
«Hvordan er det å være meg?»  

Å være meg er å tenke på andre mennesker, men å være redd for å ta kontakt med dem. Å 

være meg er å være redd for å være til bry. Dette er ikke en motiverende tale med en melding 

om å stå opp for seg selv og at du må leve livet til det fulleste hver dag. Dette er en historie 

om hvordan det er å være meg. Det er et lite innblikk i hva jeg bruker tiden min til å tenke på.  

Å være meg er til tider ensomt. Å være meg er noen ganger veldig koselig og andre ganger 

helt uutholdelig. Å være meg er ikke noe jeg unner andre. Mest fordi jeg ønsker at vi alle skal 

være forskjellige og vi alle skal være oss selv. Jeg prøver å være meg selv, men jeg prøver 

også å være som alle andre. Jeg prøver å passe inn i det samfunnet jeg lever i. Men noen 

ganger tror jeg kanskje at jeg passer inn litt for godt. For å være meg er ofte å føle seg 

ubetydelig, som at ingen bryr seg og ingen hadde merket det om jeg ble borte. Selvfølgelig 

ville kanskje mamma begynt å lure etter at jeg ikke har svart på en melding. Men vi snakker 

ikke så ofte, og det kan gå uker eller kanskje måneder før hun egentlig begynner å lure. 

Kanskje de jeg deler hybel med ville merket noe. Men vi snakker ikke alltid så mye sammen 

vi heller.  

Problemet er bare at hvis du forteller dette til noen så vil de si at «selvfølgelig er det noen som 

bryr seg» og «selvfølgelig er det mange som vil savne deg». Men hvorfor føles det ikke sånn 

når jeg faktisk er her? Ja, jeg vet at noen ville ha blitt lei seg, og mange ville ha grått. Men da 

er det kanskje for sent. Jeg sliter ikke med selvmordstanker, og jeg er ikke suicidal eller 

deprimert (annet enn den årlige vinterdepresjonen så mange Nordmenn har). Men i løpet av 

det siste året har jeg mistet tre venner til selvmord. Tre venner som ikke fant noen tilhørighet, 

og som helst sikkert fikk mer oppmerksomhet i dagene i etterkant enn de fikk dagene før.  

Første gangen det skjedde kunne jeg ikke tro det. Jeg sendte meldinger og prøvde å få 

bekreftet fra flere kilder at dette var sant. Jeg låste meg inne på rommet mitt den helgen.  

Den andre gangen det skjedde dro jeg i begravelsen for å støtte en venn.  

Den tredje gangen det skjedde dro jeg også i begravelsen. Men denne gangen for min egen 

del. Den tredje gangen var den første gangen jeg gråt, og den første gangen jeg klarte å vise at 

det ikke gikk bra med meg, selv om jeg sa at det gjorde det. Det var etter den tredje gangen at 

en som står meg nær ble innlagt og jeg var redd for at det skulle bli en fjerde gang.  



Jeg er redd for å få for mye oppmerksomhet. For da er du annerledes og da blir det forventet 

at du gjør noe stort og får heder og ære, eller at du dummer deg ut og gir folk lov til å le av 

deg.  

Jeg har brukt hele mitt liv på å gjøre meg usynlig. På å være som alle andre. Dette er noe jeg 

først har innsett nå. Men når jeg sier det til andre virker det ikke som at de forstår. Helt til jeg 

kommer med et eksempel hvor det var en jeg hadde gått i klasse med i et helt år som prøvde å 

hilse på meg for første gang året etter. Han kjente meg ikke igjen, så når jeg fortalte han at vi 

hadde sittet i samme rom flere dager hver uke, ble han flau. Det er greit, men det er også greit 

at jeg sa ifra. Jeg ønsker ikke at andre skal få en oppfatning om at jeg finner på dette her, for 

da er det jeg som er gal og jeg som har problemer. Men alt jeg noen gang har gjort er å prøve 

å passe inn, å være som alle andre. Selv om her ville vel ikke alle andre sagt ifra slik jeg 

gjorde.  

Jeg har ikke alkoholproblemer, men jeg drikker når jeg er på fest. Jeg tør ikke å snakke med 

større grupper ukjente eller litt kjente mennesker uten å være beruset. Jeg tror at jeg kan ha 

sosial angst, men jeg tror også at jeg ikke er god nok til å ha det. For jeg har ikke hatt et 

angstanfall, og så tør jeg heller ikke snakke med andre om dette fordi jeg er redd for at de ikke 

skal tro meg. Og jeg vil være mystisk, jeg vil ikke at folk skal kjenne mine indre tanker.  Det 

blir for personlig og da stenger jeg meg inne. For vi har alle noe vi sliter med, og angst er blitt 

en trend. Det er kult å få en diagnose og kult å ha noe å skylde på for hvorfor du oppfører deg 

som du gjør. Og jeg tror ikke at jeg er kul nok. Jeg roper ikke høyest og jeg tenker i flere 

dager på alle ting jeg har gjort og sagt. Likevel ønsker jeg en diagnose, men ikke for å vise 

alle andre, men for å vise meg selv. Gi meg selv et faktisk problem å jobbe med istedenfor 

alle disse problemtankene jeg selv finner på.  

Å være meg er å være god, men aldri best.  Jeg liker ikke gruppeoppgaver fordi jeg ikke 

klarer å finne noen på mitt nivå, som tenker som meg. Før jeg begynte å skrive denne teksten 

leverte jeg en gruppeoppgave. Vi hadde skrevet og levert den for noen dager siden, men 

likevel satt jeg og rettet teksten et par timer før fristen. Jeg leverte på nytt. Og jeg har ikke, og 

kommer ikke til, å tørre å si dette til den andre på gruppa. Fordi jeg er redd for å fortelle 

henne at hun ikke er bra nok. For det er hun, men hun tenker ikke likt som meg, og hun 

skriver setninger som ikke passer inn i slik jeg tenker. Og derfor rettet jeg på teksten. Mest på 

det hun hadde skrevet. Og bare sånne småfeil, for det er der det er vanskeligst å si ifra. Å 

pirke på andre. Fordi jeg selv ikke føler meg bra nok, så er det viktig for meg å unngå å gi 

andre den samme følelsen, og dette er min måte å gjøre det på. Unngå å ta det opp. 



Min usynlighet blir noen ganger avbrutt. Slik som i dag, når jeg våknet opp med et blåmerke 

på halsen. Men ingen spør. Vi er vel kanskje redde for å be andre om å gjøre seg synlig 

Det er så mange flere ting som er å være meg, men fordi å være meg er å være en av alle 

andre, så er også meg å være anonym, og jeg kan derfor ikke gi for mange detaljer. I frykt for 

å bli oppdaget. I frykt for at noen skal se på meg og tenke at de vet hva jeg tenker på. For da 

vil jeg føle meg naken. Å være meg er ikke å være naken. Enda. Kanskje aldri. 

Jeg liker meg best alene der hvor jeg slipper å ta stilling til hva folk tror om meg og der jeg er 

helt sikker på at alle i rommet ønsker å være der med meg. 

 


