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Barn og familie

et voldsomt ansvar vi har. Enhver kvinne som 
har vært der, må jo ha kjent på det. 

BLITT FORELSKET IGJEN
I dag kjenner hun morshjertet banke hardt og 
hemningsløst. Men hun vil aldri bli en mester-
kokk eller leke-mamma. 
- Jeg har god selvtillit som mor. Jeg er ikke en 
mamma som styrer og steller så fælt. Men jeg er 
trygg, konsekvent og tydelig. Jeg liker ikke å lage 
mat eller lage ting. Jeg liker å lese avisen i fred. 
Men jeg liker å prate, og jeg har et verbalt barn. Vi 
har noen skikkelig kule samtaler, forteller Helena. 

I hverdagen står hun og 
ektemannen sterkere 
enn før.
- Sivert og jeg har vår 
historie på godt og 
vondt. Det å få barn 
var et sjokk for oss  
begge, men vi deler 
den sinnssyke kjærlig-
heten til datteren vår. 
Det første året var en unntakstilstand, og jeg 
skulle ønske noen kunne fortalt oss at ting ville 
gå over. Nå har vi en kjempefin hverdag. Vi styrer 
ikke så fælt, når vi har fridager er vi gode på bare 
å roe ned, bare være. Vi har funnet tilbake til det 
harmoniske planet. Blitt forelsket igjen. 

SITT EGET ROM
Jobben har blitt enda viktigere for Helena etter 
at hun fikk barn. 
- Jeg er veldig takknemlig for at jeg har det rom-

met som bare er mitt. Et intellektuelt arbeid, noe 
helt annet enn mammarollen. Jeg hadde vært en 
elendig husmor. Å bli mor var for meg forløsende 
på andre måter enn bare morsrollen. Jeg er blitt 
mer uredd og fandenivoldsk. Og mannen min sier 
at jeg er blitt mer sensitiv. Jeg er blitt mykere og 
sterkere, paradoksalt nok. 
- Jeg er mer selektiv i forhold til hva jeg bruker  
tiden min på. Jeg kjenner mange som går rundt 
og føler at de går glipp av ting; det gjør ikke jeg. 
Mange prøver at alt skal være som før. For meg  
er det jobb og familie som betyr noe, og det er det 
fint å kjenne på. 

NY RUNDE
I skrivende stund er 
tvillingene godt på vei, 
men denne gangen er 
Helena forberedt på at 
det å få barn ikke er 
hundre prosent lykke 
hele tiden. Skuldrene 
er senket betraktelig. 
Selv om hun er redd 

for en ny fødselsdepresjon og frykter de søvnløse 
nettene, har hun et større apparat rundt seg den-
ne gangen. 
- Jeg ser for meg et par år med kaos, det er klart 
det blir hektisk med tre barn. Men jeg legger lista 
lavt, og klamrer meg fast til det positive. Og jeg er 
veldig stolt av at vi blir en gjeng. Men jeg ønsker 
fortsatt å kontrollere og systematisere, smiler hun 
og tar et godt grep rundt gutta i magen.
- Så jeg googler om tvillinger og har ambisjoner 
om å få dem synkronisert fra dag én. 

"Jeg legger lista lavt,  
og klamrer meg fast  

til det positive."

I skrivende stund er tvillingene godt 
på vei, men denne gangen er Helena 
forberedt på at det å få barn er ikke 

hundre prosent lykke hele tiden.

HVORDAN ER EN TYPISK  
hverdag hjemme hos dere? 
- Opp halv sju, kaffe, Aftenposten, 
barnehage, Sivert drar på jobb, 
jeg drar gjerne hjem for å jobbe. 
Vi spiser mye ute, eller litt take-
away, det er noe av det fine med 
å bo i byen. Sivert er kjempeflink 
til å lage mat, så noen ganger blir 
det fiskekaker til Hanna, og vi har 
voksenmiddag når hun har lagt 
seg. 

DAGENS høydepunkt? 
- Frokost.

TOMMELEN opp/ned for  
i hverdagen?
- Tommelen opp for den fysiske 
nærheten. Klemmene, den lille 
hånden, lukten av henne som 
gjør at det blomstrer i hjertet.  
At det nesten brister.
- Tommelen ned for alle de nød-
vendige tingene som er pyton. 
Klesvask, husvask, matlaging og 
andre ting som er nødvendig. 

"Jeg har et verbalt barn.  
Vi har noen skikkelig kule 

samtaler."


