Dyrevennen høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn er død.
Tore S. Engelschiøn sovnet stille inn mandag den 23.04.2007, 75
år gammel. Budskapet om hans død vekker mange minner om et
engasjert menneske som deltok på mange arenaer i samfunnet.
Aftenposten hadde en

omtale av Tore i forbindelse med

hans 75 årsdag den 30. juli 2006. Omtalen avsluttes med
disse ord: "Som advokat lå jubilantens hjerte hos dyrene, og
Dyrebeskyttelsen var ofte klient".

Norsk Huskattforening kan slutte seg til disse ordene. Tore bidro
med gratis juridisk hjelp til foreningen i mange år. Den mest
omtalte

saken

som

Tore

hjalp

foreningen

med

var

Høyesterettsdommen avsagt 29.10.1993 om retten til katt i
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borettslag, den såkalte "Emmelinedommen", Tore prosederte
saken som han vant på vegne av sin klient.

Dommen har vært banebrytende i forhold til de nye lovbestemmelsene vi har fått om dyrehold til tross for deres
uheldige ordlyd. Forøvrig kan Tores utredninger finnes på nettsiden til Norsk Huskattforening i menyene
"Hjemløse katter" og "Dyr i borettslag."
På vegne av alle oss som taler dyrenes sak og som gjennom mange år har fått hjelp av Tore, vil jeg få uttrykke
takknemlighet for alt det som Tore har bidratt med til dyrenes velferd. Vi kan ikke få takket ham nok for all den
juridiske gratis-hjelp han har gitt oss. Hans utredninger er lagt ut på flere dyrenettsider og vil alltid minne oss om
hans medfølelse og engasjement for alle dyrearter.

Vi snakker ofte oss imellom om hvor hjelpeløse vi ble da Tore etter hvert grunnet dårlig helse ikke lenger kunne
bidra på samme måte som tidligere med å hjelpe oss i kampen for dyrenes rettigheter. Men han lever videre med
oss fordi hans juridiske utredninger er til hjelp hver dag og danner basis i mye av vårt arbeide. Personlig tenker jeg
med glede tilbake på alle de inspirerende og engasjerte samtaler vi hadde. Han kunne kontaktes når som helst når
det dukket opp en dyrevernsak som måtte løses juridisk.

Med Tores bortgang har dyrene mistet en kraftig stemme, og vi har mistet et inspirerende og godt menneske. Vi
minnes Tore med takknemlighet og glede og sender hans familie våre tanker i denne vanskelige tiden.
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