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Stokke-mannen og lokalpolitike-
ren Kåre Pettersen er en reise-
gladmann.Sammenmedsambo-
er gjennom 22 år, Berit Larsen,
har han reist på kryss og tvers i
USA og i Europa. På kryss og
tvers i Australia og i Asia. Denne
sommeren har han reist på kryss
og tvers i Vestfold, men det har
ikke akkurat vært noen ferietur.
Mandag kveld og natt blir det
klart om Vestfold-reisen ender
på Stortinget.

– Før sommeren spurte sam-
boeren hvor vi skulle reise i feri-
en. Jegsahunkunnevære medtil
Svelvik på valgkampstevne, ler
Pettersen.

Han holderoppen hvit t-skjor-
te. «Kåre på Tinget» stårdetmed
svarte bokstaver på hvitt stoff.
Det er hva sommeren og høsten
har dreid seg om. Som lokalpoli-
tiker er han kjent for å være ar-
beidsom og godt forberedt. Kåre
Pettersen erinne i sin tredjeperi-
ode i Stokke kommunestyre, og
han er ikke typen som spretter
konvolutten med sakspapirene
når han ankommer møtet.

De siste månedene harhan, litt
overraskende, men jevntog trutt,
jobbet seg opp i ryggen på de an-
dre småpartiene i Vestfold. For
øyeblikket er det uvisst hvem
som tarplass på Vestfold-benken
fra høsten av. Detkan godthende
en av dem heter Kåre Pettersen.

– Dette blir et spennende valg.
Ikke minst fordi Vestfold kan
komme til å avgjøre så mye, sier
Pettersen.

Politikeren likerå møte folkdi-
rekte. Oftevil de ha en forklaring
på hva Venstre står for. Veldig
ofte har folk sans fordet de hører
også. Venstre er partiet som de
fleste liker, men som nesten ing-
en stemmer på.

– På meningsmålingerervi an-
nenprioriteten til veldig mange
velgere. Det hjelper ikke stort.
Menvi pleierå gjøre detbedre på
valgdagen enn på målingene på
forhånd.

Nå eller aldri. – Jeg tenkte at
«nå går det toget».

Kåre Pettersen snakker ikke
om forsinkelsene på Vestfold-ba-
nen. Ikke om dobbeltspor
mellom Holm og Nykirke heller.
Han snakker om å stille til valg
som Venstres førstekandidat i
Vestfold. Hvis Kåre Pettersen
skulle komme til å rappe utjev-
ningsmandatet foran nesa på
IngerLise Hansen, blirdet første
gang på 40 år at Venstre får et
mandat fra Vestfold på Tinget.

Kåre Pettersen har skikkelig
lyst på det mandatet.

– Det må du ha. Du må ha lyst.
Dessuten, jeg er 53 år, så hvis jeg
skal på Tinget, må jeg prøve meg
nå.

Det er her toget kommer inn i

bildet. Det er nå eller aldri for
Kåre Pettersen.

Sosialliberaleren. – Jeg har
opplevd å stå på valgkampstand,
og så kommer det noen bort og
spør: «Hva kan du gjøre for meg?
«

Pettersen fnyser.
– Da svarer jeg: «Ingenting!».
Skikkelsen i sofaen ser plutse-

lig litt morsk ut. Han har akkurat

forklart hva han mener med at
Venstre er et sosialliberalt parti.
For Vestfolds førstekandidat
handlerdetomåhatropåenkelt-
mennesket, og samtidig skue
lenger.Til fellesskapet, ansvarfor
miljøet, omsorg for andre men-
nesker. Hvis Kåre Pettersen får
plass på Tinget, vil han fronte
Vestfold-sakene.

– Vestfold er stemoderlig be-
handlet på mange måter. Kollek-

tivtilbudet her er mye dårligere
enn for eksempel på Østfold-si-
den, som det er naturlig å
sammenligne seg med. Vestfold
kommer dårlig ut når det gjelder
regionalemidlertilbedrifter.Det
er mye å ta fatt på.

I det perspektivet blir spørs-
målet «Hva kan du gjøre for
meg?» litt provoserende.

Men Kåre Pettersen er ikke
morsk så lenge av gangen. Det

går noen sekunder, og så må de
strenge øyebrynene vike for et
lunt smil. I Vestfold Venstre sies
det om Kåre Pettersen at han er
en omsorgsfull partikollega. En
som vet å backe opp andre med-
lemmer. At han har en enorm ar-
beidskapasitet, og er kunnskaps-
rik. Dessuten erhan en typisk so-
sialliberaler og Venstre-mann.

Deterfristende å påstå atKåre
Pettersenalltid harværtVenstre-

PORTRETTET
Akkurat nå leker Kåre Pettersen
stolleken sammenmed resten
av Vestfold-benken. Kår
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KÅRE PETTERSEN 
Født: 25.10 1955
Aktuell: Venstres førstekandidat
til stortingsvalget
Bakgrunn: Diplomøkonom, har
jobbet med økonomi i mange år,
blant annet som økonomisjef på
Kaldnes. I dag er han salg- og mar-
kedsansvarlig i Multi Plus Soluti-
ons. 

Er inne i sin tredje periode i
Stokke kommunestyre. 

VISSTE DU ...
■ at  Kåre Pettersen har fungert
som pappa for samboerens to
barn siden den yngste av dem var
fem år gammel. Nå koser han seg
som bestefar. 

■ at Kåre Pettersen har et svært
godt sovehjerte. Han sovner med
det samme hodet treffer puta om
kvelden.

■ at han liker å lese, og alltid har
med seg en bok når han er ute og
reiser. 

■ at hvis Kåre Pettersen hadde
hatt mer tid til overs, hadde han
engasjert seg mer i lokalhistorie. 

■ at Kåre Pettersen hater å kom-
me  til debatt eller møte hvis han
ikke har satt seg skikkelig inn i
tingene på forhånd. 

■ at Pettersen kan bli sint, men
det går fort over. 

■ at  Kåre Pettersen vokste opp
med en far som var Arbeiderpar-
timann. Diskusjonene kunne gå
høylytt rundt middagsbordet.

■ at Pettersen alltid har vært  kri-
tisk til bindingene mellom parti-
ene og organisasjonene, som Ap
og LO. 

mann. Helt siden han trådte sine
barnesko på Vallø. Helt siden han
plumpet i syrebeken da han kon-
kurrerte med kompisene om
hvem som kunne springe fortest
over den seige gjørma. Kåre Pet-
tersen, yngstemann av tre brø-
dre, husker godt barndommen
med vennegjengen på Vallø.

Hvordan de rodde, klatret i sva-
berg, lekte i vannkanten. 

– Det var den gangen ungene
kunne være ute og leke, det. Ung-
er må få være unger. Det må være
tid til lek også. Derfor er jeg imot
heldagsskolen. Skal vi få en bedre
skole, må vi styrke læreren. Det
er førsteprioritet, sier Pettersen. 

Engasjementet kom tidlig til
yngstemann i familien. 

– Jeg var vel 12–13 år da vi be-
gynte å lage avis som vi solgte på
dørene i nabolaget. Upo, kalte vi
den. Det sto for upolitisk. Vi
skrev saker fra nærmiljøet, om
forurensning og slike ting. Så du
kan vel si at jeg alltid har vært en-

gasjert, sier Kåre Pettersen, som
har stemt Venstre siden han
stemte for første gang. 

Hjemmebane. I et romslig,
hvitt hus av mur og tre bor Kåre
Pettersen sammen med sam-
boer Berit S. Larsen. Her
på Vear, med både brygga i

DESTINASJON STORTINGET: Kåre Pettersen elsker å reise sammen med samboer Berit. Han håper at denne sommerens reisevirksomhet
skal ende på Stortinget. Men først skal han og samboeren en tur til Sardinia. 

▼
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sommer ❑ ❑ vinter

øl ❑ ❑ vin

Jens Stoltenberg ❑ ❑ Siv Jensen

Rock ❑ ❑ Opera

sykkel ❑ ❑ SUV

kjøtt ❑ ❑ fisk

Toyota ❑ ❑ BMW

avis ❑ ❑ internett

James Bond ❑ ❑ Mamma Mia

PC ❑ ❑ Mac

x

x
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x

x

x

x
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SELV-
ANGIVELSEN

Tønsberg og badestranda innenfor sykkelav-
stand, har de bodd siden 1996. Gårdsplassen og
inngangspartiet er ryddig og velholdt. Inntryk-
ket forsterker seg når man kommer innenfor.
Ryddig er et av mange superlativer partikolle-
gene brukernårde skal beskrive Pettersen. Men
Kåre, som også gårforåvære redelig, kan ikke ta
æren for at hus, hage og terrasse gir et ordentlig
og forseggjort inntrykk.

– Jeg må nok se ned nårdetkommertil hus- og
hagearbeid. Determin dårlige samvittighet. Ve-
randaen for eksempel, den skulle vært malt. I
juni skulledenværtmalt.Malingenstårklariga-
rasjen, lenger har jeg ikke kommet, sier Petter-
sen og smiler et av sine mange underfundige
smil. Uten å nøle gir han samboeren æren for at
huset holdes i orden.

– Gressklipping er min oppgave. Og snømå-
king. Dersetterhun ned foten, sierhan og smiler
igjen, litt skyldbetynget.

Samboer Berit bekrefter at hun sitter igjen
med hovedansvaret for hus og hjem.

– Det er vel ikke til å nekte for det. Men det er
sånn detblir, nårhan gårså opp i politikken som
han gjør. Det står respekt av engasjementet
hans. Han brennervirkelig, sier Berit Larsen.

Det er ikke bare valgkampen som må ta skyl-
den for at Kåre Pettersen av og til kommer på
etterskudd på hjemmebane. Jobben som salg-
og markedsansvarlig i programvarebedriften
MultiPlus Solutions medfører mye reising. Da-
gene er sjelden like. Vel hjemme igjen er Petter-
sen ofte opptatt med å lese sakspapirer og for-
berede seg på møter i kommunestyret og fyl-
kestinget.

– Det blir mye reising. En gang samboeren
minringteogspurtehvorjegvar,varjegpåvei til
Tyskland. «Ok, det betyr vel at du ikke kommer
hjem til middag, det da», svarte hun.

Han legger til:
– Heldigvis er hun en selvstendig type, hun

også. Hun sitter ikke hjemme og tvinner
tommeltotter.

Kåre Pettersen er utdannet diplomøko-
nom, og hadde jobbetmed tall og budsjetter
i mange år da han plutselig fikk nok.

– Hver dag var lik. Jeg jobbet med tallko-
lonner, ikke med folk, forteller Pettersen,
som valgte å skifte å beite.

Som salg- og markedsansvarlig reiserhan
rundt til bedrifter og tilbyr programvare-
løsninger.

– Programvare er ikke akkurat så veldig
håndfast. Da blir det viktig å stå for noe, å
inngi tillit overfor dem jeg møter. Sånn er
det i politikken også, sierPettersen som ny-
ter å møte nye mennesker og nye bedrifter
hele tiden.

– Jeg liker å komme til et nytt sted, møte
menneskene i en bedrift hvor jeg aldri har
vært før. På forhånd kan jeg ikke vite hvor-
dankulturen idenbedriftener.Gårde i slips
eller t-skjorte på jobb? Hvem er disse men-
neskene jeg skal møte? Det synes jeg er
spennende, sier Pettersen.

Den største luksusen. Etter at han så
sjenerøst tilbødsamboerenenturtilSvelvik
i sommer, bestilte Kåre Pettersen turtil Sar-
dinia. Når valgkampen er over og han har
fått tilbake hvilepulsen, da flyr han sydover
med Berit.

– Reising erviktig foross. Man fårtatt seg
av hverandre på en annen måte da, enn el-
lers i hverdagen.

Når Kåre Pettersen er på ferietur, er det
ingenvits i å sende ham en mail. Kanskje du
kan sende ham en SMS, men det er ikke sik-
kert at han svarer.

– Er jeg på ferie så er jeg på ferie. Det å ta
fri er ikke å være tilgjengelig. Jeg tror at i
vår tid, hvor du må være online og tilgjeng-

eligheledøgnet, dablirutilgjengelighetden
største luksusen, sier Pettersen og minnes
reisen til Cuba for to år siden.

– Detgikk flere dageruten mobildekning.
Deilig.

For to år siden gikk turen til USA.
– Vi kjørte Route66 gjennom USA. Vi tok

impulsive avstikkere fra hovedveien, hav-
net i små landsbyer som vi aldri hadde hørt
om. Jeg fikk etheltannet inntrykk avameri-
kanerne da, enn det man kan få gjennom
media. Vi hadde bestilt hotell til den første
natten og den siste natten før vi fløy hjem.
resten tokvi på sparket, sierKåre Pettersen.
Han er langt ute i feriemodusen nå, drøm-
mende i blikket.

Innspurten. – Så jevnt! Så utrolig spen-
nende!

Detersiste helga førvalgdagen. Kåre Pet-
tersen sitter i en bil på vei til valgkampar-
rangement i Hof. Derfra skal han videre til
Holmestrand. De siste målingene viser
framgang for Venstre i Vestfold. Partiet er
oppe i fem prosent i siste måling i Tøns-
bergs Blad.

– Og Venstre gjør det alltid bedre i valg
enn i målinger! Vi kan havne oppe i seks-sju
prosent her i Vestfold.

– Havner du på Tinget nå?
– Ja, det er gode sjanser for det nå. Det er

mange som ikke har bestemt seg ennå, så
nå erdetbare å stå på, helt til detsiste. Så får
vi heller stupe tirsdag, når det hele er over.

Nesten umiddelbart etter valget setter
Pettersen seg på flyet til Sardinia.

– Da skal jeg koble helt av. Skal prøve å
ikke pakke med noe valgkampmate-
riell heller.
Så jevnt! Så utrolig spennende!

«Jeg må
nok se ned
når det
kommer
til hus- og
hage-
arbeid. Det
er min
dårlige
sam-
vittighet.»
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1. Barnebursdag på Vallø. Bursdagsbarnet øverst til venstre. 2. Bowling i hagen. 3. Berit og Kåre i Venezia. 4. Yngstemann i
søskenflokken. 5. En barndom full av eksperimenter, lek og moro. 6. Fra Venstres valgkampåpning på Torp.
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