
GODT LIV: – Utenfor poli-
tikken fikk jeg nye nett-
verk, fant nye miljøer og 
hadde det så gøy, sier 
Karita Bekkemellem.

NAVN:  
Karita Bekkemellem
ALDER: 52
FAMILIE: Gift med 
Stein Røsberg. To 
voksne barn på 21 og 
23 og to bonusbarn.
BOSTED: Er født i  
Lillehammer, flyttet 
senere til Molde og er 
nå bosatt i Rygge. 
YRKE: Administrer
ende direktør i Lege
middelindustrien, men 
har mange år bak seg i 
politikken. Hun satt 
fem perioder på  
Stortinget for  
Arbeiderpartiet og var 
statsråd i to regjeringer 
(likestillingsminister og 
barne og familie
minister). I mange år 
var hun leder for Aps 
kvinnebevegelse.
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Da Karita Bekkemellem (52) måtte gå av som statsråd raste  
verden sammen. I dag bobler hun over av livsglede. 

BESKYTTER SEG:  
– Jeg er sær på hvem jeg  
slipper inn i livet mitt.

TEKST: Marianne Smeby Strand FOTO: Anne Elisabeth Næss og privat

.JELØYA • ØSTFOLD  Vi går 
ganske nøyaktig ti år tilbake i 
tid: Den uredde, veltalende og 
– til enkeltes irritasjon – alltid 
velkledde AP-politikeren sitter 
relativt trygt som statsråd, tror 
de fleste. Men daværende 
statsminister Jens Stoltenberg 
ville det annerledes.

Da ektefellen Stein Røsberg 
fant henne gråtende i sengen 
hjemme i Rygge, trodde han 
det var noe alvorlig som hadde 
skjedd med noen i familien. 
Ungene. Moren. Sykdom. Så 
handlet det bare om politikk. 
Han smilte til og med litt av 
lettelse, ifølge kona.

– Du er mer enn 
Arbeiderpartiet, sa mannen 
min. Men selvtilliten min var i 
Arbeiderpartiet. Jeg var så 
utrolig oppslukt av politikken, 
sier hun i dag, ti år etter at  
hun nektet å gå stille i dørene 
og si at hun ga seg som like-
stillings minister på grunn av 
barn og familie. 

Hun var kjent for å være 
åpen og ærlig, så sannheten 
skulle frem også her: Hun  
ville fortsette, men Jens ville 
ikke ha henne som statsråd 
lenger.

Feig og pinglete, kalte hun 
lederegenskapene hans da 
selvbiografien kom i 2009.

– Jeg er veldig glad i Jens. 
Men der og da forventet jeg 

– Jeg fant et 
fantastisk godt liv 
utenfor politikken

HELSEPORTRETTET

meg noe annet. Det sa jeg  
ærlig ifra om. Og det står jeg 
for.  

Vi møter en strålende  
opplagt eksminister på Jeløya 
utenfor Moss. Livet som alt-
oppslukende politiker har hun 
lagt bak seg med et stort smil. 
Hun har fortsatt venner i  
politikken, men ikke alle har 
gitt lyd fra seg. 

– I politikken er det makten 
som rår. Har du ikke lenger en 
maktposisjon, så er du heller 
ikke like interessant lenger. 
Noen bryr seg på et menneske-
lig plan. Andre av makt. Jeg 
fikk meg noen aha-opplevelser.

KJOLE-KARITA
Nå er hun riktignok ikke  
helt uten makt, skal vi tro 
Magasinet Kapital. I årets  
kåring av landets 100 mektig-
ste kvinner er hun inne på  
en 85. plass. Hun er riktignok 
ikke like profilert som da  
hun var statsråd, men «har 
fremdeles sterke meninger og 
bidrar gjennom Legemiddel-
industrien til forskning innen 
medisin og helse og som er 
aktiv, politisk lobbyist med 60 
mektige medlemsbedrifter», 
heter det i juryens begrunnelse.

Kjole-Karita ble hun kalt. 
Media og motefolkene elsket 
den litt utypiske politikeren 
som til og med var åpen om at 

hun likte å pynte seg, mens 
politiske motstandere og en-
kelte tunger innad i eget parti 
forsøkte å latterliggjøre det. 

Hun har alltid likt å pynte 
seg.

– Jeg hadde en mor som var 
interessert i klær og design. 

Og hun kunne sy. Jeg kunne 
komme hjem med et mønster 
eller et bilde, og mor kunne sy, 
minnes hun. Å dresse seg ned 
fordi hun var politiker var 
ikke aktuelt. Hun sto rakryg-
get gjennom kjolestormene. 

– Jeg måtte være meg selv. 
Desto mer artig er det når du 
får vist hva du kan. Jeg er trygg 
på meg selv og det jeg kan.
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TRENING: – Jeg kjenner 
livsglede i friluft. Jeg får 
kick av både  trening og 
kjærlighet.

JEG FANT UT AT DET KANSKJE 
IKKE VAR SÅ MANGE SOM SATT MED  
DE ERFARINGENE SOM JEG HADDE.

Og god var hun, ifølge ek-
spertene. Direkte i talen kalte 
hun en spade for en spade, og 
fikk kommunikasjonsprisen 
for sin tydelighet i politikken, 
og topp score da terningene 
skulle kastes over statsrådenes 
innsats.

At hun hadde vært ute i 
hardt vær, klarte hun etter 
hvert å snu til noe positivt da 
det gjaldt som mest:

– Jeg fant ut at det kanskje 
ikke var så mange som satt 
med de erfaringene som jeg 
hadde. Jeg fikk tillit hos andre, 
og det er som drivstoff for 
meg. Jeg gjorde en del unor-
ske ting etter politikken. 

Hun ler litt når hun ser til-
bake. Hun ble både program-
leder i talkshow på TV FEM 

hver uke, fast spaltist i lokal-
avisen i Moss, og en ettertrak-
tet foredragsholder. I dag har 
hun direktørtittel og trives godt.

– Jeg fant et fantastisk godt 
liv utenfor politikken. Jeg fikk 
nye nettverk, fant nye miljøer 
og hadde det så gøy. Jeg var 
ikke forberedt på at det skulle 
bli så bra.

TRENGER TRYGGHET
Så har ikke livet bare vært bra 
og en dans på røde AP-roser. 
52-åringen har vært åpen både 
om voldtektsforsøk, spisefor-
styrrelser og selvmordsforsøk. 
Hun har også vært åpen om 
hvordan det var å vokse opp 
med en far som var rusmis-
bruker, og hvordan dette pre-
get barndommen. Som så 

mange andre som har opplevd 
vanskelige ting, så fortrengte 
hun for å overleve. 

Tidlige barndomsminner 
preger henne den dag i dag. 

– Jeg er sær på hvem jeg 
slipper inn i livet mitt. Jeg er 
ekstremt åpen, men også ek-
stremt privat. 

Hun vil ha minst mulig 
spenning i livet, vil vite hva 
som kommer rundt neste sving.

– Jeg er veldig trygghets-
søkende. Vil ha spenning, men 
innenfor min firkant. Vi må 
alle kjenne på hva som er godt 
i livet. Jeg er mest glad i hver-
dag og forutsigbarhet. Jeg er et 
lykkelig hverdagsmenneske. 
Jeg må ha trygghet for å ha det 
godt i livet. Og ro. Og jeg må 
se at de rundt meg har det godt. 
Det å ha det godt handler ikke 
om de store tingene. Hvis jeg 
blir utrygg, går jeg i kjelleren.

I sommer var det ti år siden 
hun giftet seg med SAS-
piloten Stein Røsberg i Paris. 
Begge hadde vært gift før, beg-

ge hadde barn fra før. Men de 
var ikke ukjente for hverandre. 
De hadde vokst opp i Molde 
og visste godt hvem den andre 
var, men hadde ikke sett hver-
andre siden ungdomsårene da 
de tilfeldigvis møttes et halvt 
års tid etter at hun ble skilt,

52-åringen blir kledelig 
blank i blikket når hun snakker 
om ektemannen. 

– Jeg gikk på ham på gaten, 
det var nesten som det du leser 
om i ukebladene, jeg kjente 
det i magen. Så var det oss.  

– Han er en klippe for meg. 
Vi er veldig tett. Er mye 
sammen. Vi reiser mye begge 
to, og har behov for egentid, 
sammen. Vi utfyller hverandre 
godt. Jeg er kreativ leder og 
han utfører. Haha. 

Hun smiler og forsøker å 
forklare:

– Han er min største sup-
porter, men ikke på noen klein 
måte. Han tror nok mer på 
meg enn jeg gjør selv. 

De har allerede rukket å ha 
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KROPP OG PSYKE:  
– Jeg trener, tenker positivt 
og koser meg, svarer Karita på 
spørsmål om hva hun gjør for 
å ta vare på kropp og psyke.

før han. Det er gøy å stå på ski, 
men ikke fra morgen til kveld.

ASKETISKE TREKK
Slalåm, friluft og trening er 
balsam for sjelen. Hun tar godt 
vare på helsen, trener på tre-
ningsstudio og benytter marka 
så ofte hun kan. 
Spiseforstyrrelsene har hun 
lagt bak seg, men hun er fort-
satt opptatt av riktig kosthold. 

– Jeg er ganske asketisk i 
ukedagene, og over gjennom-
snittet opptatt av helse. Men så 
skeier jeg ut med en god mid-
dag og gjerne litt potetgull og 
sjokolade etterpå. Og litt vin. 
Jeg er en livsnyter med aske-
tiske trekk. 

Hun mediterer ikke, men har 
en CD med rolig musikk som 
hun fikk av sin 21 år gamle 
datter. Datteren mente mor 
hadde behov for å roe ned et 
par hakk. Er hodet fullt av tan-
ker og bekymringer finner hun 
god mentalhygiene i en real 
ryddesjau i skuffer og skap.

For en ryddesjau trengs i ny 
og ned. Når tankene tar over-
hånd, og hun skal prestere,  
debattere eller holde et fore-
drag, har hun en tendens til å 
bekymre seg over ting som 
med stor sannsynlighet ikke 
kommer til å skje. Da går hun 
i kjelleren. Bygger seg selv 
ned. Det er hennes form for 
oppladning, har hun funnet ut. 
Det er nok konkurransemen-
nesket i henne som slår inn, 
tror hun. Jonas Gahr Støre sa 
det til henne en gang, for evig-
heter siden, lenge før han ble 
partileder, og hun fortsatt var 

TRENINGS-
STUDIO: De siste 
par årene har 
Karita trent på et 
senter i Moss, der 
personlig trener 
Lasse Edvardsen 
har hjulpet henne 
både med trening 
og kosthold.  
– Lasse presser 
meg til det jeg tror 
at jeg ikke klarer.

Hva gjør du for å ta vare 
på kropp og psyke?  
Trener, tenker positivt og 
koser meg. 
Hva er din beste  
egenskap? 
At jeg er snill.
Hva er din dårlige  
samvittighet? 
Det må være for lite  
tid til alle de jeg er glad i,  
i Molde.
Hva er det modigste  
du har gjort? 
Livet som sådan er vel 
det modigste man gjør, 
er det ikke?
Hva ler du av? 
Mine egne tabber. Haha.
Når gråter du? 
Jeg er veldig lettrørt.  
Av en film eller et nyhets
innslag. Tårer er under
vurdert. Det er en veldig 
stor renselse.
Hvis du kunne valgt et 
annet yrke? 
Advokat. 

7 RASKE
KARITA 

BEKKEMELLEM
Administrerende direktør. 

Tidligere politiker.

statsråd, og han så hvordan 
hun brøt seg selv ned før en 
fjernsynsdebatt. «Du må byg-
ge deg opp, Karita, ikke ned», 
sa han. Men når hun først står 
i det, i debatten eller foredra-
get, så går det som regel bra.

SKILSMISSE OG SORG
Som barne- og familieminister 
talte hun barna og familiens 
sak. Selv har hun ikke hatt 
spesielt dårlig samvittighet for 
å ha jobbet mye.

– Jeg har alltid prioritert  
ungene, understreker hun. 

Nå er den travle småbarns-

sine gode og onde dager. Da 
han ble kreftsyk for noen år  
siden var det heftige tider. 

– Alt skjedde samtidig: bok, 
jobb og kreft. Ekstreme end-
ringer på kort tid. 

Det ble tøffe tak, men nå er 
livet tilbake i normalen. De er 
mye sammen, men er også uli-
ke. Han er mer ekstrem, liker 
fart og spenning, hun trenger 
også ro. Er de på fristedet sitt i 
Trysil, kan han finne på å sette 
klokken på kvart på åtte om 
morgenen for å komme tidlig 
ut i slalåmbakken. Karita  
kommer tuslende et par timer 
senere, og avrunder kanskje litt 
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GJENNOM ET LIV KAN DU OPPLEVE TING SÅ  
VANSKELIG AT DU IKKE MAKTER DET. MEN JEG TROR  
DU KLARER DET MESTE HVIS DU FÅR KJÆRLIGHET.

perioden for lengst over. Begge 
ungene er voksne og ute av re-
det, og livet er plutselig blitt litt 
annerledes.

– Plutselig skjønner jeg hva 
folk mener når de sier at ting 
går fort, at man må nyte små-
barnstiden.

Men uansett hvor voksne 
barna blir: fortsatt banker 
morshjerte hardt og inderlig. 
Da sønnen på 23 var hjemme 
forleden og vartet opp med 
pasta og sauser med velduften-
de ingredienser, benyttet hun 
anledningen til å pludre litt 
med håret hans, så fort hun 
fikk mulighet. Å klemme litt 
og snuse inn duften av ungen 
sin, er fortsatt godt.  

Da hun ble skilt fikk hun 
kjenne på sorgen over delt om-
sorg. Barna var åtte og elleve 
og bodde halve tiden hos mor 
og halve tiden hos far. Hun 
kjente på sorgen over plutselig 
ikke å se ungene mer enn 
halve tiden.

Men sorgen er ikke noe 
mindre for en far, understreker 
hun. Hun kaller det et para-

doks at likestillingen i mange 
forhold gjelder helt frem til 
skilsmissen setter inn. 

– Da forventes det at man-
nen skal tre til side og klare 
seg med fredag til søndag.  
Vi som kvinner må også tåle  
å ha det vondt. Vi må også tåle 
ikke å ha barna hos oss annen-
hver uke. 

Æresprisen fra Foreningen 
2 Foreldre i 2015 fikk hun for 
sin mangeårige innsats «for å 
sikre at barn beholder begge 
foreldre som ressurser også 
 etter samlivsbrudd». Hen-
vendelsene har vært mange, 
både gjennom takk og rørende 
beskrivelser av livssituasjoner 
etter skilsmisse. Hun er ikke 
opptatt av å fordele skyld til et 
av kjønnene. 

– Kvinner og menn er ulike. 
Drittsekker er det på begge  
sider av bordet. 

Hun tror god folkeskikk er 
undervurdert.

– Jeg tror ikke på folk som 
turer frem med spisse albuer. 
Jeg tror på selvkritikk. Jeg tror 
på folkeskikk. Og jeg tror på 

kjærlighet. Gjennom et liv kan 
du oppleve ting så vanskelig at 
du ikke makter det. Men jeg 
tror du klarer det meste hvis 
du får kjærlighet. Det gjelder 
også barn etter skilsmisse. 

BESTE ALDER
Hun må ha noe hun brenner 
for. Før var det politikken. Nå 
er det jobben. Men hun er også 
opptatt av balansen mellom 
jobb og fritid, selv om hun er 
overbevist om at så lenge du 
trives og tenker positivt, så går 
det bra.

Den dag i dag kommer  
lederjobbtilbudene inn med 
ujevne mellomrom. Men enn 
så lenge blir hun i legemiddel-
industrien.

– Jeg mener jeg er rett  
person på rett sted. Det er det 
beste som har skjedd meg. Jeg 
har funnet nye miljøer. Har 
flinke folk rundt meg. Jobben 
er så mye mer enn legemiddel-
priser, understreker hun. 

Hun føler et ekstra ansvar 
for sine kvinnelige ansatte. 
Som leder vil hun bygge opp 

de hun er leder for. Se frem-
gang og bygge selvtillit både 
hos dem som nærmer seg pen-
sjonsalder og de unge jentene.

– Jeg forteller om egne  
erfaringer og egen sårbarhet. 
Mange jenter kan være sjenerte, 
men blir oppfattet som over-
legne. Vi må ikke sette folk  
i bås.

Egne erfaringer i å oppleve 
uønskede endringer i arbeids-
livet, har gjort at hun er opp-
tatt av å få folk til å forstå at 
endring kan være bra.

– Når ting endrer seg i  
arbeidslivet, så tror jeg det er 
nye kapitler i livets bok. Men 
det handler også om å åpne 
opp selv. Jeg tror aldri du blir 
ferdig med å utvikle deg selv.

At du blir mindre attraktiv  
i arbeidsmarkedet jo eldre  
du blir, forstår hun ikke. 

– Som arbeidsgiver forstår 
jeg ikke den mentaliteten.  
Jeg tenker at en kvinnes beste 
alder er mellom 50 og 60. Men 
jeg endrer hele tiden, jeg sa 
det samme da jeg var mellom 
30 og 40. Så hva blir det når 
jeg blir 60 år? 70 år? 

– Jeg tror du føler deg sliten 
og gammel, hvis du sier at du 
er sliten og gammel. Vi må 
tørre å leke litt med livet. •

MAMMA: Nå er den travle små-
barnsperioden for lengst over. 
Begge ungene er voksne.  
Julia er i dag 21 og Christian 23.

KJÆRLIGHET: – Jeg gikk  
på ham på gata, det var nesten  
som det du leser om i uke
bladene, jeg kjente det i magen. 
Så var det oss, sier Karita om 
ektefellen Stein Røsbeg.
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