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Å FÅ HJELP 

Thea var utmattet grunnet søvnmangel, 
og fikk uventet hjelp av Elina Krantz. 
Trine Lise trodde hun aldri skulle bli 

elsket, da fostermoren sa de avgjørende 
ordene. Hva betyr det at noen ser oss 

når vi er lengst nede i livet?

Den som var der

Thea Klingenberg (t.v.) 
brøt sammen foran 
Latter-sjefen Elina 
Krantz. Det viste seg 
å være ganske lurt ...

Tips!
Kan man tilgi en 

mamma som 
slår?

Se side 56

livet
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Tekst Tommy Halvorsen  
Foto Julie Krøvel og 
Ingun A. Mæhlum

Hun begynte 
å strigråte foran 
en hun aldri 
hadde møtt 
før, attpåtil en 
vellykket kjendis. 
Det ble Theas 
redning.

Da det gjaldt som mest

I bloggen sin gikk Thea 
Klingenberg så langt som 
å si at Elina Krantz reddet 
livet hennes her på denne 
trappen for fire år siden.
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livet

Da det gjaldt som mest

dDet er en av de vakre høstmorgenene. 
Kalenderen viser begynnelsen av oktober 
2011. Crispy, frisk luft. Morgensolen skal 
snart bryte vindusglasset og falle skrått inn 
i leilighetene i Nordahl Bruns gate 12 i 
sentrum av hovedstaden. Bak vinduet til en 
av leilighetene i første etasje er Thea 
Klingenberg (32), i morgenkåpe og med 
store poser under øynene. Hun bærer sin ti 
måneder gamle sønn, Tidemann, på armen. 

Fram og tilbake går hun, inne i stua som 
vender ut mot bakgården. Snart skal hun 
møte en hun aldri har møtt før, og bryte ⊲
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sammen i gråt. For å forstå hvorfor må 
vi spole tiden ett år tilbake.

I 2010 får Thea og hennes daværende 
kjæreste vite at de venter barn. Det er 
ikke planlagt, men de bestemmer seg for 
å ta fatt på oppgaven med iver og lyst. 
«Bare jeg ikke blir en av de dølle 
mødrene som snakker om barnet hele 
tiden, og tar opp all plass med barne-
vogn og amming på Grünerløkkas 
kafeer. Jeg vil bli en kul mor», tenker 
Thea, på denne tiden utegående 
reporter i P3.  

Klokken 04.00 mandag 6. desember 
skjer det. Godt på overtid kommer han 

som skal bære navnet Tidemann. 4400 
gram gutt. «Er det sånn du ser ut?» 
tenker den nybakte moren. Fylles av en 
underlig følelse, mens hun stirrer på 
ham, og han stirrer tilbake.

Hjemme opplever Thea stress rundt 
ammingen. For at Tidemann skal få nok 
næring, ender de opp med en kombina-
sjon av amming, hjelpebryst og 
morsmelkerstatning. Thea føler seg som 
en mislykket mor. Sover minimalt. Alltid 
med ett øye våkent. 

Fortvilelsen vokser for hver natt uten 
søvn. Det er som å gå rundt i en tilstand 
av både jetlag og influensa. Hun kjøper 
alt hun tror kan hjelpe, googler alt hun 
kommer over på nett. Ingenting hjelper. 
Ofte tar hun til tårene. Kjefter på 
kjæresten. Våren og sommeren 
passerer foran to trette øyne. Fugle-
sangen om morgenen kommer så 
altfor tidlig og brått. 

Det var ikke dette hun hadde sett 
for seg! 

Slik er ståa da Thea og kjæresten 
påfølgende høst bestemmer seg for å ta 
en timeout og reise til Spania på 
ubestemt tid, mens de venter på 
barnehageplass.

Den koselige leiligheten i Nordahl 
Bruns gate med direkte utgang til tunet, 

havner på finn.no. Det er denne 
annonsen Elina Krantz i Latter ser og 
besvarer på vegne av en av komikerne 
i stallen. En høstmorgen går hun inn 
gjennom portrommet, ut i bakgården. 
Der borte på trappen møter dronningen 
av humor alvoret:

Den vanligvis så morsomme og 
munnrappe Thea ønsker velkommen, 
i skitten badekåpe, gulp i håret og et 
tappert smil. Hun har vært våken i flere 
timer allerede. Mens gråten presser på 
rekker hun frem en skjelvende hånd. 

«Hei, han har nettopp sovnet. 
Kanskje vi bare kan stå her ute og 

prate? Han sover ikke skjønner du, 
har ikke sovet på ti måneder jeg, 
han våkner hver time. Du må bare 
ta en titt på leiligheten, men fint om du 
kan liste deg. Er så vanskelig å få ham 
til å sovne igjen.» 

En morgenfresh Elina gir Thea 
kaffekoppen, setter seg på trappen og 
sier: «Bare drikk den, det hjelper 
kanskje litt. Jeg vet akkurat hvordan du 
har det.» 

De ordene får det til å briste. Theas 
sluser åpner seg. Frustrasjon over 
hvordan ting er blitt, hvordan hun har 
blitt, tapet av hennes egen identitet. Og 
når hun innser at hun attpåtil sitter der 
og strigråter foran en kjendis hun ikke 
kjenner, så gråter hun over det også. 

To mødre møtes på en trapp: En fersk 
og desperat, en rutinert og forståelses-
full. Sistnevnte gir dette rådet:

«Prøv å la Tidemann gråte seg i søvn.»  
Når kvelden kommer er det nettopp 

det han gjør. 17 minutter tar det. 
Mor gråter minst like lenge. Kvelden 
etter gråter han i fem. Snart sover han så 
godt at mor kan flytte sønnen mellom 
biler, senger, vogner og hus, uten at han 
våkner. Endelig kunne livet begynne 
å leves igjen! 

Et tilfeldig møte mellom to 

fremmede fikk avgjørende betydning. 
Er det typisk, eller utypisk norsk å 
være gode mot hverandre?

– Jeg tror vi kan bli langt flinkere. Ofte 
lar vi være å bry oss, fordi vi er redde for 
å støte, forklarer terapeut ved Åpen 
Dialog, Kate Elin Søyland. 

Empati er helt vesentlig for at et 
samfunn skal fungere, og for at mennes-
ker skal kunne mestre hverdagen.

– Alle møter vi utfordringer. Ikke 
minst i livets overgangsfaser, som for 
eksempel når vi blir foreldre første 
gang. Det kan være uventet tøft når 
idealer om babylykke møter en tøff 
hverdag. Mange av oss streber 
etter å bevare fasaden, og deler helst 
ikke det som er vanskelig. Denne 
taktikken kan lett gjøre vondt verre. Da 

At noen ser oss bak fasaden, 
kan gi handlekraft.

Kate Elin Søyland, terapeut 

⊲ Stor gutt! Thea og 
Tidemand, som snart 
fyller fem år. 
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Du fikk meg 
til å innse at jeg kunne 

klare å ta grep.
Thea

er det vesentlig at noen våger å ta tak 
i det og invitere til samtale.

Og du trenger absolutt ikke å være 
kommunikasjonsekspert for å gjøre nytte.

– Det holder å vise oppriktig omtanke, 
stopp opp, bry deg og spør: Hvordan har 
du det egentlig? sier Søyland.

Deretter er det viktig å følge opp med 
konkrete tiltak.   

– Dersom vedkommende ikke kommer 
ut av vanskelighetene, kan du for 
eksempel tilby å være med til lege, 
helsesøster eller en terapeut for å finne 
en løsning.

– Hva slags betydning har det at noen 
ser deg, slik som Thea her ble sett?

– Det betyr alt! Når vi har proble-
mer, har vi en tendens til å tenke nega-
tivt. Du mister motet, kjenner at du 

ikke mestrer hverdagen. I en slik 
situasjon er det helt uvurderlig at et 
annet menneske av kjøtt og blod sier 
«Hei, jeg ser deg. Dette er helt vanlig. 
Jeg opplevede det selv. Vet du hva 
som funket for meg?». At noen ser oss 
bak fasaden, kan gi handlekraft.

Fire år har gått siden Thea og  
Elina møttes på trappen. De har ikke sett 
hverandre i mellomtiden. Så skriver 
Thea et blogginnlegg. Mandagen 
etter får hun blomster på døra fra 
Elina (41) som takker for fine ord, 
og nå sitter de her igjen, på nøyaktig 
samme trapp. Men i dag er det smil og 
latter som fyller gårdsrommet.

– Jeg hadde mistet troen på meg selv, 
følte meg som verdens dårligste mamma. 
Du fikk meg til å innse at jeg kunne klare 

å ta grep. Jeg satte veldig pris på 
tydeligheten din. Du ga meg konkrete 
tips jeg kunne bruke, sier Thea.

Elina lytter, smiler, før hun tar ordet: 
– Jeg husker jeg syntes veldig synd på 

deg. Jeg hadde det akkurat på samme 
måten med min første sønn, Kristoffer. 
Han sov ikke på tre år.

– Du reddet livet mitt! sier Thea. 
At vi alle trenger å bli sett, uansett 

hvor sterke og vellykte vi framstår utad, 
er damene skjønt enige om. 

– Det skal så lite til å gjøre en forskjell! 
Si hei, prat med folk, hør hvordan de har 
det. Livet har lært meg at du ikke kan 
bry deg for mye, sier Elina. 

Thea nikker: 
– Det er alltid rom for å bry seg  

om andre! ⊲
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N i år gammel kom Trine Lise Olsen (39) til sitt 
andre fosterhjem – uten tro på at hun noensinne 
ville bli elsket.

Etter en turbulent start på barndommen sendes ni år gamle 
Trine Lise Olsen og broren hjem til Ragnhild Kaaby og hennes 
familie i Indre Billefjord i Porsanger.

– Da jeg kom til Ragnhild, tenkte jeg det ikke var noen vits 
å prøve på å bli elsket. Hun kom ikke til å elske meg likevel. 
Jeg trodde jeg var verdens styggeste unge, som ingen ville ha, 
sier Trine Lise. 

Hun utagerer, er vanskelig å ha 
med å gjøre. Frekk i kjeften, nekter 
å rydde av bordet når det er hennes 
tur, lager problemer på skolen. Alt 
for at Ragnhild skal forstå at 
hun like gjerne kan gi opp med 
en gang. 

Så skjer det som skal bli vendepunk-
tet i et ungt, trøblete liv.

Trine Lise, som nå er blitt 11 år, er 
hjemme og hører lyder fra soverommet. 
Er det gråt? Hun lister seg bort, skyver 
døra opp. Ragnhild ligger på senga. Det 
er første gang Trine Lise ser den ellers 
så trygge og stabile fostermoren slik. 
Gråtende.

«Hva er det du gråter for?», spør hun 
krast. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre 
med deg», hulker Ragnhild. 

Trine Lise beholder rustningen hun har kledd seg  
i de siste årene.

«Det er enkelt. Det er bare å sende meg videre! Du 
vet at dette ikke kommer til å gå.»

Ragnhild reiser seg, tar tak i overarmene til 11-åringen. 
Holder henne så hardt fast at Trine Lise merker det gjør vondt.

«Jeg kommer ikke til å slippe deg. Du blir hos oss til du er 
18. Etter den tid bestemmer du selv, men er det opp til meg, så 
vil jeg bli bestemor til barna dine.»

Trine Lise går inn på rommet sitt. Hun begynner å gråte. Av 
glede. Men også fordi hun er så fryktelig sliten! I to og et halvt 

år, helt siden hun kom, har hun vært en annen enn den hun 
egentlig er. 

«Endelig kan jeg være meg selv. Nå kan jeg begynne 
å vokse!», tenker hun.

Hendelsen endret alt.
– Jeg merket det på henne umiddelbart. Hun ble roligere og 

tryggere, forteller Ragnhild (66) i dag.
Trine Lise svarer med evig takknemlighet:
– Jeg kaller henne mamma, selvfølgelig gjør jeg det. Endelig 

hadde jeg kommet til henne som var ment å være min 
mamma. Hun lærte meg at jeg var 
verdt å elske. 

Trine Lise smiler varmt.
– Jeg føler at hun reddet livet mitt. 

Hvorfor skal du ellers være i live, hvis 
du ikke har noen verdi? Det sies at du 
må ha minst én person i verden som 
bryr seg om deg, for at du skal klare deg. 
For meg ble Ragnhild denne personen.

Trine Lise tar en liten pause. Lar sine 
egne ord synke inn.

– Familie er ikke nødvendigvis blod. 
Familie er dem som bryr seg, som tar 
vare på deg, som elsker deg for den du 
er. Betingelsesløst. Jeg har også fått fine 
venner av det slaget. Det takker jeg 
Ragnhild for. Jeg takker henne egentlig 
for alt, jeg. Jeg er så utrolig glad for 

at hun så meg og ikke ga meg opp.
Trine Lise er langt fra den eneste Ragnhild har hatt plass til. 

I tillegg til fire egne barn, har hun vært avlastnings- og bered-
skapshjem for nærmere 60 andre barn i kortere eller lengre tid.

– Hvordan har du hatt plass til så mange?
– Vi har jo et romslig hus, og i et hjerte er det mange lommer. 

I de lommene er det ulike måter man kan elske og være glad 
i mennesker på, svarer Ragnhild.

Trine Lise får siste ord:
– Bare du er i nærheten av henne, kjenner du godheten. 

Mamma er rett og slett omsorg. 
redaksjonen@kk.no

livet

Jeg trodde  
jeg var verdens 
styggeste unge, 

som ingen ville ha
Trine Lise

Trine Lise takker fostermoren 
Ragnhild for at hun er her i dag. 
– Hun reddet livet mitt. Jeg 
takker henne for alt. 

–Jeg kommer 
ikke til 

å slippe deg
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