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UtSikt: Bente Marie Bakke trives i luftig samvær med puddelen Bruno i åttende etasje i høyhuset, som hun kaller det.

Skrev bok: Bente skrev boken «På bakerste benk» om tiden på 
Stortinget for Høyre. Hun betrakter seg ennå som verdikonservativ, og 
hevder at Høyre også hadde blitt et grønt parti hvis det hadde fortsatt 
sin verdikonservative linje. 

Både som stortings-
politiker i et blått 
parti og senere grønn 
lokalpolitiker og 
klima-aktivist, har 
Bente Marie Bakke 
(79) ofte vært en rød 
klut foran nesa på 
meningsmotstan-
dere.

Dag anDersen 
dag.andersen@smaalenene.no
905 80 531

mySen: – Det ser håpløst ut, 
men vi kan ikke gi oss. For vi 
tenker på barnebarna våre, sier 
79-åringen, som er landsstyre-
medlem og nestleder i Beste-
foreldrenes klimaaksjon Indre 
Østfold. Den tidligere oljegeo-
logen Sigmund Hanslien er le-
der.

Bente klapper puddelen Bru-
no, som sitter oppmerksom ved 
siden av henne i sofaen. Like i 
forveien har de vært ute og luf-
tet seg. Da benytter de anled-
ningen til å gjøre Mysen til et 
renere og penere sted å være.

– Her går Bruno og jeg og 
plukker litt søppel hver dag. Jeg 
har lagt ut noen bilder og litt 
tekst under «Hva skjer i My-
sen?» på Facebook om hva Bru-
no mener om all forsøplingen. 
Noen lurer på hvordan jeg kan 
vite hva Bruno mener. Da sier 
jeg: Det er ikke noe problem, 
han er alltid enig med meg, ler 
hun.

For noe moro må man jo lage 
også, midt oppe i alt alvoret 
med miljø- og klimakamp.

– Å plukke søppel er vel miljø-
kamp, det også?

– På grasrotnivå, ja. Jeg pluk-
ker opp munnbind, godteripos-
er, alt mulig rart som ligger 
strødd rundt omkring. Noen 
dager tar jeg sneipeplukkeda-
ger. Jeg putter det i søppelkas-
sene her i sentrum.

– Hva skyldes forsøplingen?

Tidligere stortingspolitiker Bente Marie Bakke (79) har opplevd å få stygge meldinger for sitt sterke engasjement: 

bestemor midt i klimakampen

– Det kommer av at mange er 
likegyldige. Folk gjør det ikke 
for å være slemme, de bare bru-
ker ikke hodet. 

Åtte etasjer over Mysen, i en 
leilighet hun flyttet til for halv-
annet år siden, kan Bente se 
tvers over dalen til huset oppe i 
Vandugveien der hun bodde 
med familien i 30 år. Hun kaller 
det Bakkehuset, det var her 
hennes avdøde mann Jørn vok-
ste opp.

Nå er sønnen Helge sjef på 
Mølla. Den ser hun rett over på 
fra balkongen i høyhuset. 

Etter 24 år i Son i Vestby kom-
mune flyttet hun tilbake til My-
sen i 2020.

– Som eldre dame hadde jeg 
ansvar for et stort hus og hage, 
hund og garasje. Det passet bra 
å få seg en leilighet her i Mysen, 
sier hun.

På bakerste benk
Bente Marie Bakke er Høyre-
politikeren som brøt ut og 
meldte seg inn i Miljøpartiet De 
Grønne. I Vestby kom hun inn i 
kommunestyret og formann-
skapet i 2015, etter å ha vært 
med på å bygge opp lokalparti-
et gjennom tre år. 

Da hadde hun for lengst lagt 
rikspolitikken langt bak seg. 
Hun satt to perioder på Stortin-
get for Høyre i Østfold, fra 1981 
til 1989. Hun nærmest fløt inn 
på høyrebølgen. Men det ble in-
gen surfetur i landets nasjonal-
forsamling. Med sitt sterke en-
gasjement for miljø og dyre-
vern gikk hun ofte motstrøms 
og havnet i opposisjon også til 
partifeller. I 1989 var det slutt.

Dette skriver hun om i boken 
«På bakerste benk».

– Jeg ble ikke hørt, verken på 
Stortinget eller i mitt eget parti. 
Den siste perioden var jeg mil-
jøpolitisk talskvinne. Da begyn-
te jeg virkelig å skjønne at vi 
måtte ta miljøproblemene på 
alvor. Men det var ikke det poli-
tiske miljøet interessert i, hev-
der hun i dag.

– Vil du si at miljøkampen kos-
tet deg stortingsplassen?

– Ja, selvfølgelig. Det var 
medvirkende, i aller høyeste 
grad. 

– Så det er ikke bare bare å 
komme og snakke miljø?

– I alle fall ikke den gangen. 
Nå snakker de miljø, men de 
gjør ikke noe med det. Kåre 
Willoch var også opptatt av mil-
jøvern, og han ble medlem i Be-
steforeldrenes klimaaksjon. 
Også på Stortinget var Willoch 
blant dem som støttet mitt mil-
jøengasjement. Vi hadde vært 
så mye bedre stilt hvis flere po-
litikere hadde vært villige til å 
lytte.

Den jobben man snakker om 
for alvor nå, skulle ha begynt 
for minst 30 år siden, mener 
Bakke. Det betyr å tenke lang-
siktig. Det betyr også å sette 
noen grenser for folk.

– Det snakkes for mye om le-
vestandard. Vi burde heller leg-
ge vekt på livskvalitet, sier hun.

– Det sies at hvis alle hadde 
levd som nordmenn, hadde vi 
trengt tre jordkloder. Det er 

ikke bare et tankekors, det er 
helt dramatisk, fortsetter hun 
bestemt over kaffekoppen oppe 
i høyhuset.

kjøpestopp på klær
79-åringen mener man må slut-
te å snakke om klimamål, mål 
om å begrense den globale opp-
varmingen med 1,5 eller 2 gra-
der.

– Mål kan flyttes på. Vi må 
heller kalle det en grense. Nå 
ser vi klimakatastrofer over 
hele verden. Været er blitt mye 
mer uforutsigbart og drama-
tisk. 

– Mange hevder at slik har det 
alltid vært, det har vært sving-
ninger og varme perioder?

– De som sier sånt har jo ikke 
noe perspektiv! Klimaendrin-
gene skjer så fort at natur og dy-
reliv ikke klarer å omstille seg. 
Før tok en slik periode mellom 
varmt og kaldt kanskje 1 million 
år. Nå skjer det i løpet av 50 år.

– Hva kan og bør vi gjøre, me-
ner du? 

– Hver og en av oss kan spare 
masse strøm og energi. Jeg vil 
ha helt stopp på oljeleting, og 
slutt på utbygging av nye felt i 
Barentshavet. På eksisterende 
felt kan vi produsere olje og 
gass i mange år fremover, sier 
Bente. 

Hun mener det her i Norge 
heller bør satses på havvind 
enn vindmøller på land, men at 
vindkraft kan bygges ut på in-
dustriområder. Den tidligere 
politikeren blir ikke svar skyl-
dig om egen miljøinnsats i det 
daglige:

– Jeg har hatt kjøpestopp på 
klær de tre siste årene, har helt 
sluttet å fly, tar toget til Equi-
nors generalforsamling i Sta-
vanger – jeg har en aksje der for 
å kunne følge med og fremme 
forslag – og bruker ikke mye 
energi. Jeg har kjørt elbil i åtte 
år. Jeg prøver å leve som jeg 
prediker.

klimafornekterland 
Hun røper at hun opplevde å bli 
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personlig hetset og truet, både 
over telefon og per brev, da hun 
var rikspolitiker.

– Men som grønn lokalpoliti-
ker opplevde jeg aldri det, leg-
ger hun til.

– Hva slags reaksjoner har du 
fått på ditt klimaengasjement 
her i Mysen og Indre Østfold?

– Da jeg flyttet hit igjen, tenk-
te jeg at jeg var kommet til kli-
mafornekterland.

– Det må du nesten utdype ...
– Mange er overhodet ikke in-

teressert. Noen påstår at det 
bare er tull, at det er sola. Når 
jeg går rundt i Mysen med but-
ton, er det ingen som spør meg 
om hvorfor jeg gjør det. Det er 
kanskje ikke tilfeldig at lokalla-
get her i Indre Østfold er det 
siste som er blitt stiftet i Beste-
foreldrenes klimaaksjon.

– Hva slags reaksjoner har du 
fått på sosiale medier?

– Jeg har fått høre at jeg tilhø-
rer en generasjon av hippier og 
hasjrøykere, og at jeg er senil, 
sier hun med en latter.

– Det kom jo noen ganske 
friske meldinger på Facebook 
etter at jeg postet bilder på My-
sen-gruppa fra standen vi had-
de under vårdagene på Høytorp 
fort, men tross alt var det flest 
«likes». Jeg forsøker bare å være 
positiv og høflig tilbake, sier 
Bakke og forsikrer at hun tåler 
ganske mye etter et langt liv i 
politikk og samfunnsliv.

Og etter vårdagene på Høy-
torp har hun fått et litt annet 
inntrykk av Indre Østfold i kli-
masaken. 

– Alt i alt var det en utrolig po-
sitiv opplevelse. Der kom det 
besteforeldre med små barn og 
foreldre, og det var så lett å sel-
ge inn budskapet vårt. Vi delte 
ut flere hundre brosjyrer i løpet 
av to dager, forteller hun.

Å la seg stanse av motbør, det 
er ikke aktuelt.

– Takket være Bruno holder 
jeg formen ved like. Vi suser av-
gårde, sier Bente Marie Bakke 
med et smil.

Marker kommune
Mulighetene er mange
Tlf.: 69 81 05 00  /  E-post: post@marker.kommune.no
www.marker.kommune.no

Program for Marker 17. mai 2022
08:00 Flaggheising på skolen. Slusebrass spiller. Speidertog 

08:00 Nedleggelse av krans, Rødenes kirke v. Veteranene

08:30 Nedleggelse av krans, Klund kirke v. Veteranene

09:00 Nedleggelse av krans, Øymark kirke v. Veteranene

10:30 Gudstjeneste på rådhuset v. Øystein Sjølie

11:30 Oppstilling av 17. mai toget ved Marker skole. 17. mai komiteen 
oppfordrer alle lag og foreninger til å delta i toget. 

11:45 17. mai toget starter. 
Marsjrute: Marker skole – Idrettsveien – Lilleveien – Storgata – Marker 
bo & servicesenter. 
Slusebrass spiller. 
Hilsen v/elevrådsleder ved Marker barneskole, Amalie Røen. 
Toget går tilbake mot skolen gjennom Storgata – Skolegata – Marker 
skole. 

13:00 Samlemarkering av bygdas bautaer, tale av Ine Stillesby. 

13:00 Salgsbodene ved Marker skole åpner. Salg av ka� e, brus, kaker, vafler, 
is, pølser og godis. Leker, fiskedam og mer, på skoleplassen ved 
ungdomsskolen. 

13:30  Underholdning v. barn&unge i Marker, tale for dagen v. Tuva Ørbeck 
Strand. Konferansier Albinot Kikaj og Trygve Skaug. Dette streames på 
slusekanalen.no. 

14:30  Fotballkamp på kunstgresset: 7. Trinn mot foreldre. Det spilles 2x15 
min. I år spiller foreldrene med strømbånd. 

15:00  Salgsbodene stenger og arrangementet avsluttes på Marker skole. 

16.00  Markering ved Ole Burås Bauta på Kroksund v. Else Marit. 

Det er ingen parkering på skoleområdet. Skolegata blir stengt pga. toget. 
Markerhallen er forbeholdt «go-biler». Åpent for alle. 
Vi håper på mye folk så ta gjerne med egne bord og stoler. 
Alt salg på dagens arrangement er i 17. maikomiteens regi, og deler av 
overskuddet tilfaller elevenes Polentur. 

Hjertelig velkommen til felles feiring av nasjonaldagen i Marker! Endelig!


