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Som kjent har a~vokat.Erling_Uelann forfattet ennel småskrifter hvori -

han fremkommer me~ enHel til~els sterke kritiske bemerkninger i forbinnel

se med "rettsoppgjøret tJ efter frigjøringen. Uelann ble oppnevnt som 

offentlig forsvarer_i en rekke av n.isse saker og fikk således et meget 

g00t kjennskap til den meget tvilsomme lovanvennelse som ble brukt. 

Johan Scharfenberg, Skeie og Fanebust har i sine skrifter åpent kritisert 

"rettsoppgjøret" så Uølann er i meget gOnt selskap i så måte. 

Med sine skrifter tar anvokat Uelan~ særlig sikte på å informere nen~yngre 

generasjon hvorav ne fleste er helt uvitenne om net som virkelig hennte 
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nengang. Følgende skrifter er utkommet~ Antall siHer. Format. Pris~ ~2 
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Anvokat Uelann har ikke beregnet seg forfatterhonorar og eventuelt 

overskund går til gratiseksemplarer til enkelte utvalgte som ikke konmer 

til å kjøpe Hisse hefter, men som vil ha gont av å lese Hem. 

Da oppkrav faller svært dyrt vil vi sette pris på å få betaling 

sammen men bestillingen enten i krysset sjekk eller postanvisning. 

Da Ueland har anmo"1et meg å bjelpe ham men utsen~else av heftene kan 

bestilling og penger senrles nirekte til meg. 
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