppvokst i Trondheim. 

Aktiv i motstandsarbeid i Osvaldgruppa. 

Førte saker for venstresideorganisa-

sjoner etter krigen. Overvåket av POT i 

lange perioder. KJENT FOR: Omtales som Norges 

eneste kvinnelige sabotør. Gjorde forar-

beid til aksjonen som sprengte Statspo-

litiets hovedkvarter. Plasserte bombe, 

som ikke detonerte, på tysk bordell. 

Kjempet for det frie forsvarervalg.

KNUT BLOM (1916–1996)BAKGRUNN: Advokatfullmektig i 

Vesterålen, dommerfullmektig på Jæren. 

Partner med Sven Arntzen og Jens Bug-

ge. Høyesterettsadvokat og dommer i 

Høyesterett fra 1968.KJENT FOR: Sin rolle i Hjemmefrontens 

indre krets, ledelsen av Blom-utvalget 

som utredet lovbestemt medlemskap 

i Advokatforeningen. Fremragende 

forsvarer som ble kjent som en enda 

skarpere dommer. Ledet flere offentlige 

råd og nemnder.

ULF UNDERLAND(1928–2012)BAKGRUNN: Byråsjef i Utenriksdepar-

tementet, stasjonert i Paris, Bangkok og 

Wien. Høyesterettsadvokat fra 1971.  
KJENT FOR: Sammen med Jens 

Evensen stevnet han, på vegne av 

Norge, Sverige og Danmark, den greske 

militære juntaen for EMD for brudd på 

menneskerettighetene. Forretningsad-

vokat for store selskaper, blant annet 

det franske oljeselskapet Total og SAS. 

Forsvarer i Treholt-saken. 
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Vi feirer Advokatbladets 100-årsdag med å hylle 
100 advokater som på ulike måter har satt sitt preg 
på samfunnsutviklingen og advokatstanden.
TEKST: NINA SCHMIDT

I september 1921 utga Advokatforeningen for første gang et 
medlemsblad. 

«Bladet er i første række tenkt som et meddelelsesmiddel 
for alt, som vedkommer vor organisation og vor virksomhet», het 
det på førstesiden av det nye organet.

I de hundre årene som er gått, har noen temaer vært gjengan-
gere; som kampen for økt salærsats og økt reisesalær, og for mer 
fri rettshjelp. Hundreåret har fostret en lang rekke flinke advoka-
ter som har satt dype spor etter seg.

I denne jubileumsutgaven fokuserer vi på hundre av dem – 
nålevende og døde – som på ulike måter representerer advokat-
standens avtrykk på utviklingen av samfunnet og rettsstaten. De 
100 er valgt ut av en svært kompetent jury. 

Her er advokater som har utviklet den juridiske infrastruktu-
ren i økonomien, velferdsstaten og rettsstaten. Andre har forfek-
tet nye ideer og tanker, og utvidet individets handlingsrom. Og 
noen er brennende sjeler som har talt opinionen midt imot, eller 
minnet sin samtid om betydningen av de universelle menneske-
rettigheter og verdien av det frie mennesket.

Med den lille plassen vi har hatt til rådighet, har det vært umu-
lig å yte hver og en rettferdighet. Det har vært krevende å skjære 
stoffet inn til beinet, og viktige opplysninger har måttet utgå. Vi 
håper likevel at vi gjennom historien om de hundre menneske-
ne klarer å gi et innblikk i advokatstandens utvikling i perioden 
1921 – 2021.

Alle nålevende har fått mulighet til å svare helt kort på et en-
kelt spørsmål: Hva har vært det viktigste som har formet deg som ad-
vokat?

På de neste 100 sidene kan du lese hva de svarte.

A
ADVOKATBLADET

ADVOKATER
SOM 

☞ DE HISTORISKE   ☞ POLITIKERNE   ☞ FORSVARSADVOKATENE
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☞ DE MEST UTSKJELTE   ☞ DE FOLKEKJÆRE HELE LISTEN – BLA OM ☞
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G jennom hele sitt voksne liv kjempet Johan 
B. Hjort mot overformynderi og sosialisme. 
I 1933 stiftet han Nasjonal Samling (NS) for 

å ta opp kampen mot et fremadstormende Arbei-
derparti. Den talentfulle advokaten havnet raskt i 
konflikt med partiledelsen, og i 1936 meldte han 
seg ut av partiet.

Etter tyskernes angrep på Norge i 1940 fortsatte 
Hjort å motarbeide Quisling, og det endte med at 
han ble internert i Tyskland. Her ledet han et re-
gistreringsarbeid som dannet grunnlaget for Røde 
Kors’ hvite busser-aksjon, som reddet ut skandina-
viske krigsfanger fra tysk fangenskap.

Etter krigen, og i møte med arbeiderpartista-
ten, ble Hjort en lojal forsvarer av grunnleggen-
de menneskerettigheter. Som eneste advokat tok 
han kampen for en fullstendig avkriminalisering 
av homofile i 1954, og han forsvarte forfatteren 
Agnar Mykle, som ble politianmeldt fordi boken 
Sangen om den røde rubin inneholdt detaljerte 
sex-scener.

Han var en av datidens største stjerneadvokater, 
hadde styreverv i næringslivet og i Riksmålsfor-
bundet, og skrev for Farmand.

I 1954 skrev han selv i VG om sin problematiske 
fortid:

«Står det ikke skrevet et sted at det bør være stør-
re glede over en synder som omvender seg, enn 
over mange som aldri hadde omvendelsesbehov?»

Hjort fikk seks barn, flere ble kjent på ulike felt. 
Blant etterkommerne er blant andre Johan Hjort, 
Jens Johan Hjort, Peter Hjort, Kim Heger og Anders 
Heger.

Johan B. Hjort greide kunststykket å 
omvende seg fra NS-leder til å bli en 
sterk forsvarer for individets frihet og  
for rettsstaten.
TEKST: AXEL HODNEFJELD

NS-mannen 
som kom inn 
fra kulden

JOHAN BERNHARD 
HJORT 
(1895–1969)
BAKGRUNN: Fra Bergen og 
Oslo. Høyesterettsadvokat i 
Nørregaard & Hjort, senere 
Hjort. Borgerlig verdensbilde, 
sterkt skeptisk til bolsjevismen. 

KJENT FOR: Var med å 
grunnlegge Nasjonal Samling, 
brøt senere med partiet og 
drev aktivt motstandsarbeid. 
FNs menneskerettserklæring 
ble hans rettesnor etter krigen. 
Forsvarer i Mykle-saken. 
Forkjemper for homoseksuelles 
rettigheter. Skribent.

A
ADVOKATBLADET

100
ADVOKATER NORGE

ENDRET
SOM DE HISTORISKE☞

”Står det ikke skrevet 
et sted at det bør 
være større glede 
over en synder som 
omvender seg, enn 
over mange som 
aldri hadde om- 
vendelsesbehov?
Johan B. Hjort

Høyesterett behandlet i 1958 
Myklesaken, fra v. Agnar Mykle, 

Johan B. Hjort, advokat Knut Blom, 
Gyldendal-direktør Harald Grieg 
og Francis Bull, styreformann i 
Gyldendal. Foto: Bjørn Fjortoft, 
Billedbladet NÅ / Riksarkivet
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Johan B. Hjorts (t.h.) og en ukjent NS-
mann, etter at de under Hjorts appell 
i 1936 ble angrepet av representanter 
fra arbeiderbevegelsen.   
Foto: Aftenposten
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« P aal Berg var en del av en 
gruppe radikale venstreju-
rister, som var viktige ved 

oppbyggingen av offentlig regulering 
av arbeids- og næringsliv. Han var sen-
tral ved utarbeidelsen av viktige lover 
på disse områdene og var som statsråd 
– sosialminister og senere justisminis-
ter – direkte involvert i den politiske 
prosessen for viktig lovgivning», sa Tore 
Schei i et seminar i 2012.Berg ble fast utnevnt som dommer i

Høyesterett i 1918. Kjent som en frem-
ragende dommer, og utarbeidet propo-
sisjonen til arbeidstvistloven. Den første
som offentlig brukte ordet «velferdsstat»,
ifølge Norsk biografisk leksikon.

Beskrevet som «den sentrale hand-
lingsideolog» for «den rettslige regu-

lering av forholdet mellom arbeid og 
kapital», og var på 20-tallet statsråd i to 
regjeringer. 

I desember 1940 nedla dommerne 
under Bergs ledelse i Høyesterett sine 
embeter, i protest mot en forordning 
som åpenbart var i strid med prinsippet 
om en uavhengig domstol.Høyesterettsdommernes handling 

«overskygget inntrykket av de mindre 
gloriøse begivenheter tidligere i 1940, 
da Berg – som aktiv i etableringen av 
Administrasjonsrådet – offentlig tak-
ket Quisling for at han vek plassen», he-
ter det i Norsk Krigsleksikon 1940-1945.

I 1945 ble han bedt om å danne en 
samlingsregjering, men ga opp forsø-
ket. Var riksmeklingsmann og norsk re-
presentant i Europarådets MR-komité. 

Han står på sokkel utenfor Høyesterett og var justitiarius i den 

mest dramatiske situasjonen landets øverste domstol noen gang 

har vært i.
TEKST: NINA SCHMIDT

Avsatte regjeringen Quisling

PAAL BERG(1873–1968)
BAKGRUNN: Høyesteretts-advokat, justitiarius fra 1929 til 1946. Født i Finnmark, men betraktet seg som romeriking.KJENT FOR: Justitiarius da Høyesterett under krigen la ned 

sine embeter. Hjemmefront-le-der. Ledet delegasjonen som tok Svalbard i besittelse for Norge. Arbeidstvistekspert og arbeidsrettens første formann. Sosialminister og justisminister for Venstre. Rådsformann i VG etter krigen.

Ledet opprettelsen av Administrasjonsrådet. På bildet vises blant annet Gunnar Jahn (til v.), 

jurist, økonom og leder av Nobelkomiteen, industrileder og professor Jens Bache-Wiig, (nr 

4 fra v.), den tyske diplomaten Curt Bräuer (foran med stripete bukser), fylkesmann og leder 

av rådet Ingolf Elster Christensen, (foran i lys dress), fylkeslege Andreas Diesen og justitiari-

us Paal Berg (med papirer i hånden). Foto: Riksarkivet 

”Paal Berg var en del av en gruppe radikale venstrejurister,som var viktige ved oppbyggingen av offentlig regulering av arbeids- og næringsliv. Tore Schei

»
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I dag tas det frie forsvarervalg
for gitt, noe vi kan takke Asvor
Ottesen for. I 1951 ble mari-

neløytnant Per Danielsen arrestert
for spionasje for Sovjetunionen.
Han hevdet at siktelsen mot ham
var politisk motivert, da han var
medlem av kommunistpartiet. Da-
nielsen ba Ottesen om å være hans
forsvarer, men påtalemyndigheten
motsa seg dette, fordi Ottesen var
gift med en kommunist. Lagmannsretten tok påtalemyn-

dighetenes syn til følge. Danielsen 
anket avgjørelsen til Høyesteretts 
kjæremålsutvalg. Heller ikke i Høy-
esterett ble Ottesen oppnevnt som 
forsvarer. Riksadvokaten uttalte at 
han tvilte på at Ottesen hadde de 
nødvendige kvalifikasjonene. Kjæ-
remålsutvalget uttalte da at hver-
ken Ottesens erfaring eller karak-
terer kunne begrunne det å nekte 
tiltalte å velge den forsvareren han 
ønsket. Danielsen ble frikjent for 
spionanklagen.

S tartet sin karriere i Melbu, 
fra 1942 fullmektig hos Sven 
Arntzen i Oslo. Fast forsvarer 

i Oslo byrett, i Eidsivating og Høy-
esterett. Fikk ry som en skrankead-
vokat av rang. Var forsvarer i Tor-
gersen-saken og i mange profilerte 
saker, som Myklesaken.«Bloms innsats som forsvarer i Tor-

gersen-saken gjorde sterkt inntrykk
på meg», skrev professor Morten Har-
boe i Lov og Rett, 54 år senere. Han
fulgte Bloms utspørring av sakkyndi-
ge om det sentrale tannbitt-beviset,
som «fikk den sakkyndiges autoritet
til å smuldre bort». Men først i 2001
kom Høyesterett til at tannbittbevi-
sets vekt måtte reduseres.Med okkupasjonsmakten ferskt 

i minne avviste Blom-utvalget lov-
bestemt medlemskap i Advokatfo-
reningen på prinsipielt grunnlag, 
til fordel for en fri og uavhengig 
advokatstand. Som dommer i Høy-
esterett ble han kjent for sin klarhet 
og arbeidskraft.

P rosederte det skandinaviske 
søksmålet mot den greske 
militærjuntaen for brudd på 

EMK sammen med Jens Evensen, og 
vant i Strasbourg.«Det er første gang at en gruppe 

land har tatt avstand fra et militær-
diktatur på en slik måte at landet 
måtte forlate Europarådet. Innstil-
lingen, et dokument på 1200 si-
der, er så avslørende for de greske 
oberster i militærjuntaen, at Hellas 
ville blitt suspendert fra rådet hvis 
de ikke selv hadde trukket seg med 
øyeblikkelig virkning», skrev NTB.

Ble høyesterettsadvokat i 1971, og 
partner i advokatfirmaet Arntzen, 
Underland & Co.Sammen med kollegaene Jon 

Lyng og Andreas Arntzen represen-
terte han Arne Treholt i spionsaken 
mot ham. «En så gjennomført dis-
kret og rettlinjet mann at han måtte 
tåle kritikk fra Treholt-tilhengere 
for å ha overholdt spillereglene», 
skrev Harald Stanghelle.

Den frie radikaler Utspørringens mester «Gjennomført diskret»

ASVOR OTTESEN(1911–2003)
BAKGRUNN: Oppvokst i Trondheim. 
Aktiv i motstandsarbeid i Osvaldgruppa.
Førte saker for venstresideorganisa-
sjoner etter krigen. Overvåket av POT i
lange perioder. 

KJENT FOR: Omtales som Norges 
eneste kvinnelige sabotør. Gjorde forar-
beid til aksjonen som sprengte Statspo-
litiets hovedkvarter. Plasserte bombe,
som ikke detonerte, på tysk bordell. 
Kjempet for det frie forsvarervalg.

KNUT BLOM (1916–1996)
BAKGRUNN: Advokatfullmektig i 
Vesterålen, dommerfullmektig på Jæren. 
Partner med Sven Arntzen og Jens Bug-
ge. Høyesterettsadvokat og dommer i 
Høyesterett fra 1968.KJENT FOR: Sin rolle i Hjemmefrontens 

indre krets, ledelsen av Blom-utvalget 
som utredet lovbestemt medlemskap 
i Advokatforeningen. Fremragende 
forsvarer som ble kjent som en enda 
skarpere dommer. Ledet flere offentlige 
råd og nemnder.

ULF UNDERLAND(1928–2012)
BAKGRUNN: Byråsjef i Utenriksdepar-
tementet, stasjonert i Paris, Bangkok og 
Wien. Høyesterettsadvokat fra 1971.  KJENT FOR: Sammen med Jens 

Evensen stevnet han, på vegne av 
Norge, Sverige og Danmark, den greske 
militære juntaen for EMD for brudd på 
menneskerettighetene. Forretningsad-
vokat for store selskaper, blant annet 
det franske oljeselskapet Total og SAS. 
Forsvarer i Treholt-saken. 
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« P aal Berg var en del av en 
gruppe radikale venstreju-
rister, som var viktige ved 

oppbyggingen av offentlig regulering 
av arbeids- og næringsliv.  Han var sen-
tral ved utarbeidelsen av viktige lover 
på disse områdene og var som statsråd 
– sosialminister og senere justisminis-
ter – direkte involvert i den politiske 
prosessen for viktig lovgivning», sa Tore 
Schei i et seminar i 2012.

Berg ble fast utnevnt som dommer i
Høyesterett i 1918. Kjent som en frem-
ragende dommer, og utarbeidet propo-
sisjonen til arbeidstvistloven. Den første 
som offentlig brukte ordet «velferdsstat», 
ifølge Norsk biografisk leksikon.

Beskrevet som «den sentrale hand-
lingsideolog» for «den rettslige regu-

lering av forholdet mellom arbeid og 
kapital», og var på 20-tallet statsråd i to 
regjeringer. 

I desember 1940 nedla dommerne 
under Bergs ledelse i Høyesterett sine 
embeter, i protest mot en forordning 
som åpenbart var i strid med prinsippet 
om en uavhengig domstol.

Høyesterettsdommernes handling 
«overskygget inntrykket av de mindre 
gloriøse begivenheter tidligere i 1940, 
da Berg – som aktiv i etableringen av 
Administrasjonsrådet – offentlig tak-
ket Quisling for at han vek plassen», he-
ter det i Norsk Krigsleksikon 1940-1945.

I 1945 ble han bedt om å danne en 
samlingsregjering, men ga opp forsø-
ket. Var riksmeklingsmann og norsk re-
presentant i Europarådets MR-komité. 

Han står på sokkel utenfor Høyesterett og var justitiarius i den 
mest dramatiske situasjonen landets øverste domstol noen gang 
har vært i.
TEKST: NINA SCHMIDT

Avsatte regjeringen 
Quisling

PAAL BERG 
(1873–1968)
BAKGRUNN: Høyesteretts-
advokat, justitiarius fra 1929 
til 1946. Født i Finnmark, men 
betraktet seg som romeriking.

KJENT FOR: Justitiarius da 
Høyesterett under krigen la ned 
sine embeter. Hjemmefront-le-
der. Ledet delegasjonen som 
tok Svalbard i besittelse for 
Norge. Arbeidstvistekspert og 
arbeidsrettens første formann. 
Sosialminister og justisminister 
for Venstre. Rådsformann i VG 
etter krigen.

Ledet opprettelsen av Administrasjonsrådet. På bildet vises blant annet Gunnar Jahn (til v.), 
jurist, økonom og leder av Nobelkomiteen, industrileder og professor Jens Bache-Wiig, (nr 
4 fra v.), den tyske diplomaten Curt Bräuer (foran med stripete bukser), fylkesmann og leder 
av rådet Ingolf Elster Christensen, (foran i lys dress), fylkeslege Andreas Diesen og justitiari-
us Paal Berg (med papirer i hånden). Foto: Riksarkivet 

”Paal Berg var  
en del av en  
gruppe radikale  
venstrejurister,  
som var viktige ved 
oppbyggingen av  
offentlig regulering  
av arbeids- og  
næringsliv. 
Tore Schei »
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Idag tas det frie forsvarervalg 
for gitt, noe vi kan takke Asvor 
Ottesen for. I 1951 ble mari-

neløytnant Per Danielsen arrestert 
for spionasje for Sovjetunionen. 
Han hevdet at siktelsen mot ham 
var politisk motivert, da han var 
medlem av kommunistpartiet. Da-
nielsen ba Ottesen om å være hans 
forsvarer, men påtalemyndigheten 
motsa seg dette, fordi Ottesen var 
gift med en kommunist. 

Lagmannsretten tok påtalemyn-
dighetenes syn til følge. Danielsen 
anket avgjørelsen til Høyesteretts 
kjæremålsutvalg. Heller ikke i Høy-
esterett ble Ottesen oppnevnt som 
forsvarer. Riksadvokaten uttalte at 
han tvilte på at Ottesen hadde de 
nødvendige kvalifikasjonene. Kjæ-
remålsutvalget uttalte da at hver-
ken Ottesens erfaring eller karak-
terer kunne begrunne det å nekte 
tiltalte å velge den forsvareren han 
ønsket. Danielsen ble frikjent for 
spionanklagen.

S tartet sin karriere i Melbu, 
fra 1942 fullmektig hos Sven 
Arntzen i Oslo. Fast forsvarer 

i Oslo byrett, i Eidsivating og Høy-
esterett. Fikk ry som en skrankead-
vokat av rang. Var forsvarer i Tor-
gersen-saken og i mange profilerte 
saker, som Myklesaken.

«Bloms innsats som forsvarer i Tor-
gersen-saken gjorde sterkt inntrykk
på meg», skrev professor Morten Har-
boe i Lov og Rett, 54 år senere. Han
fulgte Bloms utspørring av sakkyndi-
ge om det sentrale tannbitt-beviset,
som «fikk den sakkyndiges autoritet
til å smuldre bort». Men først i 2001
kom Høyesterett til at tannbittbevi-
sets vekt måtte reduseres.

Med okkupasjonsmakten ferskt 
i minne avviste Blom-utvalget lov-
bestemt medlemskap i Advokatfo-
reningen på prinsipielt grunnlag, 
til fordel for en fri og uavhengig 
advokatstand. Som dommer i Høy-
esterett ble han kjent for sin klarhet 
og arbeidskraft.

P rosederte det skandinaviske 
søksmålet mot den greske 
militærjuntaen for brudd på 

EMK sammen med Jens Evensen, og 
vant i Strasbourg.

«Det er første gang at en gruppe 
land har tatt avstand fra et militær-
diktatur på en slik måte at landet 
måtte forlate Europarådet. Innstil-
lingen, et dokument på 1200 si-
der, er så avslørende for de greske 
oberster i militærjuntaen, at Hellas 
ville blitt suspendert fra rådet hvis 
de ikke selv hadde trukket seg med 
øyeblikkelig virkning», skrev NTB.

Ble høyesterettsadvokat i 1971, og 
partner i advokatfirmaet Arntzen, 
Underland & Co.

Sammen med kollegaene Jon 
Lyng og Andreas Arntzen represen-
terte han Arne Treholt i spionsaken 
mot ham. «En så gjennomført dis-
kret og rettlinjet mann at han måtte 
tåle kritikk fra Treholt-tilhengere 
for å ha overholdt spillereglene», 
skrev Harald Stanghelle.

Den frie 
radikaler

Utspørringens 
mester

«Gjennomført 
diskret»

ASVOR OTTESEN
(1911–2003)
BAKGRUNN: Oppvokst i Trondheim. 
Aktiv i motstandsarbeid i Osvaldgruppa. 
Førte saker for venstresideorganisa-
sjoner etter krigen. Overvåket av POT i 
lange perioder. 

KJENT FOR: Omtales som Norges 
eneste kvinnelige sabotør. Gjorde forar-
beid til aksjonen som sprengte Statspo-
litiets hovedkvarter. Plasserte bombe, 
som ikke detonerte, på tysk bordell. 
Kjempet for det frie forsvarervalg.

KNUT BLOM 
(1916–1996)
BAKGRUNN: Advokatfullmektig i 
Vesterålen, dommerfullmektig på Jæren. 
Partner med Sven Arntzen og Jens Bug-
ge. Høyesterettsadvokat og dommer i 
Høyesterett fra 1968.

KJENT FOR: Sin rolle i Hjemmefrontens 
indre krets, ledelsen av Blom-utvalget 
som utredet lovbestemt medlemskap 
i Advokatforeningen. Fremragende 
forsvarer som ble kjent som en enda 
skarpere dommer. Ledet flere offentlige 
råd og nemnder.

ULF UNDERLAND
(1928–2012)
BAKGRUNN: Byråsjef i Utenriksdepar-
tementet, stasjonert i Paris, Bangkok og 
Wien. Høyesterettsadvokat fra 1971.  

KJENT FOR: Sammen med Jens 
Evensen stevnet han, på vegne av 
Norge, Sverige og Danmark, den greske 
militære juntaen for EMD for brudd på 
menneskerettighetene. Forretningsad-
vokat for store selskaper, blant annet 
det franske oljeselskapet Total og SAS. 
Forsvarer i Treholt-saken. 
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« A dvokatyrket – både i og utenfor Norge – har i se-nere år måttet tåle mye 
hard kritikk, for sviktende etiske hold-
ninger og for overdreven pengegladhet. 
Men det vil, tror jeg, rette på seg. La det 
derfor være sagt: Jeg tror fortsatt på at 
advokater har en oppgave i kampen for 
rett og rettferdighet, og at mitt yrke vil 
kunne reise seg opp fra pengegaloppen 
og igjen stå som fremste forkjemper for 
en bedre, mindre korrupt og mer leve-
lig verden.»

Dette skrev Annæus Schjødt i sin 
biografi Mine Valg. Å kjempe for rett og 
rettferdighet overalt der juridisk assis-
tanse kreves, anså han som sin fremste 
oppgave. 

Lillehammer-saken – der seks Mos-
sad-agenter ble tiltalt for drap på en 

mann som israelerne mente var ansvar-
lig for henrettelsen av israelske utøvere 
under OL i München i 1972 – ble en 
skjebnesak: De seks var ikke terrorister, 
men soldater som kjempet en rettferdig 
krig, skriver han i sin biografi. En av 
hans klienter ble frifunnet, den andre 
dømt til svært mild straff. I ankepro-
sessen til Høyesterett representerte han 
også Sylvia Raphael, og de to ble senere 
gift, og flyttet til Sør-Afrika.De advokatetiske reglene var hans 

rettesnor, og grundige forberedelser 
hans varemerke.«Vi var jurister med liv og sjel; det var 

viktig å stå for noe i den juridiske ver-
den, for å ha ført og fortrinnsvis vunnet 
akkurat den saken, uten særlig hensyn 
til om salæret var stort eller beskje-
dent», skriver han.

Aftenposten mintes ham som «den juridiske flygehelt», kolleger i 

Schjødt som en av etterkrigstidens dyktigste, mest markante og 

respekterte advokater.TEKST: NINA SCHMIDT

Krigshelt som advarte mot pengegalopp

ANNÆUS SCHJØDT (D.Y.)(1920–2014)
BAKGRUNN: Tredje genera-sjon av fremtredende advo-kater, jobbet til han var 72 år i firmaet som bærer familiens navn. Spitfire-flyger og høyt dekorert krigshelt.

KJENT FOR: Omfattende prosedyrepraksis for Høyes-terett, mange profilerte saker. Forkjemper for ytringsfrihet. Giftet seg med en av de dømte Mossad-agentene i Lilleham-mer-saken. Sentrale styreverv i næringslivet og i Advokatfore-ningen.

Lillehammer-saken – der seks Mossad-agenter ble tiltalt for drap –  ble en skjebnesak, skri-

ver Annæus Schjødt i sin biografi. Foto: Aftenposten

”Jeg tror fortsatt på at advokater har en oppgave i kampen for rett og rettferdighet, og at mitt yrke vil kunne reise seg opp fra penge-galoppen.Annæus Schjødt
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V ært styreleder ved Sunnaas
sykehus og nestleder ved
Ullevål sykehus, styreleder i

Hydrokraft og Helse Sør-Øst. Hun irriterer seg over dårlig lov-
givning, sa hun i et intervju i 2020.

– Den lovgivningsteknikken som
ble valgt i NAV-saken er det lett å bli
provosert av. Å utforme regelen til-
synelatende klar, og så «redde seg»
ved å vise til at EØS-loven går foran,
er ikke greit.Samfunnsperspektivet står sen-

tralt for henne.– I valg av roller og arbeidsopp-
gaver har muligheten til å utvikle 
virksomheten jeg har arbeidet for i 
en god retning, vært viktigere enn 
det konkrete resultatet i en enkelt 
sak. Politisk interesse og engasje-
ment, og ikke minst mitt første ar-
beidssted hos Regjeringsadvokaten, 
har nok vært viktig for en slik inn-
retning på min advokatrolle, og har 
også vært avgjørende for at jeg også 
har hatt andre roller enn advokat.

« M annen som gjordeNorge større» er nav-net på en biografi om
Jens Evensen fra 2017. Der omtales
han som en av de viktigste norske
politikerne i det 20. århundre:

«Mot alle odds og i en kamp mot
stormaktenes interesser, skapte han
det juridiske grunnlag for våre hav-
grenser og vårt eierskap til oljen, 
fisken og mineralene i enorme om-
råder», skriver forfatter Berit Ruud 
Retzer.

Leder for senter for norsk hav-
rett, Tore Henriksen, kaller Evensen 
«havjussens største helt», og sier til 
Juridika at Evensen har en stor del 
av æren for at FNs havrettstraktat – 
«havets grunnlov» som avveier mil-
jø, ressursforvaltning, skipsfart og 
sikkerhet - ble vedtatt i 1982.Evensen ledet blant annet Sjøgren-

seutvalget, Statens oljeråd og Konti-
nentalsokkelutvalget, og la grunnlaget
for blokkinndelingen på kontinental-
sokkelen. Rådgiver i folkerett i UD.

« J eg lyver hvis jeg sier at jeg ikke har følt skyld. Jeg ble jo en slags syndebukk. Li-
kevel mener jeg at skyld utelukken-
de er noe som ligger hos gjernings-
personen. Politisk ansvar er noe 
annet, og ja, jeg har følt mye på at 
vi hadde det politiske ansvaret», sa 
Storberget til Aftenposten.Ble fullmektig hos Tor Erling 

Staff, etter å ha møtt ham i ruspo-
litisk debatt. Fascineres av advokat-
gjerningen.

– I en tid med mer populisme og 
svart/hvitt tenkning, trenger vi ad-
vokatene. Selv den verste forbryter 
har fasetter i sitt liv som bør trekkes 
fram, og i den åpenbare gjerning 
finnes tvil. Når fordømmelsen er 
størst, har advokaten sin store opp-
gave. Alltid ivre for mennesket bak 
oppdraget. Der politikeren slutter, 
tar advokaten over og bidrar til å 
forme, utdype og utfordre normer 
og regler. I skråsikkerhetens tid 
trenger vi mer av dette.

Utvikleren Forhandleren Idealisten

HANNE HARLEM(F. 1964)
BAKGRUNN: Politisk rådgiver i Barne- 
og familiedepartementet, dommer-
fullmektig i Nord-Troms, advokat hos 
Regjeringsadvokaten, sjefsjurist Kredit-
tilsynet, assisterende direktør i Norsk
Hydro, medforfatter av lovkommentar
om offentleglova.

KJENT FOR: Byråd for barn og utdanning (Ap) i Oslo, justisminister i 
Stoltenberg I-regjeringen, universitets-
direktør ved UiO, kommuneadvokat i
Oslo. Sivilombud.

JENS EVENSEN(1917–2004)
BAKGRUNN: Skulle overta farens 
slakterbutikk, men ble advokat. Mot-
standsmann. Aktor i landssvikoppgjøret.
Ekspedisjonssjef.

KJENT FOR: Bidro til å sikre statlig 
eierskap i oljesektoren og 200-mils 
økonomisk havsone. Forhandlet frem 
Norges avtale med EF og Gråsoneav-
talen med Sovjetunionen. Havrettsmi-
nister og handelsminister (Ap), dommer
ved Den internasjonale domstolen. Arne
Treholts mentor.

KNUT STORBERGET (F. 1964) 
BAKGRUNN: Fra Elverum, straffe-
rettsadvokat (H). Stortingsrepresen-
tant (Ap) fra 2001 til 2017, avbrutt av 
seks år som statsråd. Nestleder i 
Avholdsfolkets landsråd.KJENT FOR: Var justisminister (Ap) 

fra 2005 til desember 2011, og hadde 
ansvaret for beredskapen under 
terrorangrepet 22.juli 2011. Foreslo 
makspriser for advokater på flere 
nye saksområder. Nå statsforvalter i 
Innlandet.
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« D et er så bra at sånne som 
deg også kommer på den 
andre siden.» Det var før-

ste, men ikke siste gang jeg skulle høre 
akkurat det. Dommere og advokater 
var vant til å se innvandrere som krimi-
nelle, men hadde aldri sett en innvan-
drer eller en med minoritetsbakgrunn 
som forsvarsadvokat», forteller Raja i 
sin ferske bok Min skyld. En historie 
om frigjøring.

Boken har fått strålende kritikker; 
«en beretning om vold, skam og et liv 
i evig konflikt mellom andres forvent-
ninger og egne drømmer», skriver VG. 
Aftenposten hyller ham for å motivere 
innvandrergutter til frigjøring.

Som advokatfullmektig i Sulland dro 
han i 2005 til Pakistan for å forsvare en 
far som var tiltalt for æresdrap på sin 

norskpakistanske datter. Faren ble fri-
kjent. 

«Ukene i Pakistan endret livet mitt. 
Jeg ble landskjent over natten, og fikk 
en ilddåp uten like», skriver Raja. 

– Min mor var analfabet, far jobbet 
på spikerfabrikk, og vi bodde i en kom-
munal bolig. Jeg drømte om advokat-
jobb, for å hjelpe enkeltindividet å nå 
frem med sine krav og oppnå rettfer-
dighet. Som en av de første advokatene 
med ikke-etnisk norsk bakgrunn, var 
jeg også formet av egne erfaringer, med 
utenforskap, diskriminering og urett-
ferdighet, også som barnevernsbarn. 

– Advokater må våge å si øvrigheten 
midt imot, stå i stormen, og ta fighten 
på alle plan. Gode advokater er blant 
de viktigste rettssikkerhetsgarantiene i 
rettsstaten, sier Abid Raja.

Forsvarsadvokat og samfunnsutvikler. Kjempet seg opp fra en 
underpriviligert barndom til å bli statsråd. Frittalende forkjemper 
for mangfold og likeverd.
TEKST: NINA SCHMIDT

Frigjøreren

ABID RAJA
(F. 1975)
BAKGRUNN: Juridikum i 2002, 
master i vitnepsykologi ved 
Oxford i 2004. Fikk det norske 
Oxford-stipendet som den før-
ste med innvandrerbakgrunn. 
Trainee i Schjødt og Wikborg 
Rein. Advokat i Hestenes og 
Dramer (i dag Sulland). Nem-
ndleder i UNE, politiadvokat, 
ambassadesekretær i New 
Delhi.

KJENT FOR: Kultur- og likestil-
lingsminister (V), stortingsre-
presentant, forfatter, Fritt Ords 
pris, flere verv.

Som stortingsrepresentant tok Abid Raja på seg Advokatforeningens T-skjorte under retts-
hjelpsaksjonen i 2015, og støttet foreningens kamp for økte salærer. Her med sin tidligere 
kollega Peter S. Nørgaard. Foto: Nina Schmidt

”Jeg drømte  
om advokatjobb,  
for å hjelpe  
enkeltindividet  
å nå frem med  
sine krav og oppnå 
rettferdighet.
Abid Raja

« A ngrepet på regjeringskvar-
talet 22/7 kunne ha vært 
forhindret gjennom effek-

tiv iverksettelse av allerede vedtatte 
sikringstiltak. Myndighetenes evne til å 
beskytte menneskene på Utøya sviktet. 
En raskere politiaksjon var reelt mulig. 
Gjerningsmannen kunne ha vært stan-
set tidligere den 22/7.»

Dette var hovedkonklusjonene i
22.juli-kommisjones rapport som
Gjørv la frem i 2012. Rapporten fikk
massiv oppmerksomhet. Kvinnebladet
Tara kåret Gjørv til Norges modigste
kvinne.

– Som jurist er hun en ener i sitt fag, 
hun er modig, nysgjerrig og gyver løs 
på det meste på en uavhengig og uredd 
måte. Når dette kobles med en intellek-
tuell kapasitet utenom det vanlige, sier 
det seg selv at hennes kunnskaper etter 
hvert favner over et svært bredt felt, sa 
Egil Myklebust om Bech til Adresseavi-
sen da hun ble SINTEF-sjef. 

H an hadde ikke tenkt å gå i sin 
far, Ole Jakob Baes fotspor. Men 
etter å ha drevet et sjakkfirma i 

noen år, ble han litt mett av svarte og 
hvite brikker, sa han til Advokatbladet.

Tidligere i år besluttet han å forlate 
bransjen for å arbeide med flyktninger, 
noe som står nærmere hans hjerte.

På spørsmål om hva som formet ham 
som advokat, kom han til å tenke på en 
artikkel hans far skrev; Progressiv advo-
katvirksomhet – en illusjon?, som stod 
i Kritisk Juss, Pax 1976.

– Det er en problematikk jeg også 
har kjent på. Advokatens begrensede 
spillerom gjør at man – uansett inten-
sjoner – fort kan bli en som holder det 
bestående ved like, med alle dets urett-
ferdigheter. Så er det heldigvis en god 
del advokater som står på for forand-
ring innen straff, miljø, asyl og annet. 
Det er en bevegelse jeg slutter meg til, 
etter beste evne, sier Bae.

Satte myndighetene på plass

Sjakkeksperten med
det store hjertet

ALEXANDRA BECH 
GJØRV
(F. 1965)
BAKGRUNN: Tok juridikum ved 
UiO, studerte også ved Suffolk 
University og Oxford. New 
York State Bar Exam. Jurist for 
Hydro i New York, direktør for 
fornybar energi både i Hydro 
og Statoil. Partner i Hjort.  

KJENT FOR: Ledet 22.ju-
li-kommisjonen, en lang rekke 
styreverv. Eier den historiske 
gården Gjørv gård på Inderøy 
i Trøndelag, som har landets 
største hjortefarm. Konsernsjef 
i SINTEF.

TORSTEIN BAE
(F. 1979)
BAKGRUNN: Advokatfull-
mektig i Legalis, sjakk-spiller, 
deltok i junior-VM i sjakk og 
EM individuelt, deltok på det 
norske landslaget i sjakk-OL, 
har tittelen Internasjonal mester 
i sjakk. Tidligere leder av Øst-
ensjø SV.

KJENT FOR: Sjakk-kommen-
tator for NRK, ledet fagutvalget 
for flyktning- og humanitærrett 
i ICJ-Norge, tidligere managing 
partner i Legalis, nå leder for 
Flyktninghjelpens avdeling for 
internrevisjon.

Engasjementet i SV har utgangspunkt i 
ulikhet – at opphav skal være så viktig – og 
i strukturell urettferdighet mot kvinner og 
dem som opplever rasisme, sa Torstein Bae 
til Fagbladet. Foto: Geir Egil Skog

»

Bombeangrepet kunne vært forhindret, 
sa 22.juli-kommisjonens leder da 
rapporten ble lagt frem. Foto: Stein J. 
Bjørge, NTB
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« S tang har gått fra å være utskjelt og latterliggjort til å bli en av landets 
mest populære politikere», skrev 
Dagbladet i 2014, og mente at han 
hadde «sjarmert folket i senk» og 
hyllet ham som landsfader.«Det blir litt som å hoppe etter 

Wirkola», sa etterfølgeren Marianne 
Borgen (SV).

– Livet som advokat har vært 
meningsfullt, spennende og godt 
betalt. Det viktigste har vært å skape 
rett og hindre urett. Å kunne hjelpe 
de som har opplevd urettferdighet, 
har gitt jobben og livet mening. Vårt 
samfunn er nå så komplisert at de 
mest sårbare ikke finner frem. Ad-
vokater har et særlig ansvar for å 
hjelpe de som trenger det mest, ikke 
bare de som betaler best, sier Stang.

– At stadig flere kvinner blir ad-
vokater tror jeg kan bidra til å styrke 
advokatenes interesse for samfunns-
oppdraget, et oppdrag som er mye 
viktigere enn millionlønninger.

D a hun begynte i Hjort, fryk-tet hun at hun måtte kom-promisse med seg selv for å 
passe inn.

«Jeg hadde mange fordommer 
mot forretningsadvokater. Perleøre-
dobber og den slags. Det var en stor 
lettelse å oppdage, både hos Hjort 
og i tingretten, at det er fullt mulig 
å være den jeg er. Jeg har kommet 
frem til at det er masse rom for å 
være seg selv i denne jobben, hvis 
man bare har mot til å være tydelig 
på den man er», sa hun.– Jeg fikk jobbe med mange lede-

stjerner i Hjort. I årene i Oslo ting-
rett forelsket jeg meg i domstolen og 
dommerrollen. Dilemmaene, kravet 
til faglig, emosjonell og metodisk 
allsidighet. Å kombinere dette med 
å være profesjonell fotballspiller 
har nok også formet meg. To ulike 
verdener, men mange fellestrekk 
ved eksempelvis kravene som stilles 
til selve live-prestasjonen når kam-
pen - rettsaken - går av stabelen.

F or femti år siden ble jeg an-satt i Hydros juridiske kon-tor. Advokatene hadde en
viktig rolle i arbeidsfellesskapet.
Oppgavene i skjæringspunktet
mellom bedrifts- og samfunnsut-
vikling i tidlige år, ga fundamentet
for verdier og holdninger i senere
lederoppgaver i og utenfor selska-
pet. Min tid som aktiv advokat ble
kort, men læringen om viktigheten
av rolleforståelse og løsningsorien-
tering har fulgt meg senere i livet.
Det har vært viktig for egne og tid-
vis vanskelige, profesjonelle valg,
sier Myklebust i dag.Som styreleder i Hydro fikk han 

kontorplass hos Wikborg Rein.«Det gir en god følelse å komme 
tilbake og ta frem en del av det som 
var mitt profesjonelle utgangspunkt 
for forretningslivet, jusen. Men jeg 
har ingen ambisjoner om å bli noen 
stor bidragsyter på det rent juridis-
ke», sa han til Dagens Perspektiv i 
2002.

Oslos 
yndling Ser klare fellestrekk Industri-

byggeren

FABIAN STANG(F. 1955)
BAKGRUNN: Sønn av hele Norges Wenche Foss. Lærer, politifullmektig, 

advokat i Torkildsen, Tennøe & co (nå 
fusjonert i Føyen). Jobbet særlig med 
fast eiendom, arv, selskapsrett og sivil 
prosedyre. Bystyrerepresentant i fire 
perioder. 

KJENT FOR: Svært populær ordfører 
(H) i Oslo fra 2007 til 2015, statssekretær 
for innvandrings- og integreringsmi-nister Sylvi Listhaug (Frp), advokat (H) 

i Elden.

LISE KLAVENESS(F. 1981)
BAKGRUNN: Fra Meland i Nord-hordland. Profesjonell fotballspiller. Årets spiller i Toppserien 2008, og Årets toppscorer i Toppserien 2010. Juridikum i 2007. Dommerfullmektig 

i Oslo tingrett. Prosedyreadvokat i Hjort.
KJENT FOR: Spilte 73 landskamper 
for Norge. Første kvinne som kom-menterte herre-VM for NRK. Første kvinnelige direktør for elitefotballav-delingen i Norges fotballforbund. 

EGIL MYKLEBUST(F. 1942)
BAKGRUNN: Født i Kvinnherad, konsu-
lent i Rikstrygdeverket, advokat i Norsk 
Hydro, direksjonssekretær, administre-
rende direktør i Norsk arbeidsgiverfore-
ningen. 

KJENT FOR: Drivkraften bak opp-rettelsen av NHO, der han ble første 
administrerende direktør. Generaldi-rektør i Norsk Hydro fra 1991 til 2001, så 

styreleder fram 2001 til 2004. Styreleder 
i SAS, styremedlem i Norske Skog og 
Baroniet Rosendal.
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Abid Raja, hans tidligere sjef Frode Sulland, Ellen 
Holager Andenæs og Merete Smith utenfor Oslo 

tinghus, der Advokatforeningen hadde rigget seg 
til med telt og brosjyrer. Aksjonen fikk massiv 

støtte av riksmediene. Foto: Eivor Eriksen

Lise Klaveness var advokat i Hjort under 
Rettshjelpsaksjonen i 2015, der advokater 

over hele landet takket nei til fremstillings-
oppdrag i én uke. Foto: Eivor Eriksen

Forsvarere benket seg opp på tilhørerbenken da en 

advokat valgte ikke å etterkomme oppfordringen 
om å nedlegge arbeidet. Foto: Eivor Eriksen

Blinkskudd fra advokat-
historien
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E tter å ha lagt ned påstand om dødsstraff og 
fått medhold som aktor i rettsoppgjøret, 
bestemte Alf Nordhus seg for selv å innta 

forsvarets plass i skranken.
«Den harde tiden hadde stemplet hos meg den 

overbevisning at forsvar i straffesaker alltid må 
være kunnskap og kamp. Jeg skulle bli utsatt for 
ensomhet og kritikk på grunn av dette. Men bedre 
enn samkvem er samvittighet, og større enn sam-
funnets straffekrav er enkeltmenneskets skjebne», 
skriver han i boken Jeg tar saken fra 1967.

I sin tale i Nordhus’ begravelse, sa Harald Stang-
helle:

«Han var advokaten som ga begrepet aktivt for-
svar et innhold. Som fikk ry som skrankens mes-
ter, men med tvilen som det mest fornemme ar-
beidsprinsipp. Det ble triumfer og nederlag, men 
det ble aldri faglig stillestående og kjedelig.»

Om en klient erklærer seg ikke-skyldig, må hans 
advokat aldri tillate seg å tenke at klienten er skyl-
dig, men nullstille sin egen holdning å gi seg i kast 
med et aktivt forsvar, skrev Nordhus.

Dette innebar å kontrollere etterforskningen 
kritisk, bidra med alternativt bevismateriale og 
sakkyndige, og formidle opplysninger som taler til 
klientens fordel til media.

«Nordhus fikk forsvarsadvokaten ut av sitt kon-
tor og ut i samfunnet både i billedlig og konkret 
forstand. Han ville at forsvarsadvokaten skulle 
være offensiv og trakk samfunnsforhold og ikke 
bare juss inn i arbeidet sitt. Han tok i bruk disipli-
ner som psykologi, psykiatri og sosiologi - ja alle 
disipliner som gir forståelse av mennesket - i sitt 
arbeid som forsvarsadvokat», sa Tor Erling Staff til 
NTB i 1997.

Mordgåten Hollekim-saken, som fortsatt er 
uoppklart, ble gjennombruddet for Nordhus. Selv 
om klienten tilstod drap i retten, ble han frifunnet 
– etter at Nordhus hadde prosedert på at det lå til 
mannens natur å påta seg skyld.

Han skapte også rettshistorie i Liv-saken, der en 
kvinne ble frifunnet etter å ha skutt sin sovende 
mann. Hun hadde blitt mishandlet i en årrekke.

Han ble kalt en fargeklatt og en jussens 
trollmann, og ble anerkjent som en 
enestående skrankeadvokat med en 
elegant og vennlig væremåte.
TEKST: NINA SCHMIDT

Skrankens 
ener

ALF NORDHUS
(1919–1997)
BAKGRUNN: Fra Bergen. Drev 
illegalt utvalg under jusstu-
diene. Statsadvokat under 
rettsoppgjøret. Satt i en rekke 
bedriftsstyrer. Høyesterettsad-
vokat fra 1953.

KJENT FOR: Sine glitrende 
retoriske evner, innføringen 
av begrepet «aktivt forsvar», 
kjent som en av de dyktigste 
forsvarerne i sin levetid. Skapte 
rettsutvikling i flere saker. 
Maktkritisk samfunnsdebattant. 
Forsvarergruppens første leder.

»
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«Slik kar var aldri funnen / So langt som soga veit, / Og ordet flaug frå 
munnen /So godt som sverdet beit.» Ordene – fra Fedraminne av A. O. Vinje 
- ble gravert i skinn og gitt i gave til Alf Nordhus fra journalister som fulgte 
rettssaken mot skipsreder Ole T. Flakke, tiltalt etter et forlis der 16 mann 
omkom. Flakke, som hadde blitt forhåndsdømt i media, ble frifunnet på fem 
av syv tiltalepunkter. Her Nordhus på sitt kontor i Storgata 10 B i Oslo. Foto: 
Morten Hvaal, NTB 

”Han var advokaten 
som ga begrepet 
aktivt forsvar et 
innhold. Som fikk 
ry som skrankens 
mester, men med 
tvilen som det mest 
fornemme arbeids-
prinsipp.
Harald Stanghelle
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Kronprinsesse Mette-Marit 
døpte hurtigruteskipet Fram og 

ledsages av styreleder Ole Lund 
og kaptein Rune Andreassen. 

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Erik Keiserud, styreleder i Folketrygdfondet, i en 
høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond med 
finansminister Siv Jensen og Olaug Svarva fra Folke-
trygdfondet i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

I 2003 holdt Advokatforeningens ledelse, her ved 
nestleder Berit Reiss-Andersen, leder Helge Aarseth 

og generalsekretær Ketil A. Stene en pressekonfe-
ranse i BAHR-saken. Hovedstyret ba disiplinærut-
valget vurdere om to BAHR-advokater hadde brutt 

reglene for god advokatskikk i Tønne-saken.  
Foto: Cornelius Poppe, NTB

Blinkskudd  
fra advokat- 

historien

44 45



A
ADVOKATBLADET HVA LÆRTE VI?

K jære fru Stray, jeg vil be 
Dem gå inn i min sak og 
hjelpe meg. Jeg greier ellers 

ikke svare for meg. Er det enda tid 
for Dem til å overta, og har De tid?

Slik lød den landsvikanklagede 
Knut Hamsuns bønn til sin tidlige-
re advokat Sigrid Stray i 1946. Han 
hadde planlagt å prosedere sin egen 
sak, men åttisyvåringen innså at er-
statningskravet i saken ble for kom-
plisert. Stray, som selv hadde vært 
arrestert av Gestapo, gikk av som 
lagdommer under landsvikoppgjø-
ret for å representere sin gamle kli-
ent. 

Hamsun tapte saken i Høyeste-
rett. Dommen er kritisert i ettertid. 

Kampen for likestilling står igjen 
som Strays juridiske hjertesak. Hun 
var en av datidens mest kjente juris-
ter, og deltok aktivt i den politiske 
samfunnsdebatten, og var bredt en-
gasjert lokalt i hjembyen Arendal.

Hun jobbet allsidig, også som for-
retningsadvokat.

V okste opp i et Finnmark 
preget av arbeidsstans, va-
reknapphet, demonstra-

sjoner og uro. Justisminister i regje-
ringen Nygaardsvold fra 1939. 

Flyktet med regjeringen og konge-
huset fra Oslo. Fra London utformet 
Wold provisoriske anordninger for 
å rekvirere den norske handelsflå-
ten til de alliertes tjeneste. Hadde 
hovedansvaret for å utarbeide lov-
grunnlaget for eksilregjeringen. 

Etter krigen oppstod det politisk 
strid om fullmaktslovene, som ga 
offentlige instanser vid adgang til å 
avgjøre rettslige spørsmål uten ster-
ke rettssikkerhetsordninger for de 
berørte. Wold tok til orde for enkel-
tindividets rettigheter som et høye-
re gode enn effektiv forvaltning.

Ble utnevnt som leder av forvalt-
ningskomiteen i 1951, som førte til 
opprettelsen av Sivilombudsmann-
sembetet, og til innføringen av of-
fentlighetsprinsippet i forvaltnings-
retten. 

D a melk uteble fra arbeids-
plassene i Oslo i september 
1941, oppstod en spontan 

streik. Rikskommissær Josef Terbo-
ven erklærte unntakstilstand, og 
arresterte folk som ble holdt ansvar-
lige, deriblant Hansteen, som var 
fungerende leder i LO, og en klub-
bformann. Begge ble henrettet på 
en skytebane på Årvoll.

Hansteen hadde jobbet aktivt for 
å motvirke Nasjonal Samlings for-
søk på å ta over kontrollen av LO, 
og organisasjonen ble av Terboven 
betraktet som tyskernes farligste 
motstander i Norge.

På 30-tallet var Hansteen forsvarer
for mange arbeidere, blant annet et-
ter Mestadslaget i 1931, der 60.000
arbeidere ble utestengt fra jobbene
sine, etter protester mot store lønn-
snedsettelser. Til slutt oppstod et ga-
teslag der tre politifolk ble skadet.

Hansteens enke Kirsten ble Nor-
ges første kvinnelige statsråd i Einar 
Gerhardsens regjering i 1945.

De svakes 
forsvarer

Fremsynt 
foregangsmann

Arbeidernes 
motstandsmann

SIGRID STRAY 
(1893–1978)
BAKGRUNN: Fra Sandnes. Norges 
andre kvinnelige høyesterettsadvokat i 
1929, Venstre-politiker, kvinnesakskvinne.

KJENT FOR: Hamsuns forsvarer under 
landsvikoppgjøret. Første kvinnelige 
kansler for St. Olavs orden. Formann i 
Norske Kvinners Nasjonalråd. Kjempet 
for likelønn, enkemannspensjon og 
opphevelse av dødsstraff. Forsvarer i 
flere krigsrettssaker. Holdt radioforedrag 
om kvinners rettigheter.

TERJE WOLD 
(1899–1972)
BAKGRUNN: Født i Nordland. Startet 
advokatvirksomhet og var ordfører for 
Ap i Vadsø. Øst-Finnmarks eneste jurist. 
Senere lagdommer.

KJENT FOR: Høyesterettsadvokat, 
justisminister, dommer i Høyesterett fra 
1949 og høyesterettsjustitiarius fra 1958 
til 1969, og Norges første dommer i Den 
europeiske menneskerettsdomstol i 
Strasbourg. En av hovedarkitektene bak 
moderne norsk forvaltningsrett.

VIGGO HANSTEEN
(1900–1941)
BAKGRUNN: Var med å etablere det 
radikale tidsskriftet Mot Dag. Høyeste-
rettsadvokat i 1933. Juridisk konsulent i 
LO, senere LO-topp.

KJENT FOR: Den fremste representan-
ten for den nye generasjonen advokater 
med tilknytning til arbeiderbevegelsen 
på 30-tallet. Den første nordmannen 
som under okkupasjonen ble dømt til 
døden av politiske grunner. Dedikerte 
livet sitt til å forsvare arbeiderklassen.
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S ammen med fire andre kvinnelige 
juridiske kandidater – og med et 
lovutkast fra Advokatforeningen i 

ryggen – krevde Elise Sem at kvinner 
fikk tilgang til advokatyrket.

Lovgivningsprosessen endte med ved-
tagelsen av «sakførerloven» av 1904 som
ga kvinner adgang til advokatyrket.

Sem, som selv hadde vært fullmektig 
hos overrettssakfører og senere Aften-
posten-redaktør Thorstein Diesen, an-
satte flere kvinnelige jurister som full-
mektiger, og bidro til kvinnenes inntog 
i det mannsdominerte advokatlivet.

I Kvindelige studenters jubilæums-
tidsskrift 1882-1907 skildrer Sem selv 
sitt inntog i bransjen: 

«Helt fra den første tid blev jeg af 
mine mandlige kollegaer mødt med 
den største velvilje, og det ogsaa af de 
ældre. (…) At give opplysninger om 
hvilke personer, der særlig søger mig, 
er ikke let. Det er jo mænd og kvinder i 
de forskjellige samfundsstillinger. Selv-
følgelig er det mest kvinder, men ofte 
har det været en fader, som har sendt 
sin datter til mig, eller en broder sin 

søster. Og det har ofte hændt, at de er 
kommen langveisfra, ja helt fra det 
nordligste Norge, idet de har ønsket at 
henvende sig til en kvindelig sagfører.»

Sem vokste opp i Mandal, hvor faren 
var sorenskriver. Hun arbeidet som as-
sistent på farens kontor fra hun var 16 
år. Slik fikk hun fra tidlig ungdom god 
innsikt i en advokats varierte arbeids-
hverdag. Da hun var 24 år reiste hun til 
hovedstaden for å studere jus. 

På denne tiden var det gjengs å mene
at kvinner ikke hadde nok fysisk styrke
til å studere. Under sin studietid gikk
Sem inn for å organisere studentidretts-
lag for kvinner. Hun var med på å stif-
te gymnastikkforening og skiklubb for
kvinnelige studenter, og sørget for at
disse ble tildelt midler over universite-
tets budsjetter.

I 1912, ett år før kvinner fikk allmenn 
stemmerett, ble Sem autorisert som Eu-
ropas første høyesterettsadvokat. Hun 
ble fast forsvarer for kvinnelige straffe-
tiltalte, og var med på å utarbeide ek-
tefelleloven fra 1927, som sikret større 
økonomisk likestilling.

«Snarest mulig maa det blive aabnet for kvinder adgang til at
erholde autorisation som sagførere», krevde Elise Sem i et brev til
Justisdepartementet.
TEKST: AXEL HODNEFJELD

Banebryteren
Elise Sem avla juridisk embetseksamen med laud i 1901. Foto: Familien

”Helt fra den 
første tid blev jeg 
af mine mandlige 
kollegaer mødt 
med den største 
velvilje, og det 
ogsaa af de ældre.
Elise Sem
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ELISE SEM
(1870–1950)
BAKGRUNN: Cand.jur i 1901. 
Åpnet egen advokatpraksis 
i Oslo i 1904, dagen etter at 
sakførerloven, eller Lex Elisiana 
– som tillot kvinner å ha autori-
sasjon - trådte i kraft.

KJENT FOR: Norge og Euro-
pas første kvinnelige høyeste-
rettsadvokat. Første kvinnelige 
aktor. Bidro til reform som ga 
økonomisk likestilling. Jobbet 
mot hvit slavehandel, og for at 
kvinnelige studenter skulle få 
drive med sport.

Sem startet gymnastikk-timer 
for kvinnelige medstudenter i 
1896. Foto: Museum for univer-
sitets- og vitenskapshistorie
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Skuespiller Steven van Zandt 
fra Lillyhammer møtte tidligere 
justisminister Knut Storberget 

(Ap) for å gjøre research. Foto: 
Krister Sørbø, VG

1918
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T il tross for at Tromsø-dialekten glimrer med 
sitt fravær, har Gunnar Nerdrum definitivt 
vært en av de mest fremtredende advoka-

tene i Nord-Norge det siste århundret. Selv mener 
Nerdrum det meste i karrieren skyldes tilfeldighe-
ter. 

– Jeg hadde en far som var jurist og dommer 
i det meste av mitt bevisste liv i oppveksten. Det 
meste av tiden har jeg vært i Tromsø, men jeg har 
også hatt autorisasjon i Paris og i Moskva. Også 
det skyldes tilfeldigheter. Jeg har alltid tatt «alt», 
når jeg har hatt tid, og har derfor ikke lagt opp til 
noen spesialitet. Det viktigste har vært å bistå folk 
flest i lokalsamfunnet, sier Nerdrum. 

På syttitallet het Nerdrums firma «Nerdrum og 
Smukkestad». Han likte tilværelsen på et lite kon-
tor.

– Vi var byens ledende advokatfirma fra 76 til 
79. Med to advokater og en fullmektig mente vi 
bestemt at vi ikke kunne bli større. I dag er det jo 
til å le seg i hjel av.

Tromsø-advokaten trivdes med alt fra sivile sa-
ker og straffesaker til forretningsjus.

– Generalistrollen har passet meg. Da arbeider 
man nok tyngre enn spesialistene. Vi må lese på 
leksa. Til gjengjeld har man variasjonsbredden, og 
den verdsetter jeg høyt, sa Nerdrum for noen år 
siden. 

Praksisen i Paris hadde også et bredt omfang.
– Det kunne være utflyttede nordmenn som 

hadde problemer i Norge, enten det gjaldt skatt, 
trygdeavgift, eller nabogrense på hytta. Men vi 
hadde også mange franske saker, som gjerne had-
de en link til Norge eller Russland. Det var en del 
spennende oppdrag mot Russland, dette var jo på 
nittitallet hvor mange skulle gjøre business med 
dem.

Også de senere årene har Nerdrum engasjert seg 
i samfunnsdebatten. I 2016 skapte han debatt med 
uttalelser om straffenivået ved sovevoldtekter.

– Mitt utgangspunkt var at vi var i akkurat sam-
me situasjon for femti år siden. Fra 1927 til 1964 
var det minimumsstraff på tre år for voldtekt, og 
det kom en god del uforklarlige frifinnelser, hvor 
mannen helt opplagt hadde gått over streken, 
men likevel ble frifunnet, uttalte Nerdrum.

Gunnar Nerdrum er allmennpraktikeren 
fra nord som endte opp med å praktise-
re 17 år i Frankrike.
TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

Omflakkeren 
fra nord

GUNNAR NERDRUM
(F. 1941)
BAKGRUNN: Fra Tromsø. 
Dommerfullmektig i Arendal, 
advokat i kontorfellesskap 
med Sigrid og Christian Stray. 
Høyesterettsadvokat fra 1972. 
Advokatfirma i Tromsø, i Paris 
fra 1991, og i advokatfellesskap 
i Moskva. 

KJENT FOR: Ry for å være en 
fremragende jurist med bred 
samfunnsorientering. Voldgifts-
saker i Moskva, Stockholm, St. 
Petersburg og Paris. Frittalende 
nestor og samfunnsdebattant.

Gunnar Nerdrum er glad i sin 
gamle boble. Foto: Rune Stoltz 
Bertinussen

”Jeg har alltid tatt 
«alt», når jeg 
har hatt tid, og 
har derfor ikke 
lagt opp til noen 
spesialitet. Det 
viktigste har vært 
å bistå folk flest i 
lokalsamfunnet.
Gunnar Nerdrum

Kjell Inge Røkke hjelper Ellen Holager 
Andenæs med advokatkappen i Oslo 
tingrett i sertifikatsaken i 2005.  
Andenæs hadde glemt sin egen kappe, 
og fikk låne en i siste liten fra John 
Christian Elden. Foto: Lise Åserud, NTB
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S tabell var i en årrekke en av Nor-
ges mest kjente forsvarere, og
bemerket seg som en fanebærer

for rettssikkerhet og menneskeverd
både partipolitisk og rettspolitisk.

Før valget i 2017 etterlyste han 
et større samfunnsengasjement fra 
forsvarere mot en undertrykkende 
tendens i strafferetten. Selv gjorde 
han opprop mot overgrep fra politi 
og offentlige myndigheter gjennom 
hele karrieren.

«Han gikk motstrøms, brøt med 
sitt konservative miljø og forble tro 
mot sine radikale tanker hele livet. 
Han bisto de som trengte det og soli-
dariserte seg med svake. Han gjorde 
en stor jobb som forsvarsadvokat og 
er en av de store i min generasjon», 
sa kollega Cato Schiøtz til VG etter 
dødsbudskapet i 2018.

For en uredd og ansvarsbevisst 
innsats i advokatgjerningen mottok 
Stabell i 2002 den gjeve utmerkel-
sen Espelands honnørpris av Advo-
katforeningen.

O slo S-saken i 1996 satte fyr 
på karrieren.

– Det var starten på en 
rekke saker utenbys, som Nokas-sa-
ken. Min hustru satte som vilkår at 
jeg overvant flyskrekken min. Det 
gjorde jeg ved hjelp av piller og al-
kohol - og lyst på saken. Det er vik-
tig å være engasjert og gi alt en har. 
Halv gass er forbudt, sa han i 2019.

– Min far var advokat. Min helt.
Han var venn med Olav Hestenes.
Han møtte jeg her i Haugesund
på 70-tallet. Jeg leste boken til Alf
Nordhus «Jeg tar saken» og jeg var
aldri i tvil. Forsvarsadvokat. Jeg
har ressurser. Så om jeg kan bistå
de som er rammet av ressurssvak
bakgrunn eller uflaks, så skal jeg
gjøre mitt for å lose de gjennom
det som måtte komme, under etter-
forskningen eller i rettssystemet.
Når noen faller, bør noen prøve å
hjelpe de opp igjen. Det har vært
min motivasjon og min glede, sier
han i dag.

L ærum har prosedert i flere av
landets mest omtalte draps- og
sedelighetssaker, og har mar-

kert seg med en ubetinget ydmykhet
overfor faget, klienter og kollegaer.

– Jeg har vært opptatt av å følge 
de etiske reglene og har som rette-
snor hver dag å fremme rett og hin-
dre urett. Det har vært og er en gave 
å få arbeide med fornøyde klienter 
sammen med gode kollegaer. Klien-
tene inspirerer meg til videre arbeid 
med tunge saker og lange arbeidsda-
ger, sier hun selv.

Hun forsvarte «Lommemannen» 
i tingretten, og i 2019 var hun for-
svarer i Sandra-saken – norgeshis-
toriens største nettovergrepssak.

– Vi må huske at det er et 
menneske bak alle straffbare 
handlinger. Mennesket er ikke all-
tid vanskelig, det har det vanskelig, 
sa hun til Aftenposten i 2020. 

– Alle er like viktige, og jeg har 
lært noe av alle uansett hvor de 
kommer fra og hvem de er.

Den radikale 
stemmen

Den sterke 
losen

Menneske-
kjenneren

HARALD STABELL
(1947–2018)
BAKGRUNN: Fast forsvarer i Oslo 
tingrett og Borgarting og møterett for 
Høyesterett. Medlem i Rettssikkerhets-
utvalget, mangeårig leder av lovutvalget 
for strafferett og straffeprosess.

KJENT FOR: Forsvarer i straffesaker 
som NOKAS- og Orderud-sakene. 
Sterkt politisk engasjement, varamed-
lem for Rødt i Oslo bystyre. Forsvarer 
for Blitz, Stein Lillevolden, AUF, Bellona, 
og Natur og Ungdom. 

ERIK LEA 
(F. 1956)
BAKGRUNN: Startet egen advo-
katpraksis i 1990, har vært formann 
i Haugesund krets og medlem av 
Bistandsadvokatutvalget. Fast forsva-
rer i Haugaland tingrett og Gulating 
lagmannsrett.

KJENT FOR: Har jobbet med flere 
medieprofilerte straffesaker. Var blant 
annet forsvarer i Oslo S-saken og i 
NOKAS-saken, og bistandsadvokat for 
foreldrene i Birgitte Tengs-saken.

GUNHILD LÆRUM
(F. 1962)
BAKGRUNN: Fast forsvarer ved 
Nedre Romerike tingrett og Eidsivating 
lagmannsrett, fast advokat for flere 
barneverntjenester, spesialfag i arbeids- 
og odelsrett.

KJENT FOR: Forsvarer i kjente straffe- 
og overgrepssaker. Har sittet i Advokat-
foreningens hovedstyre og flere utvalg, 
og vært leder av Romerike krets. Styre-
medlem i Norges Fotballforbund, Norsk 
Toppfotball og Lillestrøm Sportsklubb.

»
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Da prinsesse Märtha i 2007 gikk til sak for å 
stoppe forlaget Publicom fra å gi ut boken Märthas 

engler fordi det var et bilde av henne på coveret, 
var det første gang en kongelig person tok ut sivilt 
søksmål. Cato Schiøtz var hennes advokat. Saken 

endte med forlik. Foto: Kristian Helgesen, NTB
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« S tang har gått fra å være 
utskjelt og latterliggjort 
til å bli en av landets 

mest populære politikere», skrev 
Dagbladet i 2014, og mente at han 
hadde «sjarmert folket i senk» og 
hyllet ham som landsfader.

«Det blir litt som å hoppe etter 
Wirkola», sa etterfølgeren Marianne 
Borgen (SV).

– Livet som advokat har vært 
meningsfullt, spennende og godt 
betalt. Det viktigste har vært å skape 
rett og hindre urett. Å kunne hjelpe 
de som har opplevd urettferdighet, 
har gitt jobben og livet mening. Vårt 
samfunn er nå så komplisert at de 
mest sårbare ikke finner frem. Ad-
vokater har et særlig ansvar for å 
hjelpe de som trenger det mest, ikke 
bare de som betaler best, sier Stang.

– At stadig flere kvinner blir ad-
vokater tror jeg kan bidra til å styrke 
advokatenes interesse for samfunns-
oppdraget, et oppdrag som er mye 
viktigere enn millionlønninger.

D a hun begynte i Hjort, fryk-
tet hun at hun måtte kom-
promisse med seg selv for å 

passe inn.
«Jeg hadde mange fordommer 

mot forretningsadvokater. Perleøre-
dobber og den slags. Det var en stor 
lettelse å oppdage, både hos Hjort 
og i tingretten, at det er fullt mulig 
å være den jeg er. Jeg har kommet 
frem til at det er masse rom for å 
være seg selv i denne jobben, hvis 
man bare har mot til å være tydelig 
på den man er», sa hun.

– Jeg fikk jobbe med mange lede-
stjerner i Hjort. I årene i Oslo ting-
rett forelsket jeg meg i domstolen og 
dommerrollen. Dilemmaene, kravet 
til faglig, emosjonell og metodisk 
allsidighet. Å kombinere dette med 
å være profesjonell fotballspiller 
har nok også formet meg. To ulike 
verdener, men mange fellestrekk 
ved eksempelvis kravene som stilles 
til selve live-prestasjonen når kam-
pen - rettsaken - går av stabelen.  

F or femti år siden ble jeg an-
satt i Hydros juridiske kon-
tor. Advokatene hadde en

viktig rolle i arbeidsfellesskapet.
Oppgavene i skjæringspunktet
mellom bedrifts- og samfunnsut-
vikling i tidlige år, ga fundamentet
for verdier og holdninger i senere
lederoppgaver i og utenfor selska-
pet. Min tid som aktiv advokat ble
kort, men læringen om viktigheten
av rolleforståelse og løsningsorien-
tering har fulgt meg senere i livet.
Det har vært viktig for egne og tid-
vis vanskelige, profesjonelle valg,
sier Myklebust i dag.

Som styreleder i Hydro fikk han 
kontorplass hos Wikborg Rein.

«Det gir en god følelse å komme 
tilbake og ta frem en del av det som 
var mitt profesjonelle utgangspunkt 
for forretningslivet, jusen. Men jeg 
har ingen ambisjoner om å bli noen 
stor bidragsyter på det rent juridis-
ke», sa han til Dagens Perspektiv i 
2002.

Oslos 
yndling

Ser klare 
fellestrekk

Industri-
byggeren

FABIAN STANG
(F. 1955)
BAKGRUNN: Sønn av hele Norges 
Wenche Foss. Lærer, politifullmektig, 
advokat i Torkildsen, Tennøe & co (nå 
fusjonert i Føyen). Jobbet særlig med 
fast eiendom, arv, selskapsrett og sivil 
prosedyre. Bystyrerepresentant i fire 
perioder. 

KJENT FOR: Svært populær ordfører 
(H) i Oslo fra 2007 til 2015, statssekretær 
for innvandrings- og integreringsmi-
nister Sylvi Listhaug (Frp), advokat (H) 
i Elden.

LISE KLAVENESS
(F. 1981)
BAKGRUNN: Fra Meland i Nord-
hordland. Profesjonell fotballspiller. 
Årets spiller i Toppserien 2008, og 
Årets toppscorer i Toppserien 2010. 
Juridikum i 2007. Dommerfullmektig 
i Oslo tingrett. Prosedyreadvokat i 
Hjort.

KJENT FOR: Spilte 73 landskamper 
for Norge. Første kvinne som kom-
menterte herre-VM for NRK. Første 
kvinnelige direktør for elitefotballav-
delingen i Norges fotballforbund. 

EGIL MYKLEBUST
(F. 1942)
BAKGRUNN: Født i Kvinnherad, konsu-
lent i Rikstrygdeverket, advokat i Norsk 
Hydro, direksjonssekretær, administre-
rende direktør i Norsk arbeidsgiverfore-
ningen. 

KJENT FOR: Drivkraften bak opp-
rettelsen av NHO, der han ble første 
administrerende direktør. Generaldi-
rektør i Norsk Hydro fra 1991 til 2001, så 
styreleder fram 2001 til 2004. Styreleder 
i SAS, styremedlem i Norske Skog og 
Baroniet Rosendal.
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Abid Raja, hans tidligere sjef Frode Sulland, Ellen 
Holager Andenæs og Merete Smith utenfor Oslo 

tinghus, der Advokatforeningen hadde rigget seg 
til med telt og brosjyrer. Aksjonen fikk massiv 

støtte av riksmediene. Foto: Eivor Eriksen

Lise Klaveness var advokat i Hjort under 
Rettshjelpsaksjonen i 2015, der advokater 

over hele landet takket nei til fremstillings-
oppdrag i én uke. Foto: Eivor Eriksen

Forsvarere benket seg opp på tilhørerbenken da en 
advokat valgte ikke å etterkomme oppfordringen 
om å nedlegge arbeidet. Foto: Eivor Eriksen
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