
Solveig, 20 

Hei. Jeg skal nå fortelle hvordan det er å være meg. Usensurert og ærlig, for første gang. Jeg 

er nemlig en av dem som snakker mye, fort og om absolutt alt. Det er sikkert mange som tror 

de vet alt om meg, også det vonde. Det er nemlig sånn jeg er – jeg har en tendens til å fortelle 

alt med en gang. Eller, jeg forteller såpass mye at de TROR at jeg forteller alt med en gang. 

Jeg har til gode å oppleve at noen ønsker å grave spesielt mye dypere. Det er i hvert fall slik 

jeg tror det er. Det er vel en forsvarsmekanisme eller noe. Før du leser dette vil jeg du skal 

vite at jeg ikke skriver dette for å forklare hvor vondt livet er. Jeg prøver herved å forklare 

hvordan jeg, og jeg alene, skal klare å være lykkelig. 

Jeg har verdens fineste familie. Noen dramatiske hendelser har det jo vært, men ikke såpass at 

jeg kan skylde på familien min for noe av det vonde. Tvert imot egentlig, de er grunnen til at 

jeg lever. Jeg var det folk liker å kalle «et dramatisk barn», men jeg kan aldri huske å ha 

overdramatisert noe. For meg startet de sterke følelsene i veldig ung alder. Før jeg i det hele 

tatt visste at det fantes andre land i verden, oversatte pappa «The Downeaster ‘Alexa’» av 

Billy Joel for meg, og jeg kunne gråte i timevis. Setningen «Tell my wife I am trolling 

Atlantis, and that I still have my hands on the wheel» satte i gang følelser det visstnok ikke 

var vanlig for en fire/fem-åring å føle på, og i hvert fall ikke kunne uttrykke. Jaja, Billy Joel 

til side – jeg var et følsomt barn. Jeg vet ikke egentlig nøyaktig når det gikk galt. Når 

følelsene tok overhånd. Klart, jeg lekte litt med spisevegring og lignende etter min første 

kjærlighetssorg som fjortenåring. Men jeg syns ikke egentlig det gjelder. Etter et svært usunt 

forhold som varte i nesten halvannet år var jeg nok ikke helt på topp heller, det skal være sagt. 

Det er noe med å bli tvunget til å fortelle sin egen lillebror at du ikke elsker ham som drar litt 

av livsgleden ut av deg. Rutinene hvor man står opp, vinker til en videosamtale som har stått 

på hele natten for at du ikke skulle kunne dra noe sted, drar på skolen uten å få snakke med 

noen, drar innom maccen på vei til typen for å kjøpe med den vanlige bestillingen, leverer fra 

deg telefonen for gjennomsjekk, gjør lekser mens han sover og drar hjem igjen er kanskje 

ikke den beste starten på et langt liv fylt med kjærlighet. Jeg vet ikke. Jeg visste ikke om noe 

annet. Det er ikke egentlig synd på meg, jeg ble advart. Men han elsket meg. Det tvilte jeg 

aldri på.  

Jeg slo opp halvveis uti førsteåret på videregående. Det var ikke vondt. Jeg var sliten. For 

sliten til å egentlig bry meg noe særlig om hva han truet med å gjøre. Han gjorde ingenting av 

det.  



Mamma og pappa gjorde det egentlig veldig enkelt for meg. De sa de hadde satt meg opp på 

en time med en kognitiv terapeut. Det var greit nok. Jeg dro. Det funket ikke noe særlig. 

Mamma og pappa er veldig gode mot meg. Jeg vet de blir bekymret, for de vet når jeg har det 

tøft, men de vet også at jeg ikke vil snakke om det. Jeg vet at de gråter. Jeg klarer ikke å gjøre 

noe med det.  

Etter det forholdet tror jeg nok at jeg ikke var spesielt grei. Jeg var aldri slem eller frekk med 

vilje, men jeg har fått høre at jeg har såret folk. Det var aldri meningen. Jeg hadde min egen 

måte å lege mine egne sår på, og jeg tror jeg fokuserte så masse på egen overlevelse at jeg 

ikke enset andres kamper. Det knuser hjertet mitt i dag. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt 

unnskyld, men jeg vet ikke nøyaktig hva jeg gjorde galt. Det er litt vanskelig å ta opp 

kontakten for å si beklager. Det virker liksom så overfladisk, og helt ærlig tror jeg nok det jeg 

som hadde fått mest ut av det.  

Jeg hadde plutselig en enorm følelse av frihet, og jeg brukte den. Jeg var på flere fester enn 

jeg husker, kanskje fordi jeg ikke husker så masse fra dem, og jeg søkte nok bekreftelse på litt 

usunne måter. Jeg ville gjerne bli elsket. Av alle. Mye kan sies om det usunne forholdet jeg 

hadde hatt, men tomrommet etter den enorme kjærligheten var stort. Jeg vet ikke helt hvordan 

jeg forventet at det kunne fylles av «kanskje innimellom»-, «ingen følelser, okei?»- og «men 

jeg ser ikke etter kjæreste, da»-gutter. Det var likevel de jeg havnet hos. Sakte men sikkert 

raserte jeg min egen selvfølelse ved å la meg falle for de som ikke ønsket noe mer enn sex. 

Det høres sikkert klisjé ut, og det er det jo. Til alle dere der ute som gjør det samme: Jeg 

skjønner deg, men seriøst. Slutt. Det er bare dumt.  

Så. En digg mai-dag. Jeg hadde lenge vært mye hjemme og lite med venner, jeg tok på meg 

flere arbeidsvakter enn jeg egentlig klarte, og trivdes med det. Verdens beste jobb. Jeg var 

ikke forelsket, og jeg hadde ikke kjærlighetssorg. Den perfekte tilstanden, spør du meg. Man 

har kontroll. Det er ingen faktorer som spiller inn når det kommer til noen som helst form for 

avgjørelser. Digg. Jeg hadde vært i konfirmasjon, og skulle videre på en fest. Første festen på 

lenge, og jeg var gira. Jeg hadde et godt øye til arrangøren, vi hadde vært venner lenge, og 

han var snill. Det var ikke noe mer enn det egentlig, men det var trygt. Jeg kjente han godt. 

Halvveis uti festen begynte jeg å snakke en del med kompisen hans. Vi hadde gått på skole 

sammen, men aldri egentlig pratet noe særlig. Jeg tror faktisk vi kun hadde hatt en samtale, 

om at hunden min het det samme som broren hans. Vittig. Uansett, det var utrolig hyggelig. 

Verdens herligste fyr. Vi var det beste beer pong-laget Norge har sett, det er jeg overbevist 

om, og ingenting sier perfekt match som et råbra beer pong-lag. Vi ble enige om at vi måtte 



bli bedre kjent, for her var det jo åpenbart et potensielt vennskap for livet.  

Han inviterte meg til å høre han spille på 17.mai, og jeg stilte. Alene, i bunad, på enmanns-rad 

på balkongen på DNS. Fullstendig avslappet og uten en eneste bekymring. Vi dro på tivoli, 

vant en jente-bamse og døpte henne Frøya. Fra da av var dette datteren vår, og han kunne få 

ha henne annenhver helg og hver onsdag. Han måtte hjem for å spise med familien, og jeg dro 

på fest. Jeg sa ifra om at han bare måtte sende en melding om han ville ha selskap etterpå. Det 

gjorde han. Jeg tenkte meg ikke om et halvt sekund før jeg gikk ut døren fra festen og i 

retning ham. Det var den letteste beslutningen jeg har tatt. Vi dro på en lekeplass, så på 

fyrverkeri, og da venninnen min som hadde lovet meg husly den natten dro hjem til en annen, 

hadde jeg ikke noe annet valg enn å dra hjem til ham. Ikke at det var et spesielt vanskelig valg 

det heller. Jeg sov hele natten. Hendene over dynen, og uten å føle på noen som helst form for 

press. Det var deilig.  

Vi ble fort kjærester. Det var uproblematisk, altoppslukende og ren lykke. På et tidspunkt sa 

han at eneste grunnen til at han ikke fridde der og da var at folk kanskje hadde syns det var litt 

rart, vi hadde jo ikke vært sammen spesielt lenge. Setninger som «du er det beste som har 

hendt meg», og «jeg er sikker på at vi kommer til å bli gamle sammen» ble en del av 

hverdagen min. Jeg elsket det. Jeg elsket ham. Kjærligheten fylte hele meg, og jeg var 

lykkelig. Jeg var til og med morsom, og uten tvil et bedre menneske. Jeg vet ikke hva som 

skjedde. Han sa plutselig en dag at han sleit med å «mobilisere følelsene sine». Han sa det 

sikkert åtte ganger før jeg klarte å spørre hva det betydde. Kunne han ikke bare ha sagt det 

som et normalt menneske ville ha sagt det? Han hadde mistet følelser for meg. Helt uten 

grunn. Det var i hvert fall det han sa. Jeg tror ikke jeg trenger å utdype hvordan tiden etterpå 

var. Ikke annet enn at «prøv å stenge det ute» ikke funker, for det sitter i kroppen. Jeg kunne 

kjenne i tuppen av fingrene mine at han var borte. Hver celle i kroppen min protesterte, og jeg 

så ingen grunn til å fortsette. Jeg mente det da jeg sa jeg elsket ham. Han mente det tydeligvis 

ikke.  

Jeg skriver ikke dette for å få omsorg, eller for å fortelle om hvor grusomt det er å bli slått opp 

med. Jeg er ikke alene i verden om å ha følt på det. Jeg skriver det for å fortelle hvordan all 

jævelskapen til sammen bidro til én ting. Jeg har hele mitt liv gjort en annen person min 

eneste kilde til lykke. Uten en som elsker meg er jeg deprimert. På mitt beste likegyldig. Det 

er ikke bra nok. Jeg er ganske sikker på at dette er oppskriften på helvete. Jeg kommer ikke til 

å gå tilbake til å godta å bli brukt, men jeg kommer heller ikke til å la en enkeltperson stå 

ansvarlig for hele min lykke. Den er min.  


