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Rut Olsen fra Kystpartiet for-
talte om syv år med media
som følgesvenn. På godt og
vondt. 

Olsen er ensom høne i Kystpartiets
kurv, noe som har gjort henne til en
fremtredende figur også i medi-
ebildet. Under politikerskolen ons-
dag ga hun etablerte og kom-
mende politikersøstre et innblikk i
hvordan dette har fortonet seg. 

Journalistene «hjelper» deg
Rut fortalte om stort sett gode erfa-
ringer med media, og hun beroli-
get kvinnene med at dersom man
uttaler seg litt krøkkete, så trår
journalistene til med hjelp.

– De er jo interessert i å finne ut
hva jeg mener, og ikke å sette
masse dårlige formuleringer på
trykk. Så om du ikke er verdens
beste til å formulere deg, trenger
du ikke være redd for at dette kom-
mer ordrett i avisa, sa Olsen.

Ikke så smarte likevel
Hun fortalte at da hun første gang
entret kommunestyret i Alta, var
det med et skrekkslagent blikk på
talerstolen. «Dit skal jeg aldri»,

tenkte hun, samtidig som hun var
nesegrus av fryktsom beundring
for erfarne mannlige politikere
som Geir Ove Bakken, Torfinn
Reginiussen og Ole Simonsen.

– Men etter hvert syntes jeg nå
ikke det var så fornuftig alt de kom
med. Selv om de var erfarne, sa Rut
til latter fra salen.

Misforståelse om Hitler
Når det gjaldt forholdet til media,
mente Rut at hun som politiker må
tåle å bli sett i kortene.

– Det er deres jobb, fastslo Olsen,
som sa at hennes forhold til jour-
nalistene hadde blitt tryggere med
årene.

– Det er ikke slik at man drar på kaf-
febesøk til hverandre, men man
blir jo kjent med dem.

Olsen la til at hun sjelden har opp-
levd å bli direkte feiltolket. Bortsett
fra en gang da hun hadde blitt full-
stendig misforstått av en NRK-
journalist, som hadde skrevet at
hun mente at man som politiker

må tåle å bli sammenlignet med
Hitler.

– Det hadde jeg aldri verken sagt
eller ment. Det er noe verken vi
politikere eller andre skal tåle,
påpeker hun.

Olsen fikk forøvrig skryt fra sin
politiske motstander, og politiker-
venninne i nettverket, Hanne
Rosenberg (Ap).

– Du er en tøff kvinne som må stå
alene i et parti utelukkende bestå-
ende av menn, slo Rosenberg fast.
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– Blir vant til mediekjøret

DREVEN DAME: Rut Olsen har blitt vant til
mediekjøret etter syv år i Kystpartiet. –
Journalistene gjør bare jobben sin, sa hun
under politikerskolen i Kunnskapsparken i
går kveld. (Foto: Hanne Larsen)
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