
 

 

 

 

 

 
Mød forsvarsadvokaten: Hun 

kæmper for mordere og pædofile 

... men privat kan hun ikke udholde drama og hun har aldrig haft 

et skænderi med sin mand. Hun er et praktisk, regelret og 

pligtopfyldende menneske. Men hun håber, at hun som 70-årig 

nu kan nå dertil, hvor passionen får lov at bestemme 

●●● 

 

Af Helle Lho Hansen, 01. december 2012  
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03 'Jeg er et praktisk menneske' 

07 Blå bog 
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d 
'Jeg er et 

praktisk 

menneske' 

 

Forsvarsadvokat Merethe 

Stagetorn kæmper for mordere 

og pædofile, men privat kan hun 

ikke udholde drama og hun har 

aldrig haft et skænderi med sin 

mand. Hun er et praktisk, 

regelret og pligtopfyldende 

menneske. Men hun håber, at 

hun som 70-årig nu kan nå dertil, 

hvor passionen får lov at 

bestemme.  
Af Helle Lho Hansen  

Tidligt om morgenen kan man se en 

spinkel kvinde cykle gennem 

København, fra Kongens Nytorv til 

Østerbro. Præcis kl. 6.30 står hun 

omklædt på kanten af svømmebassinet 

i Charlottehavens Health Club. Og 

præcis 30 minutter senere – maks. 31 

minutter – stiger hun op af vandet 

igen. 70-årige Merethe Stagetorn er en 

punktlig kvinde. 

- Jeg er et vanemenneske – eller 

pedantisk, ville man mene, hvis man 

ikke kan lide mig. Vaner gør 

tilværelsen nemmere. Jeg behøver 

ikke forhandle med mig selv eller 

mærke efter, hvad jeg har lyst til. Jeg 

ved, at når jeg står på kanten kl. 6.30, 

så skal jeg svømme en halv time. Ikke 

mere, ikke mindre. 

Hun har forsvaret alt fra 

selskabstømmere, dopingmistænkte 

og rockere til røvere, pædofile og 

mordere. Hun er ikke et menneske, 

der lader sig dirigere af følelser, og det 

er hverken passion eller for den sags 

skyld en overvældende 

retfærdighedssans, der driver hende. 

Derimod er motoren i hendes liv 

punktlighed, ordentlighed og en 

veludviklet sans for det praktiske. 

- Som ældre høster man de korn, man 

har sået gennem livet. Lige nu høster 

jeg gode korn, fordi jeg har gjort en 

forskel for andre mennesker. Men jeg 

er ikke gået gennem livet i en uendelig 

strøm af god karma og kan se, at jeg 
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formentlig også har gjort nogen ondt i 

tidens løb. 

Det står særligt tydeligt her kort efter 

hendes 70 årsfødselsdag. Hun er 

stadig overvældet over, hvor mange 

gamle klienter og bekendte der sendte 

blomster og tak på dagen. Men hun 

modtog også et bittert brev fra et 

tidligere vennepar, der mente, hun 

havde skuffet ved at lade deres 

venskab løbe ud i sandet. 

Merethe Stagetorn besvarede ikke 

brevet, for ’det nytter ikke at begynde 

at forklare sig’. 

- Jeg har lært, at hvis man ikke vil ud i 

en diskussion, skal man ikke komme 

med argumenter, lader hun 

forsvarsadvokaten sige.  

Vrede og had er drænende 

I dag ved hun, at hun nok har været 

tilbøjelig til at føle en større 

forpligtelse over for sine klienter end  

overfor sine venner. Mere eller mindre 

ubevidst har hun tænkt, at ’vennerne, 

de klarer sig nok’. 

- Jeg er ikke den første, der står klar 

med førstehjælpskassen, når der sker 

noget hos dem, og er nok typen, der 

lader det fade ud, hvis jeg ikke længere 

vil et venskab. Jeg er ikke til opgør. 

Kun i retssalen, men der er det meget 

disciplineret og høfligt, og vi taler efter 

tur. Vrede og had tager utrolig mange 

ressourcer. Jeg synes, høflighed og en 

ordentlig tone er vigtigere. 

Merethe Stagetorn trives med klare 

regler og tydelige forventninger. 

Måske er det derfor, hun befinder sig 

så godt, når hun står midt mellem 

dommeren og den anklagede i en 

straffesag. 

Familien har altid været omdrejningspunktet i 
Merethe Stagetorns liv. Her er hun på picnic 
sammen med sønnen Henrik, datteren Marianne 
og ægtemanden Ove i 1989 Foto: Palle 
Hedemann. 

I retssalen er hun kendt som en skarp 

og skrap dame, der blandt mange 

andre har talt Bo Hamburgers, Peter 

Brixtoftes og Tvinds og efter eget skøn 

ikke under 150 morderes sag. Hun er 

altid forberedt til fingerspidserne. 

Punktlig - og pligtopfyldende.Selv 

mener hun, at det stammer fra 

opvæksten på en gård på Stevns, hvor 

hun som lille blev sendt i marken med 

sine forældre og bedsteforældre, 

udstyret med en roe-renser i 

børnestørrelse. 

- Der var aldrig nogen, der spurgte, om 

jeg havde lyst, eller om jeg var træt. 

Den arbejdsmoral hænger ved. Jeg 

klager mig aldrig, skal bare have 
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tingene gjort. Jeg er et meget praktisk 

menneske. 

Er du et passioneret menneske? 

- Jeg vil ikke kalde mig selv en ildsjæl, 

men hvad er det modsatte af 

passioneret? Det er vel en klam fidus, 

og det vil jeg også nødig være, siger 

hun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien 

Hun bliver ked af det, når hun bliver 

beskyldt for ikke at være en god ven. 

Men vennerne er ikke de vigtigste 

mennesker i hendes liv, det er derimod 

familien. 

Allerede i de tidlige barndomsår på 

Stevns blev familiefølelsen grundlagt 

hos hende. 

- Vi havde ikke bil og så ikke andre 

end familien. Jeg havde kun én 

legekammerat – min kusine, der også 

boede på gården, og kan ikke huske, at 

jeg nogensinde har leget med andre. Al 

snak over spisebordet handlede om 

familien. Dengang lærte jeg, at 

familien står man last og brast med. 

Det gør hun stadig. I en stor 

etageejendom midt i København bor 

hun sammen med sin mand, Ove 

Stagetorn. På etagerne ovenover bor 

også hendes søn, advokat Henrik 

Stagetorn, og hans familie. Samt 

datteren Marianne Stagetorn Kolos, 

der har konditoriet La Glace, og 

hendes familie. Det er hos dem, hun 

tanker op. 

Merethe Stagetorn og hendes mand 

har kendt hinanden i en 

menneskealder og kan om kort tid 

fejre guldbryllup. Hun mødte den ti år 

ældre Ove Stagetorn, da hun læste jura 

på Københavns Universitet og fik 

studenterjob på det advokatkontor, 

hvor han var chef. 

- Det var så banalt, så banalt. Dengang 

havde han førertrøjen på i vores 

forhold. Men nu er det altså i den grad 

ham, der har behov for min hjælp, 

siger hun. Stemmen er lys og let, men 

øjnene afslører, at pointen i historien 

gør ondt. 

Det seneste par år har været hårde, for 

Ove Stagetorn har været syg. Egentlig 

begyndte det ’bare med en banal 

knæoperation, men senere er alle 

mulige skavanker stødt til’. Senest har 

han fået en pacemaker, sidder i dag i 
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kørestol og har brug for hjælp døgnet 

rundt. 

- Han er ikke livsfarligt syg, men han 

bliver heller ikke rask. I flere år har jeg 

hele tiden troet, at nu bliver det nok 

bedre. Den fase har slidt meget på 

mig. Det siger jeg ikke for, at folk skal 

få tårer i øjnene og få ondt af mig, men 

det har været tungt, siger hun stille. 

Merethe Stagetrorn forlader Østre Landsret i 
november 2012. Hun er forsvarer i den seneste 
’rockersag’, hvor Brian Sandberg og 15 andre 
står tiltalt for samlet seks drabsforsøg, et 
våbenlager og kølleoverfald. Foto: Jens Astrup. 

’Jeg er ikke Florence Nightingale' 

Styrkeforholdet mellem de to har ikke 

ændret sig ’over night’, det er kommet 

snigende. Det samme er erkendelsen 

af, at den mand, som Merethe 

Stagetorn savner, aldrig kommer 

tilbage. Det har gjort ondt at skulle 

indse. Men nu, hvor hun ved, at det er 

sådan det er, er det lidt lettere at bære. 

Og hendes vanlige sans for at løse 

problemer har taget over.  

- Livet igennem må man træffe 

praktiske foranstaltninger. Tag nu mit 

ægteskab. Min mand er reelt helt 

hjælpeløs, og  jeg er ingen Florence 

Nightingale. Men vi har mulighederne, 

så jeg synes ikke, han skal på 

plejehjem. I stedet kommer der hver 

dag flere mennesker og hjælper ham, 

siger hun. 

Det er ikke første gang, at evnen til at 

tænke i praktiske løsninger har reddet 

parret fra kriser. 

- Min mand og jeg har aldrig haft et 

skænderi. Mange vil sige, at vi er 

følelsesmæssigt flade, det mener jeg 

ikke. Vi har været uenige, men har fra 

starten haft hver sin tilværelse, hver 

sin beskæftigelse, så vi er ikke røget i 

mange af de fælder, andre er endt i. 

Som ganske unge diskuterede vi f.eks., 

hvem der skulle ordne vasketøjet. Da 

vi ikke kunne blive enige om det, 

valgte vi at sende det ud til én, der 

vaskede for os. Jeg tror, det skyldes, at 

vi stammer fra landet, hvor tingene 

skal gå. Vi finder en praktisk løsning, 

siger hun. 

Praktisk er hun også, når hun pakker 

attachetasken. Eller i Merethe 

Stagetorns tilfælde oftere en rygsæk, 

for sådan en er nu engang mere smart, 

når man cykler på arbejde. Men selv 

om det er cyklen med navnet 

Stagetorn printet på stellet, der er 

hendes foretrukne transportmiddel, er 

hun altid ulasteligt klædt i god 

kvalitet, velvalgte smykker og en 

diskret makeup, når hun ankommer til 

retten.  Mens hun er overraskende 

casual, da hun efter morgentræningen  
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dukker op i det, hun kalder 

’weekendhabitten’, en blød 

hjemmedragt i mørklilla velour.  

’Jeg er voyeur’ 

Merethe Stagetorn er uddannet jurist, 

men valgte at gå hjemme, da hun fik 

børn. Efter i flere år som 

hjemmegående at have passet børnene 

og familiens lystgård Lindholm i 

Slangerup, besluttede hun som 38-årig 

at fyre op under karrieren.  

Hun greb igen ud efter de juridiske 

lærebøger, og indtil videre har hendes 

fascination af  menneskesindet holdt 

hende fanget i strafferetssagerne i 32 

år. 

 

 

- Der er ikke noget menneskeligt, der 

er mig fremmed. Der er en utrolig 

voyeurisme i mit job. Jeg behøver ikke 

begå manddrab, for jeg kan kigge på 

andre, der gør det. Jeg behøver ikke 

tømme selskaber, men kan kigge på, at 

andre gør det. Jeg behøver ikke stjæle 

fjernsyn, for jeg kan se på, at andre gør 

det, siger hun. 

Som forsvarer har hun set mere 

ondskab og ulykke end de fleste.  

Men hun er ikke typen, der lader 

følelserne løbe som forvildede høns i 

alle retninger. Ikke én eneste gang er 

hun  gået grædende hjem fra arbejde. 
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- Nogle spørger, om jeg har taget 

skade af alle de sager, det kan da godt 

være. Jeg har set de forfærdeligste 

ting, selvfølgelig ikke i 

gerningsøjeblikket, men på billeder i 

retten. Når jeg tænker på alt det blod, 

jeg har set. Folk, der har slået deres 

børn ihjel, det er jo en helt forfærdelig 

forbrydelse at høre om. Jeg har kun 

kunnet specialisere mig i det her fag, 

fordi jeg ikke har så vældigt mange 

følelser involveret i det. Hvis du fulgte 

mig, ville du synes, det er utroligt, at 

jeg kan forsvare en drabsmand, som 

får 14 år, og på vej ud fra retssalen 

alligevel kan tale om et eller andet 

ligegyldigt. Men jeg kunne ikke føre de 

her sager, hvis jeg havde hele mit 

følelsesregister med på arbejde. 

Hun sammenligner sig selv med 

hovedpersonen Meursault i sin 

yndlingsbog,  ’Den Fremmede’ af 

Camus.   

- Meursault har en iboende 

fremmedgørelse, som jeg genkender 

fra mig selv. Han er meget rationel. 

Når jeg er så fascineret af den bog, er 

det, fordi også han er voyeur. Han 

engagerer ikke sig selv i det, han 

oplever, siger hun med hovedet en 

anelse på skrå. 

Kan forsvare Djævelen 

Tidligere har Merethe Stagetorn sagt, 

at hun ville kunne forsvare hvem som 

helst – selv Djævelen. Men det er 

vigtigt for hende at slå fast, at hun 

aldrig forsvarer en gerning, men 

derimod mennesket bag. Hendes 

klienter er ikke altid guds bedste børn, 

og hun forbereder dem grundigt på, at 

de skal indstille sig på at blive straffet. 

- Mange klienter tror, at når de får en 

god forsvarer, er det som at trække en 

automatisk frifindelse i en automat. 

Sådan fungerer det ikke, siger hun og 

tjekker med en let hånd, at den korte, 

lyse pagehårsfrisure sidder, som den 

skal. 

I 1978 åbnede Merethe Stagetorn advokatfirma 
i samme bygning som konditoriet La Glace. 
Merethe Stagetorn overtog konditoriet og blev 
advokat/kagedame. Hun drev La Glace i 11 år, 
indtil datteren Marianne Stagetorn Kolos, købte 
forretningen. Foto: Mini Wolff. 

Under det seneste rocker- og 

indvandreropgør fik hun frikendt 

bandemedlemmet ’Store A’ for at have 

bestilt et lejemord. Men det er langtfra 

størstedelen af klienterne, der skal 

regne med det udfald af en sag.   

- Jeg kan godt blive ærgerlig eller ked 

af det, når jeg taber en sag. Tro det 

eller lad være, men når jeg i mange 

måneder har stået og sagt, at en klient  
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er uskyldig, så ender det med, at jeg 

selv begynder at tro på det. Men det er 

længe siden, at hun gjorde op med sig 

selv, at når dommeren har talt, så er 

sandheden fundet. 

- Sådan bliver jeg nødt til at tænke. 

Det er en psykologisk mekanisme. 

Ellers ville jeg jo føre en masse 

mennesker  til skafottet i den 

overbevisning, at de var uskyldige. Det 

ville ikke være til at leve med. 

 

 

Selv om hun som 70-årig ikke længere 

automatisk bliver beskikket i 

straffesager, har hun endnu ikke tænkt 

sig at droppe arbejdet. 

I ejendommen i Store Strandstræde, 

under familiens boliger, ligger 

advokatkontoret Stagetorn, Wenzel og 

Lund Poulsen, som Merethe Stagetorn 

og hendes søn Henrik Stagetorn 

arbejder i. 

 



 

 10 

 

- I princippet kan jeg fortsætte med at 

føre sager, til jeg er 98 eller 103. Men 

jeg har en aftale med min søn om, at 

han skal prikke mig på skulderen i tide 

og bede mig om at tage en god lang 

ferie. Man skal standse, mens man 

stadig er rimeligt på toppen. Det er 

meget kedeligt med et eftermæle, der 

lyder: ’Hun skulle blot være stoppet to 

år tidligere’. 

- Alderen har altid været spektakulær 

for mig. Som 22-årig blev jeg jurist og 

ekstern lektor på universitetet. I ti år 

var det så fantastisk, at jeg var så ung. 

Nu er det så fantastisk og 

spektakulært, at jeg er så gammel, 

siger hun, der allerede har besluttet, at 

hun senest stopper som 75-årig.   

Når hun engang drosler ned, skal hun 

have en ny interesse. Hun forestiller 

sig, det kan blive noget med kunst og 

kultur. Det er hun faktisk ’meget 

interesseret i’. 

Hun elsker bøger, opera og ballet. Så 

meget, at hun, da hun for kort tid 

siden fyldte rundt, inviterede 110 

mennesker i Operaen til en 

forestilling. Når hun er blevet for 

gammel til juraen, håber hun, at 

kulturen skal have en endnu større 

plads i hendes liv. At hun får tid til 

koncerter og museumsbesøg.  

Måske hun som 70-årig er nået dertil, 

at det endelig er passionen, der får lov 

at bestemme. Men det punktlige, 

ordentlige og redelige, det kommer 

ikke til at slippe hende. En kimende 

telefon afbryder interviewet. Det er 

tilrettelæggeren for DR2-programmet 

’Smagsdommerne’, hvor Merethe 

Stagetorn sidder i dommerpanelet. 

Han vil høre, om hun er klar til 

programmet, der skal optages dagen 

efter.  

Selvfølgelig, kan hun berolige ham: 

- Jeg har været flittig. Og har forberedt 

mig, lyder svaret. 
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