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For en uke siden ble 44-åringen formelt ansatt 
som sjefredaktør og daglig leder i den bergenske 
magasinsuksessen «VI OVER 60». Men egentlig 
har hun fungert som redaksjonell sjef en god stund 
– helt siden endringene i bedriftens ledelse for et 
par år siden.

På kontoret, med utsikt over Torgallmenningen 
og med Holbergstuen midt i mot, står det en mag-
numflaske med champagne, som var en gave fra 
kollegene da ansettelsen var et faktum.

På veggene henger det tett i tett gamle og unge 
forsider av «VI OVER 60». På kontorets største bord 
flyter det også av utkast og ideer – blant annet en 
serie med pin up-bilder av Jon Michelet som kler 
av seg.

70 ÅR: Mer påkledd, og staselig som alltid, henger 
en smilende Lill Lindfors, som vil pryde den kom-
mende november-utgaven.

– Er det ikke flott? Lill Lindfors er 70. Men hun 
ser jo ikke sånn ut.

– Helt fantastisk, sier sjefredaktøren fornøyd, 
mens hun forsyner seg av fruktfatet som en av hen-
nes kolleger har plassert foran oss, like ved siden 
av det midterste bildet der Michelet er i ferd med 
å ta av seg skjorten.

 – Er ikke du egentlig alt for ung til å skrive 
om gamlinger?

– Hi, hi, hi. Fy skam deg.
En høy latter, langt fra gammelmodig, fyller 

rommet før hun vinker advarende med pekefin-
geren.

– Jeg er jo 44, middelaldrende og en godt voksen 
dame. Jeg er ikke så rockete som jeg ser ut, sier hun 
og drar hånden over det viltre håret.

– Leserne dine er jo minst 20 år eldre enn 
deg?

– Du må ikke være over 60 for å jobbe her. Vi 
er ikke så opptatt av alder, slår hun fast, putter en 
ny drue i munnen og tar sats:

– Du må huske på at dagens 60-åringer er «sek-
stiåtterne». De har lite til felles med forgjengerne, 
som var den såkalte 
krigsgenerasjonen. Vi 
snakker altså nå om de 
unge eldre, der noen av 
dem faktisk også er små-
barnsforeldre. Dessuten 
er ikke mental alder det 
samme som fysisk alder. 
Er du fylt 60, føler du deg 
kanskje fortsatt som om 
du er 45.

– Så da Rolling Stones spilte for over 20 000 
på Koengen for noen år siden, var det dine lesere 
som sang, danset og skrålte?

– Jada. Vet du, da Bruce Springsteen var her 
i fjor, hadde vi kontakter helt til topps i systemet 
hans som jobbet for at «VI OVER 60» skulle få et 
eksklusivt intervju med ham. 

– Dessverre fikk vi det ikke til, sukker Anne 
Marit Hjelme, og ser drømmende bort på veggen 
med tidligere forsider – der Bruce Springsteen skulle 
hatt hedersplassen. 

Sammen med oppslag om arv og pensjon, eldre 
som sjekker på nett, sex etter 60 og de som vil stå 
i jobben til de er 70.

OPPLAG: Dette er altså noe av det som kjenneteg-
ner bladet med det optimistiske slagordet «Maga-
sinet for dine beste år», der leserne strømmer til i 
takt med at vi blir stadig flere eldre i dette landet. 

Opplaget er nå på 90 000. Magasinet har rundt 
400 000 lesere hver eneste måned.

– Vi har ikke merket noe til finanskrisen. Vi har 
bunnsolid økonomi, fått nye og solide eiere i Aller-
konsernet og det aller meste er på stell.

– Dine lesere er vel så gammeldags at dere 
også slipper å stresse med nettutgaver?

– Nei, du. 70 prosent av de over 60 er på inter-
nett. Vi bruker mye ressurser på nettutgaven av «VI 
OVER 60», og mer vil det bli. Veldig mange av våre 
lesere vet at de havner i utkanten av samfunnet om 
de ikke er på nettet. 

– Men papirutgaven har vi også stor tro på, og 
vi vil gjerne fortsette opplagsveksten. Neste mål er 
selvfølgelig å nå 100 000.

– Hva er suksessoppskriften?
– Våre lesere har levd en stund. De har høye 

krav og vet hva de vil ha. Vi må levere grundige og 
engasjerende reportasjer, intervjuer og nyttestoff 
hver eneste måned. Vi kan ikke slippe unna med 
slurv og lettvintheter.

– Hver eneste utgave skal gi leseren et stemnings-
løft, samt være et nyttig magasin.

– Er ikke helse det viktigste for de godt 
voksne leserne?

– Helse er viktig, men det betyr ikke at vi bare 
skriver om hjertesykdommer. Vi trenger ikke minne 
deg på at du skranter. Det vet du i så fall selv. Dessu-
ten kan du ha god livskvalitet selv om alderen gir 
deg noen plager. Vi skriver gjerne om helse, men 
da tror jeg faktisk veldig mange heller vil lese om 
hvordan du kan forebygge sykdommer.

FISKAREN: Anne Marit Hjelme vet mye om 
sykdom. Hennes far døde etter et langt sykeleie da 
han bare var 42 år. Anne Marit er storesøster til tre 
brødre og lærte tidlig at hun måtte ta ansvar.

– Vi vokste opp i Sophus Pihls gate i Sandviken, 
men flyttet så til en ny terrasseleilighet i Åsane. Min 
mor bor der fortsatt. Men jeg har alltid vært en 
«asfaltjente», selv om jeg bodde mange år i Åsane. 
Bergenshuset vårt i Nedre Fjellsmau er derfor midt 

i blinken. Her har jeg 
kort vei til alt, slår hun 
fast.

Men journalistkar-
rieren startet i nordre 
bydel. Etter videregå-
ende skole begynte 
Anne Marit Hjelme å 
jobbe i Åsaneposten. 
Hun giftet seg med 
ungdomskjæresten, 

ble mamma da hun var 21 og hadde vikariater i 
Aftenposten og BA.

Hun ble tilbudt fast jobb som journalist i Fiska-
ren, bare for å oppdage at hun var gravid på nytt.

– Jeg trodde jo at jobben gikk fløyten. Men 
Helga Kleiva Pedersen, som var en av få kvinne-
lige redaktører på den tiden, sa at jeg selvfølgelig 
skulle få seks måneder permisjon.

I tillegg til å være mamma for smårollingene 
Renate og Mikael måtte Anne Marit Hjelme sette 
seg inn i et fagfelt hun visste null og niks om.

– Avisen var jo bibelen til gamle fiskere. Skrev 
du feil om maskevidden eller fiskekvoter, fikk du 
høre det. Da kom det telefoner og sinte avisinn-
legg. Så du lærte deg fort at inngående kunnskap 
om næringen var helt nødvendig. Jeg ble heldigvis 
kjent med ulike ressurspersoner. Svein Munkejord, 
som senere ble fiskeriminister, var en av dem jeg 
støttet meg til.

– Havbruksnæringen var jo også forholdsvis ny 
på den tiden. Så den ble ett av mine fagfelt. Jeg 
satte blant annet fokus på Fedje, et øysamfunn i 
omstilling der oppdrett avløste tidligere næringer 
som hvalfangst. 

TO JOBBER: Etter fem år i Fiskaren, begynte 
Anne Marit Hjelme i bladet Norsk Fiskeoppdrett 
der hun gikk gradene og endte opp som redak-
tør. Etter drøye ti år der prøvde hun, med støtte 
fra Innovasjon Norge, seg som gründer og startet 
magasinet Aquanews, utgitt på både engelsk og 
norsk.

Men etter et drøyt år var det slutt.
– Det gikk ikke så bra, av ulike grunner. Vi fikk 

blant annet ikke inn nok annonsekroner. Så det var 
ingen vei utenom. Vi måtte legge ned.

Anne Marit Hjelme var ikke lenge arbeidsledig. 
Mannfolkene i det bergenske kommunikasjons-
firmaet Nor PR tilbød henne jobb, og hun takket 
ja.

– Like før jeg skulle begynne i kommunikasjons-
bransjen, ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli 
ansvarlig for forbrukerstoffet i «Vi OVER 60».

– De skjønte jo at hjertet mitt banket for å jobbe 
i et magasin. Karene i Nor PR er jo tidligere jour-
nalister, de fleste av dem, sier hun.

Når gjengen i Nor PR sender e-post til Anne 
Marit Hjelme, begynner de fortsatt med «Til Anne 
Marit som kom og gikk».

Det meste tyder likevel på at det var et lykke-
lig valg. Hun leder nå en bedrift med 18 ansatte. 
Magasinet går så det griner. 

I tillegg har hun skaffet seg sjøbod i Øygarden 
og en liten leilighet på Lanzarote, som hun omtaler 
som «skrivestuen».

–Jeg vil jobbe kreativt så lenge jeg kan, gjerne gi 
ut noen bøker og praktisere som coach.

– Hva skal du gjøre når du blir gammel?
 – Da skal jeg bo halve året i varmen og resten 

i Bergen. Her skal jeg ha en lettstelt leilighet med 
heis, mye lys, peis og altan. Og tilbringe mye tid 
sammen med familien.

– Så jeg skal kose meg, sier Anne Marit 
Hjelme.

PER RANDERS HAUKAAS  
og ARNE RISTESUND (foto)

Hun under 60
– De eldre i dag er ikke så gamle, sier Anne Marit Hjelme.

SUKSESS: «VI OVER 60» ble startet i 1979. 
Magasinet har nå et opplag på 90 000.

ll I Bergen lages magasinet for de godt voksne leserne.
ll Men den nye redaktøren har langt igjen til pensjonsalderen.

«Vi trenger ikke minne 
deg på at du skranter. 
Det vet du i så fall selv.»

ANNE MARIT HJELME, VI OVER 60

SJEF PÅ TO HJUL:                        Anne Marit Hjelme ble nylig ansatt som sjefredaktør for «VI OVER 60» og daglig leder for Grieg Media AS. 
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på privaten
Navn: Anne Marit Hjelme.
Alder: 44 år.
Sivil status: Kjæreste med Geir Bjorøy (50). 

Har barna Renate (23) og Mikael (20) fra tidligere 
ekteskap.

Bor: Har kjøpt et bergenshus i Nedre Fjells-
mau. Liker seg også i sjøboden i Øygarden og i 
leiligheten familien disponerer på Lanzarote.

Aktuell: Ble 1. oktober ansatt som sjefredak-
tør i magasinet Vi over 60 og daglig leder i Grieg 
Media AS.

Favorittfilm: «Mamma Mia». Har sett den seks 
ganger på kino.

Favorittartist: Smørsangeren Julio Iglesias. 
Hører også mye på meditasjonsmusikk.

Favorittbok: Akkurat nå er det Vigdis Hjorths 
siste bok, «Snakk til meg».
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Helt på siden
Hva var det første du tenkte da du våknet 

i dag?
– Regnet plasket ned i smauet og jeg ble minnet 
på den lange høsten og vinteren vi har i møte. 
Jeg er ikke så glad i den mørke årstiden.

Beskriv deg selv med tre ord?
– Omsorgsfull, handlekraftig og ukonvensjonell.

Hvem har provosert deg mest i det siste?
– Politikerkrangling, nå sist da statsbudsjettet 
ble presentert. Det er de samme gamle argu-
mentene. 

Hva gjør deg glad?
– Når jeg får være sammen med familien min, får 
til ting på jobben eller får reise til leiligheten vår 
på Lanzarote.

Når slapper du av?
– Det gjør jeg når jeg er sammen med min kjæ-
reste, Geir, gjerne som eksosrype bak på hans 
Harley Davidson. Liker også å gå på tur i byfjel-
lene eller kose meg med en god bok. Jeg er 
ganske god til å slappe av.

Hvem vil du si noen rosende ord til?
– Det er mange som fortjener det. Jeg benytter 
anledningen til å rose alle de ansatte i Vi over 
60. Vi har vært gjennom en tøff periode med nye 
eiere, omstilling og sykdom. Men gjengen har 
stått på og levert resultater. 

Hvem vil du like å møte igjen?
– Min far, som døde da jeg var 20 år. Han gikk 
bort så alt for tidlig. Jeg savner ham.

Hva er din spesialitet på kjøkkenet?
– Taco, som jeg ofte har servert mine barn. Jeg 
har også noen gode lakseoppskrifter. Men jeg er 
ikke spesielt flink på kjøkkenet og inviterer heller 
familien med på restaurant. Når jeg har vennin-
ner på besøk, er det gjerne min datter som lager 
maten.

Har du noen fobier?
– Jeg hadde flyskrekk. Min tidligere sjef i Fiska-
ren, redaktør Helga Kleiva Pedersen sendte meg 
på kurs på Flesland. Og det hjalp heldigvis.

Hva er ditt favorittsted i Bergen?
– Fløyen. Når jeg står der oppe og ser ut over 
byen, blir jeg stolt og glad. Jeg har vært der ofte, 
også da vi bodde i Åsane og barna var små.

Hvilken historisk person ville du ha møtt?
– Indira Gandhi. Jeg beundrer alt det hun stod 
for.

Hva fikk du sist skryt for?
– Oktober-nummeret av Vi over 60 der vi skrev 
om godt voksne som dater på nett. Fikk ros for 
at vi tar pulsen på det som skjer.

Hvilken kjent person ville du gjerne spise 
middag sammen med?
– Gerd Liv Valla. Vi hadde et stort intervju med 
henne i sommer og da var det flere som sa opp 
abonnementet. Jeg har flere spørsmål til henne.

Hva er det viktigste som foreldrene dine 
har gitt deg?
– Kjærlighet. Og en tro på at ting er mulig å få 
til.

Tror du på et liv etter døden?
– Fint om det er det.
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SJEF PÅ TO HJUL:                        Anne Marit Hjelme ble nylig ansatt som sjefredaktør for «VI OVER 60» og daglig leder for Grieg Media AS. 
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