Navn: Hanne Kristin Rohde
Alder: 53
Sivil status: Gift, to sønner
og tre bonussønner i alderen
16–31. Et bonusbarnebarn.
Yrke: Forfatter, foredrags
holder og jurist
Aktuell med: Kriminalromanen «Bare et barn»,
hvor hun bruker sine
erfaringer fra politiet.

▴«BARE ET
BARN»: Hanne
Kristin Rohdes
sist utkomne bok.

▴ FIN TID: Å få jobbe i politiet i 25 år, har vært et privilegium,
sier Hanne Kristin Rohde, som nå livnærer seg som krimforfatter og foredragsholder.

klare utfordringer i politiyrket,
har jeg kastet meg noe mer inn
i samfunnsdebatten med de
battinnlegg, kronikker, og på
Twitter. Krimbøkene mine har
en klar politisk forankring.

Om rettferdighet
Rettferdighetsprinsippet hand
ler om at like tilfeller skal be
handles likt. Det betyr også at
ulik behandling skal være ba
sert på relevante forskjeller. Jeg
har alltid hatt et ønske og en
bevissthet om å være rettskaf
fen, redelig og handle riktig.
Men det er selvfølgelig lettere
sagt enn gjort. Livet har lært
meg at det viktigste er å ønske
å være et godt menneske.

Om lykke

men det var likevel ikke noe
hinder for å ha en krevende
jobb i politiet. Jeg mener at vi
mister hverandre på veien, der
som alt skal dreie seg om kar
riere. De mellommenneskelige
faktorene kan ikke effektiviseres.

Om vennskap
Hva er vel livet uten en venn?
Som barn var det spesielt vik
tig for meg å ha én nær venn.
Det ga trygghet. Jeg er heldig,
og har mange gode venner,
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men jeg ville aldri greid meg
uten min aller beste venn; man
nen min.

Lykke er noe man griper. Det
handler for meg om å nyte det
jeg har og glede meg over de
små ting. Le av katten som jak
ter fluer, gå på kafé med eld
stemann. Ta en lang tur i sko
gen med mannen min. Ha en
god prat med tenåringen. Rett
og slett de nære ting.

Om politikk

Om motgang

En travel hverdag har resultert i
at jeg har måttet senke ambi
sjonene om å drive aktivt med
politikk. Men samtidig følte jeg
gjennom yrket mitt, at jeg bidro
til et bedre samfunn. Imidlertid
har familien delt mange be
traktninger om ulike samfunns
utfordringer rundt middagsbor
det. Og etter hvert som jeg så

Motgang gjør sterk. Det har
vært viktig for meg å slåss for
det jeg tror på. Spesielt viktig
ble dette i politiet, der vi som
en del av forvaltningen forven
tes å følge visse spilleregler om
«hva som skal sies og hva som
skal ties». Jeg valgte å sette ord
på brutale fakta, noe som ikke
gikk helt knirkefritt. Men jeg

ville gjort det igjen, rett og slett
fordi det er denne typen ærlig
het som bring er samf unn et
fremover.

Om kropp
Jeg har alltid vært opptatt av
å leve rimelig sunt, spise passe
sunt, og trene i passe doser
uten å bli hysterisk opptatt av
resultater eller kropp. Nå som
jeg har passert 50, og vel så
det, opplever jeg at kroppen
finner på ting uten at jeg vil
det, sånt som rynker og grå
hår. Men det gjør ikke noe. Det
er livet.

Om tilgivelse
Et vanskelig ord. Jeg har alltid
forsøkt å se det beste i men
nesken e — forsøkt å se på
hvorfor de sier og gjør som de
gjør. Jeg har ikke monopol på
hverken handlinger eller sann
het, og med dette som utgangs
punkt har det vært enklere
å unngå å bære nag. Kanskje
det er det som er tilgivelse?

Om kjærlighet
Uten kjærlighet dør vi ut. Det
er min overbevisning. Jeg er
mor til to og bonusmor til tre.
Jeg er vokst opp med hunder,
og nå har vi katt. Jeg har for
eldre i live, en god mann og
mange gode venner. Det hand
ler om å bli sett og verdsatt
i oppriktig medmenneskelig
samspill. Da vokser vi og står
støtt. 
◆
monica.hansen@egmont.com
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