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Espen Holmgren tar 
med seg mennesker 
ut i villmarka for å gi 
dem styrke og mot. 
Han tror oppveksten i 
Nordvågen har hatt 
mye å si for suksessen 
hans i dag.

STINE SERIGSTAD
stine.serigstad@finnmarksposten.no

– Vi var ute hele tiden. Husar-
rest var det verste man kunne 
få. Det var døden å være inne, 
sier Espen.

Vi møter ham på en fjellknaus 
langs stien til Kjelvik i Nordvå-
gen. Like nedenfor er nabolaget 
han vokste opp i. Det er 14 år si-
den han besøkte øya.

– Det føles godt, men du vet 
hva de sier; «Hjemme er der du 
henger jakka fra deg.», sier han 
og smiler med sola i øynene.

– De ville bak fjellet
Espen tror Magerøya har satt 
spor i ham.

– Når du kommer fra Mager-
øya så er du god på å forholde 
deg til mennesker fordi du må, 
sier han.

Han minnes at Nordvågen 
var annerledes da han vokste 
opp.

– De i Honningsvåg var by-
folk. Vi var de ville bak fjellet. Vi 
sprang opp på fjellet til små-
vannene, vi fiska i Prestevan-
net, samla måseegg i vika, vi 
var nede på kaia, vi var overalt! 
Det tror jeg fortsatt preger meg, 
sier han.

– Jeg tror ikke jeg kunne hatt 
en bedre oppvekst. Nordvågen 
var paradis. 

Han er takknemlig for at opp-
veksten hans var videospill- og 
mobiltelefon-fri.

– Det var ingen teknologisel-
skap som stjal av barndomsti-
den vår. De hadde ikke tilgang.

Savnet naturen
Espen starta selskapet sitt for ni 
år siden. Etter syv år i forsvaret 
hadde han prøvd å bytte bran-
sje og begynte å jobbe innen 
bank og eiendomsmegling. Det 
trivdes han ikke med. Han sav-
na å være ute i naturen. Det var 
da han begynte å tenke på vill-
marksterapi.

– Jeg fikk med meg en flink 
psykolog og lærte masse om 
psykologi. Om hvordan vi fun-
gerer når vi ikke har det bra og 
når vi har det bra. Alle er for-
skjellige, men når man ikke har 
det bra, så må man gjøre noe 
med det, sier Holmgren.

 Han forteller om forskning 
som sier at lykke hovedsakelig 
handler om fem punkter; ikke 
være ensom, være engasjert i 
noe, oppleve at livet er me-

ningsfullt, positive følelser og 
latter, og å få til noe.

– Det kan være å fullføre ut-
danning, gjennomføre en fjell-
tur, å krysse noe av lista og ten-
ke «Yes, jeg klarte det!», forkla-
rer Holmgren.

Villmarksterapi
Dette er punkter som handler 
om å ha det bra, utdyper Espen, 
men hvis noe traumatisk har 
skjedd, så må man prøve å re-
parere.

– Mennesker må selv repare-
re, men det finnes folk som kan 
hjelpe.

Selskapet der Espen er 
gründer og ledende vill-
marksterapeut heter Norsk 
mestring. Tjenesten kaller de 
Villmarksterapi.

– Vi er ute og lærer å prate og 
jobbe med problemene våre , 
samtidig som vi legger en plan 
på hvordan vi kan løse de. Det 
fine med turene er at vi bare 
kan prate om ting uten at det er 
noe press, sier han.

De drar på tur i Femundsmar-
ka nasjonalpark i 10-12 dager. 
Nasjonalparken er en av Nord-
Europas største sammenheng-
ende urørte villmark.

– Vi drar langt uti gokk! Kli-
maet er stabilt, så vi kan være 
der hele året. Det blir kaldt på 
vinteren, men tørt og fint, sier 
han.

De som er med trenger ingen 
turerfaring.

– Det er ikke turen som er 
frelsen, det er det å prate om 
problemene sine. Alle går igjen-
nom en vurdering av oss i for-
kant, i tillegg til at vi involverer 
familien.

Med seg på laget har han for-
skjellig personell.

– Jeg foretrekker personer 
med helsefaglig bakgrunn, men 
de må være tålmodige og godt i 
kontakt med sine egne følelser.

Ikke lei
Espen må tenke seg om når han 
får spørsmål om han noen gang 
blir lei av å gå tur.

– Nei, sier han bestemt,
– Vi var ute i 20 minus i vin-

ter. Jeg hadde med en ungdom 
som var sint og vanskelig. Da 
ringte kona, som satt hjemme 
og spiste taco og så på Idol. «Der 
er dere og her er jeg», tenkte 
jeg. Men det gir meg en så stor 
glede, forteller han.

Han legger til at de ofte får til-
bakemeldinger fra glade foreld-
re som har fått en helt forandret 
sønn eller datter hjem igjen et-
ter villmarksterapien.

– Det ene er at jeg er ute på 
tur, men jeg hjelper folk også. 
Vi har hjulpet mange som ikke 
tror det er mulig å få hjelp, men 
det er håp for alle.

�� Espen hjelper mennesker til et bedre liv ved hjelp av villmarksterapi: 

Oppveksten i Nordvågen har satt spor

TERAPI I GOKK: Espen Holmgren driver selskapet Norsk Mestring, som driver med villmarksterapi for å hjelpe folk med problemene sine. Selv om det er lenge siden han flyttet fra Nordvågen og Magerøya, tror han oppveksten her fortsatt preger ham i dag.                  FOTO: STINE SERIGSTAD


