
«Hvord'n er det , være 
meg» 

Liv med oppturer og 
nedturer 

Det føles som , sitte f'nget i 
noe du ikke ser en ende eller 
utvei p,. Alt rundt er til tider 
b're et stort k'os 'v 'lt 
mulig, 'lt sk'l være s, 
perfekt, p, 'lle omr,der, 
hele tiden. Jeg er en 'v 
disse menneskene som m, 
vokse opp i d'g og f, høre 
«'lt v'r mye bedre før», 
som fors,vidt jeg selv mener 
er riktig p, en m,te, men p, 
den 'ndre siden f,r vi ogs, 
høre «ungdommer i d'g er 
s, l'te»... men er vi egentlig 
det?
J' k'nskje. K'nskje er vi 
mer l'te fysisk enn l'ngt 



ned i forrige ,rhundre, men 
vi er 'bsolutt ikke l'te 
psykisk! 
Dette er ikke noe jeg sier for 
, være kverul'nt, men dette 
h'r jeg selv erf'rt p, den 
vonde m,ten. Livet er ikke 
lett, og k'nskje end' tyngre 
n, enn før.

Jeg h'r h'tt en veldig grei 
oppvekst, f'milie, venner, og 
egentlig 'lt godt... men det 
vil ikke si 't livet blir br' og 
lett. Det , være meg k'n til 
tider være noe ikke 'lle 
h'dde kl'rt, men s'mtidig 
sitter jeg igjen med en 
følelse 'v , være sv'k.

Ikke 'lle d'ger er like, det er 
det ikke for noen, vi h'r 'lle 
oppturer og nedturer og jeg 
vet 't det , være lei seg ikke 



er noe feil og f'rlig, men for 
meg h'r ,rene som ungdom 
vært mer det neg'tive enn 
positive. Det v'r en punkt 
hvor 'lt b're ble k'os, jeg 
kl'rte ikke lenger styre mine 
egne følelser og h'ndlinger, 
og 'lt jeg gjorde ble tolket 
feil 'v 'lle rundt. 
Jeg endte opp med rykte 
som hore, det eneste folk 
h'dde hørt om meg om de 
fikk høre noe. S'm'nhengen 
v'r... 't det v'r jeg sol ble 
brukt, jeg som n,dde lide, 
jeg som ikke kl'rte si nei og 
gutter som brukte meg for 
s, , k'ste meg... men for 
'lle rundt virket dette som 't 
det v'r jeg som brukte dem, 
jeg som v'r den onde i 'lt 
dette. Det er ingen god 
følelse, og hv' f,r m'n gjort 
n,r hele bygd' h'r det 



inntrykket 'v deg. Selv 
voksne mennesker p, 40-50 
,r fikk høre disse tingene! 
Hv' gjør m'n d'! Det er ikke 
b're , si 't s'nnheten er en 
'nnen, og dette drepte meg 
g'nske h'rdt psykisk!

Som de fleste vet h'r vi 
'lltid h'tt det s,k'lte 
«bygdedyret», og jeg er 
vokst opp p, et rel'tivt lite 
sted hvor de fleste kjenner 
'lle eller vet hvem de fleste 
er. Dette h'r vært en 
p,kjenning, og det vil jeg tro 
det v'r før ogs,, men i 
d'g... end' verre og mer 
intens d' dette dyret ogs, 
finnes p, nettet, p, s, godt 
som 'lle sine telefoner. Jeg 
h'r sn'rt ingen 
hemmeligheter igjen, og de 
jeg h'r, vet 'lle 'ndre rundt 



meg ogs,, men i feil versjon. 
Dette h'r vært en stor 
p,kjenning. Ikke b're er 
ungdoms,rene i seg selv 
v'nskelige nok fr' før, men 
n,r det v'nskelige b're sk'l 
bli v'nskeligere k'n det 
være v'nskelig , eksistere, 
v'nskelig , være meg.

Jeg h'r blitt brukt, jeg h'r 
blitt sl,tt, torturert, slitt 
psykisk, slitt p, skolen, slitt 
med , være hjemme, 
v'nskelig med venner og 
v'nskelig med , si nei. 
I d'g h'r jeg det ikke s, ille, 
ting h'r begynt , rette seg 
opp, jeg h'r begynt , kunne 
leve litt mer norm'lt igjen. 
Etter m'nge nedturer kom 
oppturen jeg h'r lengtet 
lenge etter, og selvom ikke 
'lt er like greit hele tiden, s, 



er 'lt lysere enn det h'r 
vært.

M,ten jeg kom meg oppover 
p, er 'v en grunn som 
m'nge kritiserer, men det 
v'r og er f'ktisk sosi'le 
medier og Internett! 
Jeg kl'rte ikke lenger 
sn'kke med mine nærmeste 
venner om hvord'n jeg 
h'dde det og min løsning 
endte med sosi'le medier. 
S'mt'ler med mennesker, 
fr' nord til sør, øst til vest i 
Norge og fr' 'ndre siden 'v 
verden. Mennesker som ikke 
visste om stempelet mitt, 
rykte mitt og hvord'n jeg ble 
oppf'ttet og sett p, her 
hjemme. Det v'r en deilig 
følelse og et tilt'k som hj'lp 
meg g'nske l'ngt opp igjen.



Og til slutt. U'nsett hvor 
sv'k jeg k'n virke for 'ndre, 
s, h'r jeg 'ldri følt meg 
sterkere enn n,, og jeg 
kl'rer endelig tenke p, de 
fine turene med f'milien, 'lle 
solnedg'ngene p, str'nd' 
med venner, kl'sseturer, 'lle 
fine mennesker jeg h'r blitt 
kjent med og gleden 'v , 
kunne legge meg p, kvelden 
og sovne uten en eneste 
t,re p, kinnet.


