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Astrid Ovrevalle og Bina Pietschner var veldig fornøyde med
konferansen.

Arrangørene for Kvinnekonferansen.

271 damer var påmeldt konferansen i år.

Advokat Mette Yvonne Larsen:

– Jeg ble hetset daglig
Under Kvinnekonferansen i Lofoten kulturhus, fortalte Rune
Øygards forsvarer
mer enn hun noen
gang har gjort tidligere.
Silje Reistad Christensen
silje.r.christensen@lofotposten.no

Under Kvinnekonferansen «Luft
under vingene» som ble avholdt i
Lofoten kulturhus lørdag, sto advokat Mette Yvonne Larsen på
programmet.
Med årets tema for konferansen
som er «stemme», ble Larsen beskrevet som «en stemme for andre». Larsen var en av de koordinerende bistandsadvokatene i straffesaken mot Anders Behring Breivik
i 2012. Der sto hun sammen med
flere andre advokater ansvarlig for
å belyse synspunktene til de etterlatte og pårørende etter angrepene
22. juli 2011. Hun er kanskje mest
kjent i media som forsvarer for
Rune Øygard i Vågå-saken.

Godt å være hjemme
Larsen er fra Svolvær, men bor nå i
Akershus. Hun la likevel ikke skjul
på hvor godt det var å komme hjem
til Svolvær.
– Unnskyld at jeg sier det, men
etter at jeg har vært innom Bodø, er
det bare fantastisk å komme hjem
til Svolvær, sier Larsen innledningsvis. Det blir så klart møtt med
jubel fra salen.
Mottok hatmeldinger
Larsen forteller at det er svært
mange som har vært ute etter hen-

Det var flere emner som var tøft å snakke om for advokat Mette Yvonne Larsen.

nes historie i Våga-saken. Spesielt
angående hva som skjedde på bakrommet.
– Jeg kommer aldri til å skrive
noen bok om hva som foregikk,
selv om Gyldendal gjerne vil det,
sier LarsenHun forteller hvorfor
det er så viktig at alle i et samfunn

har en stemme.
– Da jeg ble forsvarer for Rune
Øygard, hadde jeg aldri trodd at saken skulle ta så voldsomt av, sier
hun alvorlig. Så deler hun noe hun
aldri har delt med media før.
– Folk gikk jo bananas. Jeg fikk
daglige haterklæringer og kunne

Rekordmange kvinner
Fjorårets konferanse
hadde 120 damer i
salen. I år var tallet
271.
Silje Reistad Christensen
silje.r.christensen@lofotposten.no

For femte år på rad inviterte Svolvær Soroptimistklubb og Svolvær
Sanitetsforening til kvinnekonferansen i Lofoten kulturhus.
Årets konferanse hadde overraskende mange påmeldte, hele 271
kvinner tok turen til Svolvær denne
lørdagen.

Kompetansebedriften SALT er
samarbeidspartner og medarrangør. Benedikte Farstad Nashoug
fra SALT er overveldet over tallet.
– 271 er fantastisk, mer enn vi
hadde ant, sier hun.
– Det er over dobbelt så mange
som i fjor, så vi kan ikke annet enn
å være fornøyde.
Kulturhuset oser av fornøyde damer, og hvor enn man går er det
snakk om hvor bra årets konferanse
er.
– Det er rett og slett helt fantastisk, alt sammen, sier Astrid Ovrevalle.
– Det er en fryd å sitte i salen.

våkne klokken 5 med mobilen full
av meldinger. Jeg har tre døtre, og
det ble også skrevet om dem, og
hva de håpet skulle skje med dem,
bare på grunn av at jeg var Øygards
forsvarer. Ville en mann opplevd
det samme? Eller er det at vi damer
passer bedre til å forsvare mennes-
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ker med en rolle som offer?
Spørsmålene til Larsen gjør salen stille og tankefull. Etter hun har
sagt siste ord fra scenen, bryter det
ut en enorm applaus og publikum
reiser seg i respekt for advokaten
fra Svolvær.

Kari Bremnes trollbinder
Nok en gang beviser Kari Bremnes hvorfor Lofoten har all grunn
til å være stolt av artisten.
Silje Reistad Christensen
silje.r.christensen@lofotposten.no

Kari Bremnes på scenen under
Kvinnekonferansen.

Svolværingen får avslutte Kvinnekonferansen før kveldens festmiddag. Kari Bremnes står i programmet som «Stemmen som trollbinder», og som vanlig beviser hun
nettopp dette.
Fra første stund artisten er på
plass på scenegolvet, setter publikum seg litt opp i stolene og spisser
ørene.

Mellom låtene forteller Bremnes
spennende, humoristiske og sterke
historier, før hun fyrer av med en ny
sang.
Hver av låtene skaper en ulik
stemning i salen, og det er vanskelig å unngå at dansefoten ukontrollert begynner å trampe i golvet, eller at øynene blir blanke når Kari
så tydelig synger fra det innerste
stedet i sjelen.
Vakkert, stemningsfullt og magisk er noen av stikkordene for
konferansens avsluttende konsert.
Bremnes får stående applaus fra et
stolt publikum, og det er noe de har
all grunn til å være.

