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PUSTEROM: Å gå ut, sent og 
tidlig, og fotografere, har holdt 
Karine gående i de snart fem 
årene som er gått siden sønnen 
Kjetil ble dødssyk. – Naturen 
krever ikke svar. Den lar oss 
være. Den er. Vi trenger noe  
som er større enn oss selv, sier 
Karine, som fortsatt bruker 
naturen som pusterom og påfyll.



V

NATURMEDISIN: – Å være alene med naturen og stillheten, 
det skulle vært på blå resept, sier Karine som har fått mange 
solopp- og nedganger med seg de siste årene. Dette bildet 
har hun tatt Hisøy utenfor Arendal, der hun vokste opp.
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– Det ble mitt 
friminutt fra 

sykdom
En januardag får Karine beskjed om at sønnen har den mest alvorlige 
formen for leukemi. Kjetil er hennes eneste barn. Kampen for livet er  

i gang. Fem år senere har Karine skrevet bok. – Jeg har erfart at  
å forvandle demoner til livskunst er hardt arbeid. Men det er mulig.

TEKST: ANNE-LINE HENRIKSEN FOTO: EVA KYLLAND OG KARINE ELISA DEHLI

Vinterdagen er i ferd med å gli 
over i blåtimen når Karine Elisa 
Dehli (49) kommer hjem til det 
vesle trehuset på toppen av en 
bratt bakke. Midt i Arendal. Her 
bor hun og sønnen Kjetil. Hun 
har vært på de ytterste svaber-
gene mot Skagerrak. De samme 
svabergene der hun har gått og 
grått. Ropt ut sin fortvilelse, 
pustet dypt og kjent hvordan 
naturen «tok vare på henne».

– Jeg har virkelig følt hvor 
helbredende det er å være ute, 
omgitt av trær, himmel, mose-
grodde steiner og fugler. Og 
havet. Som jeg er vokst opp ved. 
Det er de siste, vanskelige årene 
med sykdom og redselen for  
å miste Kjetil, at det har gått opp 
for meg hva naturen betyr. 
Naturen krever ingenting. 
Dømmer ikke. Den bare er, sier 
Karine stille.

IKKE DENNE NATTEN
Naturen, å skrive dagbok og 
fotografere, har holdt henne 
gående i de snart fem årene som 
er gått siden Kjetil ble dødssyk. Da 
han �kk diagnosen akutt lymf-

atisk leukemi, spurte 13-åringen 
legen om han kom til å dø. 
«Ikke denne natten», svarte 
legen. Det er blitt tittelen på den 
nylig utkomne boken der Karine 
deler tanker og følelser gjennom 
923 døgn med tø� behandling.  
I ettertid ser hun hvordan en 
livskrise kan bli en øyeåpner.

– Troen på at vi kan bli knust 
uten egentlig å bli ødelagt, er for 
meg sterkere enn noen gang. De 
aller �este klarer mer enn de kan 
vite når det utenkelige rammer. 
For meg ble det å skrive dagbok 
en redning. Hver eneste dag i �re 
år bedrev jeg en viss form for 
dokumentasjon. Jeg gjorde det 
for meg selv, som et fristed, som 
noe å holde fast i gjennom de 
smertefulle dagene. Jeg tenkte 
aldri på at det noen gang skulle 
deles med andre, forteller hun.

Nå møter Karine fulle hus 
hver gang hun holder foredrag. 
Folk takker for åpenheten, for  
at hun deler erfaringer. Mange 
�nner trøst. Og gjenkjennelse. 
Karine er sykepleieren som �kk 
erfare sykehushverdager «fra 
den andre siden». Hun snakker 

Da livskrisen rammet Karine, tok hun fram kameraet: 

om fortvilelsen, kampen, 
ensomheten, sorgen. Og håpet.

– Det handler også om poli-
tikk for meg. Om hvordan 
helsevesenet møter mennesker  
i krise. Det er fortsatt mye som 
gjenstår.

SENSKADER
Nå står hun på kjøkkenet og 
rører i havregrøten som hun 
snart skal servere sønnen.  
Kjetil er blitt 18 år. Han over-
levde kre�en, men har fått 
alvorlige senskader av behand-
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lingen. Fatigue, eller kronisk 
utmattelse, er en av bivirknin-
gene. En sykdom som begrenser 
livsutfoldelse og gjør ham ekstra 
følsom for lyder og lys. 

– Det er som om «batteriet» 
hans ikke lader, forklarer 
Karine. Og sier at sønnen ikke 
klarer å gå på skolen. Noen 
dager har han kre�er til å gå en 
runde rundt huset. Å fullføre 

videregående og ta lappen er 
satt på vent.

«Midt i januar kommer 
beskjeden. Jeg har dårlige 
nyheter. Veldig dårlige nyheter, 
sier legen. I tretten år at det vært 
oss to. Ja, og de siste �re årene, 
du, jeg og Pus. Til tross for at jeg 
kun har ett barn, tra� jeg blink 
på første forsøk. Du er alt jeg 
trodde jeg ikke kunne få.»

TAKKNEMLIGHET: – Det er mye 
gratis glede der ute. Det hender 
jeg slår armene rundt en 
trestamme og takker, selv om 
folk går forbi. Jeg er ikke så redd 
for hva folk tenker lenger, sier 
Karine.

DE NÆRE TING: Den bratte 
bygata med fine trehus der 
Karine bor med sønnen Kjetil, 
munner ut på torget.

– At livet skulle bli så skjørt, 
så plutselig, hadde jeg ikke 
kunnet forestille meg. Jeg har  
jo visst at livet er dyrebart,  
men den følelsesmessige erkjen-
nelsen av at livet kan ta slutt, så 
brått, klarte jeg ikke å ta innover 
meg. Det var brutalt.

«Hvem og hva er jeg om jeg 
mister deg? Om jeg mister deg er 
jeg ingen. Livet mitt kan ikke 
leves uten deg. Jeg elsker å være 
glad i deg. Jeg drar sengen min 
inntil din, vil være så nær deg 
som mulig. Du er trøtt og gråter 
litt, jeg er trøtt og gråter mye.»

Kjetil er ikke med på fore- 
dragene, han orker ikke. Og vil 
heller ikke fotograferes. Men 
han er stolt av det moren gjør  
og sier: «Mamma, noen må vite 
hvordan dette er.»

«Vi venter på at livet skal 
starte opp igjen. Desillusjo-
nerte, filleristede og fulle av 
senskader sitter vi i en båt og 
venter sammen med noen 
ytterst få. De fleste har startet 
motoren og sust forbi. For lenge 
siden. Men vi er fortsatt sterke  
i troen på at også sneglefart 
kan føre gode steder.»

I januar er det fem år siden 
Kjetil ble syk. Det er gått snart tre 
år etter at han ble erklært kre�fri. 
Kjetil kjemper fortsatt for  

å gjenerobre «det normale livet» 
til en aktiv 18-åring. To og et 
halvt år med daglig cellegi� har 
påført kroppen sterke senskader.

– Jeg beundrer evnen han har 
til å se etter lyspunkt. Det kan 
være en tegneserie han fryder 
seg over, eller at han klarte å gå 
rundt kvartalet her vi bor. Og  
så har vi pusen Tracy, forteller 
Karine.

TA DØRHÅNDTAKET 
TILBAKE
Karine beskriver seg som over 
gjennomsnittet interessert  
i mellommenneskelige rela-
sjoner. Etter noen år som syke-
pleier, videreutdannet hun seg 
til samtaleterapeut og hadde 
akkurat åpnet eget samtalerom, 
da Kjetil ble syk.

– Det er mye som blir anner-
ledes når alvorlig sykdom tar 
det meste av tankene og tiden 
din. Det ble også vanskelig  
i forhold til noen venner. Folk 
forandret seg. Noen holdt seg 
unna. Jeg har undret meg over 
hvorfor vi er så redde for andres 
følelser. Er vi redde for å bli 
smittet? Karine smiler 
undrende. 

– Mitt viktigste budskap er  
at du ikke trenger kunnskap for 
å være medmenneske. Ikke vær 
redd for å komme på besøk … 
Vi er blitt så redde for å for- 
styrre. Men min erfaring er at 
når vi først overvinner frykten, 
så er folk takknemlige for at du 
bryr deg.

– Eller heng en liten hilsen på 
døra, hvis du ikke har tid eller 
overskudd til å ringe på. Jeg 

NATURFOTO: – Sjøen har en beroligende 
kraft. Og det er mye håp i himmel og hav, sier 
Karine. Her fra ytterst på Tromøy, der hun har 
fotografert været til alle årstider. Til stor 
glede for alle hennes følgere på Instagram.



DELER: Karine er sykepleieren 
som fikk erfare sykehushver-
dager «fra den andre siden».  
Hun snakker åpent om for- 
tvilelsen, kampen, ensomheten, 
sorgen. Og håpet. Resultatet er 
boken «Ikke denne natten», og 
foredrag for fulle hus.
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MÅ SKRIVE: – I de små pausene 
skriver jeg. Og tar bilder. Smer-
tens betydning for drivkraften 
begynner å bli tydelig, sier 
Karine.

glemmer ikke mammas venn-
inner ..! Damer på 70+ som 
kom med en quizbok eller en 
hundrelapp i en konvolutt til 
Kjetil. At noen tenker på deg,  
og viser det, er medisin, det 
også. Vi må rett og slett ta 
dørhåndtaket tilbake!

KRAFT I SORGEN
– Det er ikke bare sykdom som 
tar den tiden det tar. Sorgen 
også. Når noen vil ha meg til  
å se at det er en mening i at 
Kjetil ble syk, så rygger jeg 
unna. Det klarer jeg ikke.  
Jeg er ikke klar for å bli pådyttet 
positivitetstyranniet. Selv om  
vi begge har håp og opplever 
glede. Men det må komme 
naturlig. Innenfra. Ikke utenfra.

«Å være på jobb er som et 
tveegget sverd. Gevinsten er 
adspredelsen, strukturen, og en 
og annen tilbakemelding på det 
jeg gjør. Ulempen er all energien 
som pøses ut i tanker på hva som 
skjer og hvordan Kjetil har det 
der han ligger alene hjemme.»

Karine skriver mye om for- 

tvilelsen fordi sønnen har det 
vondt. Men hun erfarer også at 
selv i de mørkeste stunder, �ns 
det en drivkra�. Noe som får 
henne til å holde ut. Kanskje til 
å gjøre noe.

– For meg føltes det å skrive 
som en livsnødvendighet.  
En måte å sortere alle følelsene  
på. Og fysisk handlet det om  
å komme seg ut og fotografere  
når jeg hadde mulighet. Jeg  
kunne gå ut klokken fem en 
sommermorgen, og de eneste jeg 
møtte var kanskje noen på vei 
hjem fra fest eller en vaskehjelp  
på vei til jobb. Men for noen 
soloppganger!

– Det handler om å ta små 
pusterom også i det sorgfulle 
livet. At det ble foto, har jeg  
i ettertid tenkt henger sammen 
med at jeg er opptatt av å se. 
Hva jeg ser etter? All skjønn-
heten i naturen. Lyset. Hvordan 
det forandrer seg, jeg liker  
å være der og ta imot, fange 
øyeblikket idet sola står opp 
over horisonten. Eller oppdage 
duggdråper på kronbladene til 

en blomst. Jeg tror sansene og 
følsomheten for natur er blitt 
sterkere nå. Det var et slags 
friminutt fra sykehus og sykdom 
å komme seg ut. Det hender jeg 
slår armene rundt en trestamme 
og takker, selv om noen går 
forbi. Jeg er ikke så redd for hva 
folk tenker lenger.

SÅRBARHETEN EN STYRKE
– Jeg har skjønt at det er en 
styrke å våge å vise sårbarhet. Vi 
tror vi kan se hvordan andre har 
det, men vi er jo så mye mer 
enn det andre ser … Alle har sin 
ryggsekk. Vi må være stille og 
kjenne etter. 

Karine skriver på en ny bok. 
Om tiden etterpå. 

Kjetil leser om vitaminer, er 
opptatt av å �nne noe som kan 
gjøre ham friskere.

– Å gi slipp på det livet vi 
hadde, er også en sorg. Men  
vi har en slags hverdag hjemme 
igjen. Vi skynder oss langsomt.  
I sneglefart. Dermed får vi også 
øye på de gledene som dukker 
opp. O�est uventet. 


