
Invitation

Lindén Kommunikation, Jyl landsgade 30, 6400 Sønderborg



Merethe Stagetorn har arbejdet som beskikket forsvarer

i 25 år og gennem årene har hun forsvaret Bandidos-

rockere, voldtægtsforbrydere, selskabstømmere, doping-

mistænkte sportsfolk, Mogens Glistrup og hundredvis af

skyldige og uskyldige, hvis navne hun for længst har

glemt.

Den faglige udfordring for hende ligger i at prøve at gøre

en forskel for nogle mennesker, at skabe tillid hos dem,

så man når frem til en så retfærdig dom som muligt.

Hun kommer som en fremmed til mennesker, der ofte

gennem deres opvækst ikke er tillidsfulde overfor andre,

så kunsten og arbejdet består derfor i, at få et fornuftigt

samarbejde i gang ud fra de oplysninger, der fremgår af

politirapporterne og klienternes egne udsagn.

SCENER FRA EN RETSSAL
SSR får besøg af forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, som fortæller om spændende retssager, 
om retspraksis, om sit liv og de mange skæbner, hun har mødt.

Personligt giver arbejdet hende meget. Før i tiden

læste hun mange bøger med stort udbytte og har

også forsøgt sig med Stieg Larssons anmelderroste

krimi ”Mænd der hader kvinder”, side efter side med

intriger, drama og mord, men for hende er virkelig-

heden mere spændende. Så hun bruger hellere

søndagene til at læse politirapporter og straffesager,

hvor plottene er mere intense og beskrivelsen af

mennesker mere hudløs end i nogen kriminalroman.

Som forsvarsadvokat er Merethe Stagetorn en institu-

tion, der nyder respekt fra retssystemets insidere, der

kender hende som noget af en karakter på sin cykel

med pels, spadseredragt og raslende smykker. Hun

fører flere sager ved Højesteret end nogen anden

forsvarer og har altid 60-70 verserende sager fra mord

og tung økonomisk kriminalitet til små tilståelsessager.

Hun blev cand. Jur. med udmærkelse i 1965 og lektor

på Københavns Universitet fra 1965-78, samtidig med

at hun fik børn. 

I 1988 under Poul Schlüter blev hun tilbudt at blive

justitsminister, men afslog. 

I 2003 skrev hun ”Forsvarsadvokaten – hverdag i

retssale og fængsler”, hvor hun fortæller om nogle af

de mest omtalte sager og samtidig giver et indblik i

det danske retssystem – på godt og ondt. 

Merethe Stagetorn



PROGRAM
kl. 18.45 Velkommen

kl. 19.00 Merethe Stagetorn fortæller 

kl. 20.30 Let anretning

kl. 22.00 Farvel og tak

Efter foredraget serveres en tapas 
tallerken bestående af:

• Tatar af hjemmegraved laks på rugbrød 

• Cannelloni af røget laks med ris 

• Lille tærte med muslinger 

• Ballotine af Serrano skinke 

• Mousse af andelever 

• Peberpate med cornichons 

• Terrine af majskylling med pistacie 

• Oste terrine med hjemmesylt

Praktiske oplysninger
Hvor: Restaurant Victoria, Helgolandsgade 9, Sønderborg
Hvornår: Torsdag den 15. maj kl. 18.45 
Tilmeldingsfrist: Fredag den 9. maj
Pris: 230 kr. pr. person, inkl. tapas tallerken og et glas vin.

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.reklamegal.dk. 
Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at
tilmelde: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 senest fredag
den 9. maj.
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Kom og oplev forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, som fortæller om spændende
retssager, om retspraksis, om sit liv og de mange skæbner, hun har mødt...
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