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MØTE MED

✱KAREN-MARIE 
ELLEFSEN

➜

KAMPKLAR
Karen-Marie Ellefsen mener at når presidenten i USA kan være godt 
over 70 år, så må det være rom for kommentatorer på TV over 50. 
Frustrasjonen lar hun få utløp gjennom strikkepinnene.

Alltid

TEKST: LINN MERETE ROGNØ  •  FOTO: TOR LINDSETH OG MORTEN EIK

D
e som kan lese kan lage like god 
mat som meg! 
Karen-Marie Ellefsen hater å lage 
mat. Skal hun lage middag, må 
hun følge oppskriften fra start til 
slutt. – Står det at man skal smake 
til med salt og pepper, legger jeg 
bort oppskriften. Det må stå 

nøyaktig hvor mye salt og pepper!
Sportsjournalisten, programlederen og reporteren 

priser seg lykkelig over at de har en god kantine i NRK.
– Jeg er glad i mat, men jeg er ikke særlig jålete på 

den fronten. Jeg kan gjerne ta en Fjordland og kjøper 
ferdigsaus, jeg skjønner ikke hvorfor man skal lage noe 
selv når man kan kjøpe det ferdig på butikken! Så må vi 
jo ta vare på arbeidsplassene hos Toro og Findus, halv-
fabrikata er mye bedre nå enn det var før.

Mange synes at det er morsomt å lage mat fordi man 
skaper noe selv. Men det blir borte etter fem minutter, 

Født 25. august 1950, oppvokst i 
Begnadalen i Valdres.
Norges første kvinnelige sports-
kommentator på TV, journalist og 
programleder i NRK.
Utdannet ved Ringerike videre-
gående skole, Skjeberg Folkehøy-
skole, Universitetet i Oslo, Norsk 
journalisthøgskole.
Mottok Gullrutens ærespris i 2011.
Pensjoneres fra NRK august 
2020. 
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Mens mange andre samlet på 
bildekort av popstjerner, samlet 
vi på skøyteløpere. Sportsgutta 

var våre store helter.

mener Karen-Marie. – Strikk varer. 
Det er terapi. Fra 1994 tok jeg en 
lang strikkepause. Så begynte jeg på 
en genser i 2007, den ble ferdig i 
2012. Etter det har jeg strikka mye. 
Jeg har nettopp hatt ni uker fri, og 
da har jeg strikka tre gensere, en 
jakke, ett skjerf og flere luer.

M
en det er sport de fleste 
assosierer Karen-Marie 
Ellefsen med. For mange 
er hun NRK, stemmen og 

ansiktet vi har vokst opp med.
Selv tenker hun sjelden over at 

hun er et kjent ansikt. 
– Jeg har ikke behov for å drikke 

meg full på danskebåten, men jeg 
gjør det som er naturlig for meg, jeg 
lar ikke et kjent ansikt begrense 
livet mitt. 

Når hun kommer tilbake til hjem-
bygda i Valdres, er det få som ser på 
henne som en kjendis, mener hun.

– I det miljøet du er ifra, er du 
den du alltid har vært.

I løpet av 40 år som TV-reporter 
har hun ikke bare intervjuet utallige 
sportsutøvere, hun har også vært et 
ettertraktet intervjuobjekt. Ofte er 
journalistene opptatt av alt annet 
enn hennes karriere. Særlig ett 
spørsmål får hun stadig: 

– Jeg er lei av å svare på hvorfor 
jeg er singel! Det er ikke et personlig 
valg. Og jeg er lei meg for at jeg ikke 
har fått barn. Men det er noe som 
heter: «The person you are looking 
for, is not the same as the person 
who is looking for you».

68-åringen tror at single, godt 
voksne kvinner får spørsmålet 
oftere enn single, godt voksne menn 
fordi det er mer fokus på hvordan 
menn presterer i jobben sin.

  

P
å bygda i Valdres fantes det 
ikke TV-signal før i 1968, 
radioen ble samlingspunkt 
da lille Karen-Marie sammen 

med familien og venninner fikk 
med seg det som interesserte dem 
mest; sportssendingene, særlig 
skøyteløp.

– Mens mange andre samlet på 
bildekort av popstjerner, samlet vi 
på skøyteløpere! Jeg var veldig 
fascinert, sportsgutta var våre store 
helter.

Karen-Marie hadde selv en drøm 
om å bli en god sportsutøver og 
drev aktivt med friidrett.

– Men jeg skjønte fort at jeg ikke 
kom til å bli noe god, jeg hadde ikke 
orket å legge inn all den jobben. Så 
journalist var min sjanse til å 
komme inn i sportsverden.

Det begynte med at hun søkte 
sommerjobb i NRK i 1973 fordi 
moen venninner jobbet der.

– Dette var mens jeg studerte 
fransk mellomfag. Jeg fikk sommer-
jobben, og ble plassert på sentral-
bordet i Dagsrevyen. Jeg skulle bare 
være sommervikar, men så sa sjefen 
til meg: «Du som er student trenger 
vel litt penger? Kom tilbake til 
høsten, så er det sikkert noe du kan 
gjøre her da også».

 

Etter hvert begynte hun å jobbe 
som frilans-produksjonsassistent i 
Dagsrevyen. Underveis flagget 
Karen-Marie at hun var veldig inter-
essert i sport. Så, i 1974, var det en 
av produsentene i sportsredak-
sjonen som lurte på hvorfor hun 
ikke jobbet hos dem. Da meldte hun 
sin interesse hos sjefen, og dermed 
begynte hun som frilanser i 
Sporten. 

E
tter å ha gått journalisthøy-
skolen fra 1974 – 76, fikk hun 
tilbud om å jobbe som 
reporter. Samtidig begynte 

hun å studere statsvitenskap. Etter 
hvert jobbet hun så mye i NRK at 
studiene «bare ble rør», som hun 
selv sier. I stedet endte det med fast 
ansettelse hos NRK i 1979.

I sportsredaksjonen var det et 
mannsdominert miljø, Karen-Marie 
ble den første kvinnelige sports-
kommentatoren i NRK.

– Det er ikke noe tvil om at jeg 
måtte bevise hva jeg kunne i større 
grad enn det en ung mann måtte. 
De mannlige kollegene forsto ikke 
helt at en jente kunne være så inter-
essert i sport, de var skeptiske. Jeg 
tror også at sjefene var redde for 
publikums reaksjon.

Det første halvåret fikk hun bare 
lov til å lage reportasjer om barnei-
drett. Hun lærte mye av det, men 
hennes reportasjer var ikke særlig 
synlig på TV, de ble vist i et 
månedlig program om idrett for 
barn, ikke i Sportens hovedsending, 
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KJENT ANSIKT. 
Når Karen-Marie 
Ellefsen kommer 
tilbake til hjembygds 
Valdres, er det få som 
ser på henne som en 
kjendis.

Sportsrevyen.  – Mannfolkene i 
redaksjonen hadde nok en holdning 
om at barneidrett passet best for 
damer.

M
en Valdres-jenta beviste 
at hun ikke var så «dum». 
Hun fikk etter hvert lov 
til å lage reportasjer om 

voksenidrett. Med ett unntak:
– Fotball ville de ikke slippe meg 

til på. Det var for eksempel en av 
mine daværende kollegaer som sa: 
«det er greit at hun er ansatt, men 
fotball må hun holde seg unna». 
Det var også en mannlig reporter 
som avbrøt ferien sin for å lage en 
tominutters reportasje fra en 
Vålerengakamp fordi jeg var det 
eneste alternativet i redaksjonen.

68-åringen tror at alt hadde 
sammenheng med at mennene i 
redaksjonen følte en trussel, et slag 
mot sitt mannlige ego.

– Jeg tok igjen. Mannfolka måtte 
etter hvert innrømme at jeg kunne 
mye om sport. Men jeg misliker at 
noen menn fortsatt har et kvin-
nesyn som tilhører steinalderen.

Det synet er nok noe som frem-
deles henger igjen i bransjen, tror 
hun. Det har kommet mange kvin-
nelige reportere og programledere 
på Sporten med årene, men ute på 
tunge reportasjer er det ikke så 
mange kvinner å se, mener Karen-
Marie:

– Det er ikke lenge siden at vi satt 
i redaksjonsmøte, og det var mange 
fotballkamper som skulle fordeles 

mellom reporterne. Så var det en 
kamp igjen. Det var bare en jente 
igjen som var ledig til å ta 
oppgaven. Vaktsjefen spurte: «du 
da, har du noe greie på fotball?». 
Det hadde han aldri sagt til en 
mann. Men hun var tøff og sa: «jeg 
kan alt».

 

D
et er samtidig ikke mannlige 
kollegers holdning til en 
kvinnelig reporter som alene 
har stått for det presset 

Karen-Marie har kjent på i jobbsam-
menheng. Hun har måttet gå langt 
utenfor egen komfortsone for å 
beherske selve journalistrollen.

– Jeg er en beskjeden jente, selv 
om mange ikke tror det. I starten 
syntes jeg at det var ubehagelig at 
man som journalist må jobbe for å 
få folk til å stille opp på det man vil 
at de skal stille opp på, og idrettsut-
øvere er ikke alltid så tålmodige og 
lette å ha med å gjøre. Men opp-
dragsgiveren venter en glimrende 
reportasje, og reporteren må få folk, 
som kanskje har dårlig tid, til å 
gjøre det ene og andre. Det var ikke 
komfortabelt å presse på det.

I 1988, under cupfinalen mellom 
Brann og Rosenborg, fikk Karen-
Marie i oppdrag av vaktsjefen å 
følge daværende Rosenborg-trener, 
Nils Arne Eggen, gjennom en hel 
dag fra han sto opp på hotellet og 
under finalen. Da han først fikk 
forespørsel om det, sa han blankt 
nei. Men NRKs vaktsjef overtalte 
ham. – Eggen er jo litt brumlebass, 

jeg var så nervøs at jeg ikke sov på 
tre netter i forveien. Men det gikk 
fint til slutt, for da jeg kom opp på 
hotellet hans om morgen, satt han 
og spiste frokost og var blid som ei 
sol!

Å grue seg til jobb har hun har 
prøvd å lære seg at ikke skal 
ødelegge søvnen. 

Selv etter 40 år i NRK, føler hun 
fremdeles at hun av og til har en 
jobb der hun går opp til eksamen 
med hele Norge og ledelsen som 
sensorer.

– Vi er nok redde for ikke å gjøre 
en god nok jobb, det er en hard 
bransje med tøff konkurranse. For å 
få kule oppdrag må du vise at du 
fortsatt duger. Det kommer litt an på 
hvor viktig sendingen er, jo mer 
prestisje, jo mer press.

Men å føle litt press er sunt, det 
gjør deg skjerpet, mener Karen-
Marie. Kjenner man ikke noe press 
blir man likegyldig.

– Men; det er jo ikke hjernekirurgi 
vi driver med, som en kollega sier. 
Om vi gjør en tabbe er det ingen 
som dør, understreker hun.

 

J
ournalist-traveren har 
kommentert haugevis av turn- 
og friidrettssendinger, og vært 
programleder og intervjuer på 

hopp. Hun har reist til land og byer 
som hun aldri hadde fått sjansen til 
hvis det ikke var for jobben, mener 
hun.

– Jeg har vært på alle sommer-OL 
siden Moskva i 1980. Vinter-OL har 
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Regjeringens mål er at vi skal 
stå lenge i jobb, og da er det ikke 
så greit når bedriftene ikke vil 

ansette eldre folk.

jeg jobbet med alle sendingene som 
NRK har hatt rettigheter til, men 
mest fra Oslo.

Det største hun har opplevd i 
jobbsammenheng, er vinter-OL på 
Lillehammer i 1994.

– Det var helt spesielt. Et fantas-
tisk mesterskap, en folkefest. 
150.000 mennesker var innenfor 
området hver dag, det var flott vær 
og store sendinger som opptok hele 
Norge. I NRK jobbet flere redak-
sjoner sammen; sports-, kultur- og 
underholdningsavdelingen, samt 
Dagsrevyen. En magisk stemning.

 

I 
2011 mottok hun hedersprisen 
under Gullruten for lang og tro 
tjeneste som en av de viktigste 
bidragsyterne gjennom norsk 

TV-historie. – Jeg ble veldig over-
rasket. Jeg var veldig ydmyk og fikk 
voldsom ærefrykt. Da jeg så på 
listen over dem som hadde fått 
prisen før meg, fikk jeg sjokk fordi 
det var noen av de største navnene i 
TV! Det var en stor ære, men jeg ble 
litt redd og tenkte «herregud, 
fortjener jeg dette?»

Karen-Marie har blitt godt voksen 
i statskanalen, men hun har det på 
samme måte i dag som da hun var 
30 år. Hun er like opptatt av hva 
andre synes om henne nå, kanskje 
mer enn før.

– Hvis andre mener noe negativt 
om meg, har det større betydning 
for meg karrieremessig i dag enn 
før. Hvis alder skal være et krite-
rium på om folk liker deg eller ikke, 

får en laber prestasjon større konse-
kvenser for meg nå enn tidligere.

U
ngdomsdyrkingen i arbeids-
livet provoserer henne.
– For all del, det er mange 
unge som er flinke i jobben 

sin. Men regjeringens mål er at vi 
skal stå lenge i jobb, og da er det 
ikke så greit når bedriftene ikke vil 
ansette eldre folk. Det opprører 
meg, sier reporteren. 

Hun mener at TV-bransjen er 
opptatt av at det meste skal være 
ungdommelig for å tiltrekke unge 
seere. Selv synes hun ikke at det er 
problematisk at hun som godt 
voksen dame er et ansikt utad i stat-
skanalen. – Jeg har flere ganger fått 
positive tilbakemeldinger fra yngre 
seere, sier hun.

Om et drøyt år, i slutten av 
august, ender karrieren som 
TV-reporter. Da runder Karen-Marie 
70 og får ikke lenger lov til å jobbe i 
NRK i henhold til statskanalens 
regler. Konkrete planer for pensjo-
nisttilværelsen har hun ikke lagt. 

– Jeg prøver å leve i nuet. Jeg 
frykter mest at helsa skal svikte, jeg 
vil prøve å ta vare på den så lenge 
som mulig. Holder helsa, kan man 
være like dyktig i jobben sin som 
man alltid har vært, mener Karen-
Marie Ellefsen. – Så lenge de kan 
velge en president i USA som er 
godt over 70 år, kan jeg ikke skjønne 
at vi som er over 50 ikke kan være 
kommentatorer og programledere 
på TV.


