
Nå: I dag smiler Mari-
Mette uten å skamme 
seg. Før var fettet 
 hennes beskyttelse mot 
omverdenen. Så også 
 smilet: Hun var blid på 
utsiden og trist inni seg.

Gjem te 
seg bak 
ki lo ene
Et ter en barndom som mob be of fer la get 
Mari-Met te (47) seg et skjold av fett mot 
skam men og alt det von de. Til slutt 
holdt det på å ta li vet av hen ne.

FØR: Bak den muntre fasaden og alle kiloene 

skjulte det seg en skamfull kvinne. På det 

meste veide Mari-Mette 150 kg.  
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«Tjukking, fei ting, bril le- 
Je sus, bolla». 

Spiss rot gan gen på vei til for mings   - 
 sa len glem mer hun ald ri.

– Når det sit ter barn på hver side av 
kor ri do ren, og det hag ler ukvems ord, 
da vil man helst for svin ne, sier Mari-
Met te Graff fra Trom sø.

Hun ser ned i ka fé bor det, tar en 
li ten pau se. 35 år gam le min ner fra 
ung doms sko len er like ster ke den dag 
i dag:

– De satt der og bare ven tet på at 
jeg skulle snub le i en av føt te ne som 
ble stuk ket frem. Hvis jeg holdt ho det 
he vet for å over se dem, risikerte jeg å 
falle.  

Det hend te at mobberne fikk det 
som de vil le. Men ald ri lot Mari-   
Met te dem se hen ne grå te. Det 

 gjor de hun ale ne. På do. 
Mari-Met te var et helt nor malt 
barn. Ikke spe si elt li ten, ikke 

spe si elt stor. Hennes stør-
ste feil, og det som gjor de 

hen ne an ner le des, var at 
hun var innflytter. Hun, 
søs te ren og for eld re ne 
flyttet fra Oslo til Ol-
der da len i Kå fjord. 
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er det man ge hen syn å ta – 
men seg selv tar hun ikke 
 hen syn til. Skam men er ikke til 
å bære, og be ho vet for be skyt-
tel se mel der seg på nytt. Hun 
be gyn ner å spi se ukon trol lert. 

Hun står for an brød bok-
sen og dyt ter i seg ski ve etter 
ski ve mens tå re ne ren ner. Hun 
fort set ter å spi se len ge et ter at 
ma gen har sagt stopp, len ge 
et ter at hun bur de vært mett. 
Hun spi ser for å trøs te. Hun 
spi ser for å straf fe. «Du for tje-
ner faen ikke bed re», kan hun 
si til seg selv.

På bare tre må ne der leg ger 
hun på seg alle de 55 ki lo ene 
hun bruk te to år på å få bort. 
Skjol det hun kan gjem me seg 
bak, er på plass igjen.

Til slutt kne ler nesten 
 ba de vek ten un der hen nes 

Lat te ren sit ter enda lø se re 
et ter at skam men for svant

Mari-Met te Graff

Møte med  
mennesker
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Det er van ske lig å tidfeste 
når mob bin gen be gyn te. Men 
hun kan ty de lig hus ke at hun 
allerede i de før s te åre ne på 
barne skolen ble et yn det objekt 
for als kens pla ging. Hun var 
mål ski ve for spret tert med 
 metallkramper og kan fort satt 
ane svi en i  nak ken når hun 
snak ker om det. Plagingen fort-
satte på ungdomsskolen. 

– Jeg hus ker så in der lig godt 
den før s te gan gen jeg ble slått. 
Det begynte å ring e inni ho det. 
Jeg had de så lyst til å slå til ba ke!

Men det gjor de hun ald ri.   
Hun var opp dratt i en god, 
 kris ten tro av kjær li ge for eld re. 
Man vend te det and re kin net til.

Skam men
Gjen nom hele sko le ti den for ver-
ret mob bin gen seg. Hun var den 
som ble pluk ket ut sist i gym ti-
me ne. To gan ger i uken i alle år 
fikk hun smer te ful le be kref tel ser 
på at hun var uøns ket: In gen 
vil le ha hen ne på sitt lag. 

Hun sa sjel den noe om det te 
til for eld re ne. Skam men over å 

bli mob bet bar hun ale ne. Hun 
føl te det var hen nes egen skyld. 

I 8. klas se ble Mari-Met te 
opp ford ret til å kys se en russ, 
noe hun over ho det ikke vil le. 
Da hun nek tet, syn tes ung gut-
ten det var helt greit å del je løs 
på hen ne med en staur. 

Mari-Met te bru ker en flik av 
ser vi et ten på et vått kinn, men 
fort set ter. 

– Jeg be stem te meg for å 
leg ge lokk på opp le vel se ne for 
å be skyt te meg selv. Jeg treng te 
skjer ming. 

For Mari-Met te ble  fet tet 
hen nes pol string mot den 
har de vir ke lig he ten. Vekten 
økte uten at hun egentlig  
la merke til det, men i 
 etterkant har hun skjønt at 
dette skjedde som en følge av 
 mobbingen. 

– Fet tet hadde den funk sjo-
nen at det skju lte jen ta in nen-
for, sier Mari-Met te og smiler. 

– Fet tet syn tes godt, men jeg 
syn tes ikke. Det var det langt 
let te re å leve med.

Som 16-år ing tar li vet til 

Mari-Met te en ny, po si tiv ven-
ding. Hun flyt ter fra bygda 
for å gå på fol ke høy sko le, og 
der et ter ta vi de re gå en de sko le 
og læ rer ut dan ning. Hver da gen 
blir helt an ner le des, og hun har 
det strå len de. Hun blir ak sep-
tert på lik lin je med de and re 
ele ve ne. 

Som 17-år ing be gyn ner hun 
på p-pil ler, og gjør sitt før s te 
sto re vekt hopp. 15 kilo på kort 
tid. Senere, da hun er blitt 35 
år gammel og har to svanger-
skap bak seg, er hun blitt svært 
stor. 

I samarbeid med fastlegen 
sin klarer hun å gå ned hele 
55 kilo. Hun bruker to år på 
denne jobben. Men så skjer 
det som gjør at hun mis ter 
 kon trol len og legger på seg 
enda mer: Hun blir skilt. 

Et ter det krevende  brud det  



V

150 kilo, og nå står det om 
livet. Hun må ler 170 cm rundt 
ma gen. Mari-Mette inn ser at 
det te ikke kan fort set te. Hun 
kan ikke len ger gjem me seg 
bak fet tet. Så hun be stem mer 
seg: Hun vil bli gam mel. Hun 
vil se bar na vok se opp. Hun 
vil  kun ne leke med bar ne bar na 
hun hå per å få.

Mari-Met te bru ker egne 
pen ger og be ta ler 120 000 
kro ner for en fedmeoperasjon. 
Men hun er redd. Redd for å 
dø. 

– Det er en be ty de lig ri si ko å 
ope re re tyk ke folk, det er bare 
sånn det er, for tel ler hun ær lig. 

Sam ta len hun had de med 
søn nen sin før ope ra sjo nen 
i feb ruar 2012, hus ker hun 
godt. «Hvis jeg mot for-
mod ning  ikke skul le kom me 
 til ba ke, må du hjel pe søs te ren 
din å hus ke de gode tin ge ne», 
sa hun. 

Det å ta far vel med den ti 
år gam le dat te ren med lett 
og  op ti mis tisk stem me, når 
 angs ten  for ald ri å se hen ne 
igjen river hen ne i styk ker på 
inn si den, er en stor øv el se i 
 vil je styr ke.

Tan ke ne
Men ope ra sjo nen er vel lyk ket. 
Mari-Met te, som før bruk te   
stør rel se 64, bru ker nå, to år 
etter operasjonen, stør rel se 
42. Hun er 70 kilo let te re, og 
 be skri ver seg selv som en glad 
og lykke lig per son.

– Men det er utro lig vik tig 
at man ikke tror en ope ra-
sjon   er en lett vint løsning, sier 
Mari-Met te al vor lig. 

I tillegg til de fysiske plagene 
er det svært kre ven de å kvit te 
seg med fet tet rent men talt, 
kan hun for tel le. 

– Be skyt tel sen for svin ner 
i takt med vekt ned gan gen, 
og man fø ler seg na ken og 
 sår bar.   Per so nen bak fet tet 
får  kon tu re ne  til ba ke. Man 
 be gyn ner å sy nes igjen. 

Det te er en ny er fa ring for 
Mari-Met te, og noe hun ikke 
var for be redt på. Hun har 
kon takt med and re i sam me 
si tua sjon på uli ke nett fo rum. 
Der for tel les det om hvor dan 
uli ke men nes ker opp le ver det å 
mis te be skyt tel sen. Noen ru ser 
seg, noen får nye ty per spi se-
for styr rel ser og noen bru ker 
sex for å be skyt te seg. 

Mari-Met te er over be vist om 
at hun har det så bra for di hun 
har brukt psykolog hele vei en. 

– Det er vik tig å hus ke på 

at vi er ope rert i krop pen, ikke 
i ho det! Det er for nuf tig og 
 nød ven dig å få hjelp til å snu et 
feil ak tig tan ke sett. 

Hun har lært å set te gren ser, 
og hun fø ler seg ikke len ger 
like ut satt. Men det har tatt 
tid, og hun jobber fremdeles 
med seg selv.

Frem i ly set
– Fort satt er det sånn at folk vil 
mene noe om meg og krop pen 
min. Men i dag er jeg så mye 
tryg ge re på meg selv: Jeg sy nes 
jeg er flott. Det kan in gen ta 
fra meg. Jeg har ny de li ge barn, 

ver dens fi nes te kjæreste, gode, 
nære ven ner og en jobb jeg tri-
ves godt i, for tel ler Mari-Met te. 

Men selv med åre lang 
 be hand ling hos psy ko log er 
spo re ne fra barn dom men 
ikke bor te: Lan ge gan ger med 
 li no le um gir hen ne fort satt en 
ek kel fø lel se i  ma gen. Vegger 
med av skal let murpuss gir 
 as so sia sjo ner til kor ri do ren på 
sko len, blin ken de lys stoff rør 
 li ke så. In gen vil le ha hen ne 
med på hånd ballaget, der for  
or ker hun ikke ly den av 
 spret ten de bal ler.

Men Mari-Met te sier hun 

har lært seg å leve med det, og 
hel ler fo ku se re på det som er 
godt i li vet: På sine kjæ re og 
nære, og på alle mu lig he te ne 
som ligger for an hen ne. 

Fed me ope ra sjo nen har 
 fjer net 70 kilo be skyt tel se, men 
hun tren ger dem ikke len ger. I 
dag fø ler hun ikke noen skam, 
hun er tvert imot stolt av hva 
hun får til. 

Til sommeren skal fle re kilo 
over flø di g hud fjer nes. Mange 
hund re tu sen kro ner fatti ge re,   
men vel dig man ge gan ger 
 lyk ke li ge re gle der Mari-Met te 
seg nå til frem ti den.

TakkneMlig: Mari-
Mette er glad for at hun 
valgte å operere seg og 
gleder seg over hver 
dag hun får sammen 
med sine kjære. Til 
høyre  er datteren Maria 
Bjørnsdatter graff (12). 

NU nr. 7-1496     


