
Hvordan er det å være meg? 
 
“Mitt navn er Kristian, men kall meg Kriss”, Dette sier jeg hver gang jeg møter nye 
mennesker. Det er bare at Kristian er et ganske vanlig navn, og jeg vil ikke bli forvekslet 
med en normal person. Kriss er et mindre normalt navn, den eneste ulempen er at jeg 
nå sier “ja” hver gang noen sier ordet “tiss” litt vagt i bakgrunnen. Jeg har alltid hatt en 
aldeles absurd form for humor. Jeg sier ofte vitser eller generelt setninger som får andre 
til å tenke “Hva faen?”. Dette kan ha noe med at jeg aldri har vært spesielt sosial. Det 
meste jeg husker av barneskolen var da jeg gikk alene hjem, jeg bare gikk og tenkte på 
alle slags ting. Noen ganger tenkte jeg på gud, og lurte på hvorfor akkurat jeg, hvorfor 
må akuratt jeg bo så langt unna at jeg ikke får gratis buss hjem.  
Men det var lenge siden. Nå er jeg 20 år og har nettopp begynt på høgskole. Jeg føler 
ikke at jeg er mer “høg”, unntatt på helgene når det er fest, jeg har aldri likt å gå på fest. 
Ikke før jeg begynte på folkehøgskole i hvert fall. Da følte jeg meg høy, høy på livet. Jeg 
elsket året mitt på folkehøgskole. Det var så sosialt og det var noe å gjøre hele tiden, 
med folk! Jeg følte meg som et sosialt avvik før jeg begynte på folkehøgskole, endelig 
hadde jeg ikke lenger lekser eller eksamener, jeg trengte bare å fokusere på hvordan 
jeg behandler andre rundt meg og hvordan jeg i det hele tatt skal holde en samtale med 
noen. Jeg mistet minst 10 i IQ av å gå folkehøgskole men min sosiale intelligens steg 
høyt. Det sosiale med folkehøgskole er noe andre typer skoler har gått glipp av. Det 
virker kanskje enkelt, men jeg tror ikke jeg er alene når jeg sier at mange trenger denne 
type lærdom. Vel, det var da og nå går jeg på høgskole, som egentlig bare ligner en 
mer utvasket versjon av Videregående. Jeg er mye mindre sosial nå, jeg bor i et 
kollektiv med 4 andre. Hver gang de lager mat går de rett til rommet sitt for å spise 
mens de ser på skjermene sine. Vi har ingen stue, dette var et bevisst valg som 
utleieren begrunnet med: “da er det ikke rom for festing og bråking”. Vi har derimot et 
middagsbord der jeg alltid bruker å spise, mest for å ikke bli helt inngrodd i rommet mitt. 
Men også hvis noen vil snakke, fordi det vil jeg. Jeg synes det er viktig med en stue, en 
stue med sofa. Da kan det sosiale livet virkelig begynne. 
 
Jeg har gått på høgskole i såvidt 2 måneder, og jeg er allerede deprimert. Jeg har alltid 
raskt blitt forelsket i en dame, enten det er i klassen min eller en annen klasse på 
skolen. Nå er jeg ikke forelsket i noen, jeg føler meg tom. Det er som om jeg har brukt 
opp alle følelsene jeg kan ha for damer. Her forleden hadde jeg med en jente hjem etter 
en natt på byen. Jeg synes hun var attraktiv og jeg kysset henne, det virket som hun 
ikke likte det, så jeg sluttet. Jeg tenkte hun angret på å være med meg hjem. Mens hun 
lå i sengen min, like beruset som meg, maset hun om å ha samleie, jeg var overrasket 
og prøvde, men jeg var for full. Jeg sa vi kunne gjøre det i morgen i stedet for. Neste 
morgen etter at vi hadde sovet, maset hun igjen, og igjen prøvde jeg, men jeg fikk 



fortsatt ikke “lillemann” opp. Jeg har aldri hatt ett engangsligg før og jeg vet selv at jeg 
trenger mer tid for å være komfortabel med noen. Det skjedde ingenting mer mellom 
meg og henne, unntatt at vi begynte å snakke og da skjønte jeg fort at dette ikke var 
helt min type. Etter hvert forsto hun at det ikke ble noe sex og at jeg ikke var hennes 
type, og dro hjem. Og likevel hvor dårlig denne natta var tenkte jeg fortsatt på henne, 
mye. Hun var den eneste jeg kunne tenke på fordi det var ingen andre. Jeg ville bare ha 
en kjæreste, jeg brydde meg ikke om hvem det var, så lenge det var rett skjønn. Jeg har 
ikke møtt henne siden og hvis jeg gjør det vet jeg at det kommer til å være en klein 
hilsning.  
 
Jeg har mange hobbyer og ingen jobb.  
Her er en liste over hobbyene mine: 
 
-Kamera 
-Regi 
-skuespill 
-stemmeskuespill 
-Redigering 
-Dubbing 
-animatør 
-grafisk designer 
-Tegneserieartist 
-Cosplay 
-Designer 
-manusforfatter 
-generelt alt innen film (unntatt lydmann) 
-bokforfatter 
-filosofi 
-mykolog 
-sang, gitar, piano.. 
-kokk (jeg lager nesten alltid mat fra grunnen) 
 
Jeg har personlig erfaring i alt dette. Det eneste jeg har faglig erfaring i er Drama. Jeg 
går nå på en teaterlinje. Noen ganger føler jeg at jeg går i for mange retninger, jeg har 
vel en rød tråd som går gjennom fleste av disse interessene men man ser fort at jeg 
ikke har fokus på en ting. Konsentrasjonsvansker er noe jeg har blitt plaget av lenge. 
Utallige ganger har jeg blitt kalt fjern, jeg drifter ofte til en annen plass når læreren 
begynner å snakke om hva som helst. Men når jeg har en samtale med noen på min 
alder er det lettere å følge med. Det er akkurat som om hjernen min kjeder seg av å 



høre på noen som snakker om faglige ting med kompliserte og uforståelige ord som 
aldri blir brukt i den dagligdagse tale, ord som paradoks, foreligge, formalitet og 
økonomi. Disse ordene og utallige flere flyr rett gjennom hjernen min uten å bli 
prosessert. Jeg har alltid lært best av det praktiske, det er vel grunnen til at jeg valgte 
teater, men tro det eller ej i dette studie er det også mye teori og historie og historisk 
teori og teoretisk historie.  
 
Jeg lengter tilbake til barndommen min, da jeg bare var en sjenert liten gutt som aldri 
gjorde noe for å skade andre. Nå har jeg plutselig penger jeg må tjene og jobb som jeg 
må ha etter flere år med utdanning, jeg har såvidt begynt og jeg er allerede lei. 


