Eldreminister Åse Michaelsen
inspireres av sin egen mor

– Mamma har
vært min helt
og mitt forbilde
Moren til eldre- og folkehelseminister
Åse Michaelsen var en drivende
dyktig kvinne, fylt av kjærlighet til
de seks barna sine. Hun sa: «Du er
alltid god nok som du er, bare gjør
så godt du kan».
TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG PRIVAT
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Åse Michaelsen (58) er blank
i øynene. Hun har fortalt om
den fredagen for vel tre år siden,
da mamma ikke svarte på telefonen hjemme i Mandal. Som
alltid ringte Åse henne etter å ha
landet på Kjevik flyplass. Enda
en uke på Stortinget var unnagjort.
– Da falt flere vegger bort
i tilværelsen min. For meg var
mamma midtpunktet.
– Hvorfor hadde jeg ikke tatt
de små signalene det siste
halve året? Hvorfor hadde jeg
ikke trappet ned på politikken,
for å være sammen med
mamma?
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Den som visste at sånne
tanker kom til å dukke opp
hos yngstejenta hennes, det var
mor Ågot. De to var veldig like.
Så mamma hadde flere ganger
gitt Åse følgende klare melding:
«Husk det, Åse, når jeg ikke er
her lenger. Jeg vet at du har så
mye å gjøre, at du ikke alltid har
tid til å besøke meg. Og jeg vet
at du gjerne ville det. Og at du
kommer til å tenke på det.»
– Hun hadde rett. Det var
sånn som mamma beskrev. «Vi
er sammen i tankene», sa ofte
mamma. Det er også ord som
lindrer.
– Forholdet mellom mamma

og meg var kjennetegnet av
nærhet, kjærlighet og ømhet.
Ordene kommer før Åse har
tenkt seg om.
Og de stilte opp for hverandre: Da Åse ble alenemor til
tre og arbeidet turnus i SAS. Og
da hun kom på Stortinget, med
sønn på 16 og døtre på ni og ti
år. Uten mors hjelp ville det ikke
gått. Da mamma begynte å slite
med å klare daglige gjøremål,
prøvde Åse å finne dager hun
kunne hjelpe til.

TOK ANSVAR
Moren Ågot kom fra en heiegård. 16 år gammel flyttet hun

på hybel i Mandal og fant jobb
på kafé. Så ble hun gravid og
fikk det første barnet bare 17 år
gammel. I løpet av ni år fødte
hun fem barn. Ti år senere kom
attpåklatten Tore.
– Mamma tok vare på alle oss
små, i tillegg til å ha de kravene
på seg som datidens husmødre
hadde. Det var knapt med
penger de første årene, så mange
kvelder og netter gikk med til
å sy om og reparere tøy. Jeg tror
nok hun også hadde sine tunge
tider, at hun var veldig trøtt,
men hun tok ansvar.
Åses far kom fra en mer
velstående familie. Det kunne

BORTE: Nå er mamma
Ågot død. Åse (58) er fylt
av minner. – Jeg ser
henne for meg på kjøkkenet, ved komfyren.
Hun hadde alltid et fang
ledig, åpne ører, en
kjærlig hånd. Mamma
var raus og klok.

FELLESSKAP: Mor og datter likte å snakke sammen om opplevelser.
Ofte trengte de ikke si så mye heller. Hjertene var samstemte.

Dette preger hver enkelt,
mener Åse. Det har gått vel
i livene til alle seks.
Mor var tydelig på grenser.
Åse måtte komme hjem klokken
ni om kvelden, også da hun var
midt i tenårene. Ågot var nøye
med å forklare hvorfor. Åse
aksepterte grensene og likte dem
egentlig, hun visste de var satt ut
fra kjærlighet.

HYLLEST TIL MAMMA

være ekstra krevende for Ågot.
Hun som ble gravid så ung, og
kom fra enkle kår, skulle vise at
hun faktisk var god nok.
– Og det var hun til gagns,
sier Åse. – Gjennom mestringen
mamma synliggjorde, tror jeg
hun fikk ekstra krefter. Hun
viste for seg selv at, vet du, dette
får jeg faktisk til. Det tror jeg
ikke hun hadde klart om hun
ikke hadde blitt vant til å ta i et
tak fra barndommen av.
Mamma hadde pågangsmot og
en positiv stolthet, som hun
også formidlet til oss: «Du er
alltid god nok som du er, bare
gjør så godt du kan.»

Det landlige, enkle hjemmet
der Ågot vokste opp, var fylt
av musikk og glede.
– Hun var aktiv og hadde et
utrolig godt humør. Mamma
spilte gitar, sang og jodlet. Hun
og pappa var glad i hverandre og
delte interessen for musikk.
Fire av de fem eldste barna
deres spilte i korps.
– Og Tore gikk på trekkspillkurs. Det er ikke sikkert han vil
jeg skal si det. Men jeg sier det.
Han gikk på trekkspillkurs, sier
Åse ertende.
Hun ble en lille-mamma for
broren. På den tiden bygget

videre til sine egne aktiviteter –
turn, kor, speideren, teater. Åse
var lykkelig.
– Vi ungene hadde en kjempestor magisk skog å boltre oss
i, ingen lekeplass kan måle seg
med noe sånt.
De vokste opp i en barnerik
gate der boligene var bygget
etter krigen med tilskudd fra
staten. Den lå like ved Furulunden, et friluftsområde med
furuskog og strender, plassert
mellom bykjernen og sjøen.
Der lå også godset Risøbank,
som var eid av en lord. Inn på
den eiendommen fikk ikke
barna gå, og Åse var lydig, selv
om et hemmelig slott og ballkjoler og badehus og hester med
kjerre var nesten uimotståelig
eventyrlig.
Nå er Åse med i styret for
godset. Og vi sitter i en stue i
andre etasje der, med utsikt til
stranden Lordens.
Det er fredag, Åse har som
vanlig tatt ettermiddagsflyet fra
Gardermoen til Kjevik. Tidligere
på dagen satt hun i enda bedre

«Mamma tok vare på alle oss små,
i tillegg til å ha de kravene på seg
som datidens husmødre hadde.»
foreldrene opp en butikk
sammen der de arbeidet lange
dager. Etter skoletid passet Åse
på lillebror inne på pauserommet, hun la ham i vognen
og ga ham mat. Så gikk hun

stoler, for Åse var i statsråd
i selveste kongens slott i Oslo.
Der la hun fram sitt livs aller
første stortingsmelding, «Leve
hele livet.»
– Jeg lette etter et bilde av

NESTE GENERASJON: Nå er
Åse selv bestemor. Her er hun
i fjor med det minste av de to
barnebarna.

mamma til forsiden, men fant
ikke et med høy nok oppløsning. Jeg ville hatt henne der,
som en slags hyllest til mamma
som mamma.

BO HJEMME SOM GAMMEL
Om sykehjem sa Ågot: «Jeg
gruer meg, jeg vil ikke dit.» Hun
mottok aldri hjelp fra det offentlige, men hadde en stor familie
rundt seg som ga henne den
grunnleggende tryggheten og
verdigheten alle trenger.
Åse ønsker at vi skal legge til
rette så alle eldre som ønsker
det, kan velge å bo hjemme.
Selvfølgelig også de som ikke
har et godt nettverk.
– Rett og slett fordi mange
helst vil det, sier hun. – Det
sitter jo mye mer i veggene
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STOR FLOKK: Åse vokste opp med fem søsken. Her er hun i blå
genser øverst. De var en sammensveiset gjeng.

i hjemmene våre, av minner
og levd liv og glede og sorg.
Samtidig må vi skaffe nok rom
på sykehjem til dem som
trenger det.
Åse Michaelsen har ikke
arbeidet med helsepolitikk tidligere. I utgangspunktet er hun
inspirert av det hun opplevde
som pårørende til mamma.
– Da hun fikk kols og ble
dårligere, holdt jeg orden på
medisinene. I departementet
arbeider vi nå med å finne
ordninger for å sikre at de eldre
får riktig medisin, og ikke for
mye.
– Vi undersøker også
hvordan vi kan sikre at eldre
pasienter og deres pårørende får
med seg den informasjonen
legen gir. Jeg husker at mamma

ble oppskjørtet når hun skulle til
lege, og etterpå husket hun lite
av det han hadde sagt.
– Mamma tilhørte den
gruppen eldre som står med
luen i hånden. Hun krevde ikke

BARNDOM: Snaut året gammel og klar for å feire 17. mai sammen
med søsknene. Lite ante foreldrene om at den lille dukken deres både
skulle bli en del av landets nasjonalforsamling og regjering.

bli klar over sin egen kommunes
svakheter.
De siste årene hadde Ågot lett
for å si at hun ikke orket eller
hadde lyst til å dra ut.
– Vi klarte i hvert fall å få

«Som politiker tror jeg på å ta i
bruk ressursene til alle de eldre.»
noe. Legen var så travel, hun
ville ikke bry ham.
Åse kjenner igjen disse holdningene når hun som eldreminister møter særlig de eldste
eldre. Det er krevende å kartlegge deres behov. Men det er
kommunenes første oppgave
å skaffe seg oversikt over sine
egne eldre. Lokale politikere må

henne ut i hagen for å se på
blomstene og fuglene, dermed
fikk hun også noe bevegelse.
Noen kommuner organiserer
besøk til restaurant for sine
eldre. Det er en av de gode
ideene som stortingsmeldingen «Leve hele livet» har tatt
opp og sprer til alle landets
kommuner.

DET VARME NÆRE
Åses mor arbeidet i kassen
i Joker-butikken til en av
sønnene sine til hun var 75 år.
– Folk kom ikke bare til
butikken for å handle, men for
å snakke med mamma eller
spørre henne til råds. Hun
hadde gode ord til alle. Som
politiker tror jeg på å ta i bruk
ressursene til alle de eldre som
fryktelig gjerne vil delta
i frivillig arbeid. «Hvis du
føler at dette er riktig, så skal
du følge hjertet ditt,» var et av
mammas råd. Det var veldig
viktig for henne å leve i pakt
med seg selv.
Bare 46 år gammel ble Ågot
enke og alenemor, hennes kjære
mann døde av kreft så altfor
tidlig. Det kom aldri noen ny

17. JANUAR I ÅR: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) foran Slottet med favnen full av blomster. Til høyre for henne
finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), kulturminister Trine Skei Grande (V), bistands- og utviklingsminister Nikolai
Astrup (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
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mann inn i hennes liv. Hun var
bestemor og stilte opp for sine
gamle foreldre.
Åse har fra hun var liten jente
vært opptatt av å hjelpe eldre
mennesker. Hun tror det har
noe å gjøre med mammas
respekt for dem, den går i arv.
Før hun besøkte Åses gamle
mormor, bakte Ågot gjerne noe
godt å ta med. Eller hun sto ved
kjøkkenbenken og kuttet
kamferdrops i to halve, for
hennes mor ville satt et helt
drops i halsen.
– Sånne småting, sier Åse.
– Det betyr så mye at de
varme, nære tingene fungerer.
Det gjelder uansett om den
gamle bor hjemme eller på
institusjon. Får vi til samarbeid
om sånt, hjelper vi de eldre til
å leve hele livet. Og så må vi
huske på at god omsorg og
pleie ikke bare handler om
penger, men hvilke holdninger
den enkelte har.
Selv laget hun ekstra
middager, som hun visste
moren likte, og dro på besøk.
– Men jeg måtte ta en spansk
en og si at det var rester. Ellers
hadde det føltes feil for mamma.
Åse fortsetter å fortelle mens
vi går ut fra barndommens slott
inne i furuskogen. Hun finner
stortingsmeldingen i bilen sin.
– Er den ikke fin? Jeg har
valgt dette bildet av en eldre
dame, hun har også humor, og
glede, og se på hendene med litt
svarte negler, de har arbeidet et
langt liv.
– I tillegg vil jeg lage en
kortversjon av stortingsmeldingen, en slags «kokebok»,
med oppskrifter hentet fra ulike
kommuner på hvordan det er
mulig å gjøre livet bedre for
eldre mennesker. Denne «kokeboken» skal alle landets
kommunestyrerepresentanter få
i postkassen, så den kan ligge på
kjøkkenbordene deres. Hilsen
meg og regjeringen.
I baksetet i den lille bilen
hennes, ved siden av der stortingsmeldingen lå, står et barnesete.
– Ja, jeg kjører jo rundt med
barnebarna mine, vet du. Jeg
prøver å være like god bestemor
som min mor var, sier hun.
– Mamma har vært min helt
og mitt forbilde – hele livet.

SUNT OG GODT: – Mmm,
dette lukter godt og ser
fristende ut. Akkurat sånn
skal det vi serverer til de
eldre være. Egentlig skal
det så lite til, sier Åse.

Leve hele livet

I mai la regjeringen fram
stortingsmeldingen «Leve
hele livet – en kvalitetsreform
for eldre». Dette er etter
sigende første gang en
regjering «har samlet og
systematisert arbeidet i noen
av de kommunene som har

funnet nye og bedre
løsninger i tilbudet til de
eldre», med hensikten at
kommunene skal lære av
hverandres gode ideer.
Målgruppen er eldre over
65 år, og det er skissert
fem innsatsområder: Et

aldersvennlig Norge,
Aktivitet og fellesskap, Mat
og måltider, Helsehjelp og
Sammenheng i tjenestene.
Reformperioden vil starte
1. januar 2019 og vare i fem
år. Du kan lese mer på
regjeringen.no.
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