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– Jeg hadde en plan om å ta selvmord til sommeren 
før skolestart. På en måte som så ut som en ulykke, sånn 
at det ikke skulle bli så fælt for familien min. Nå tenker 
jeg at jeg kommer til å klare meg. Dette opplegget tror 
jeg kommer til å fungere.

Tromsø-gutten Aslak Jacobsen snakker engasjert 
med håret rett til værs etter en uke uten dusj og hårvoks. 
Noen telys og gjenskinnet fra peisen lyser opp den gam-
le tømmerhytta i Femundsmarka. I natt skal 17-åringen 
overnatte ute i teltcampen noen hundre meter unna og 
er forbløffet over hvor godt han sover etter å ha vært ute 
i frisk luft hele dagen. Hjemme kan han ofte bli sittende 
hele natten og høre på lydbok eller musikk for å holde 
de vonde tankene borte. Dessuten er det er ubehagelig å 
ligge rett ut på sengen. Ryggen har fått en liten skade 
etter et selvmordsforsøk.

Aslak har nesten ingen venner. Adhd-diagnosen som 
har fulgt ham siden barneskolen, har ikke gjort ting 
lett ere.

– Jeg er en som ingen liker. Jeg er mislykket. Og jeg 
har virkelig et dypt hat mot meg selv. Jeg har ofte bedt 
om å få kreft til jul for å få en ordentlig sykdom, sånn at 
det faktisk skal være synd på meg. For jeg føler at pro-
blemene mine er teite og egentlig ikke er problemer i 
det hele tatt, sammenlignet med andre. At det er noe jeg 
burde takle på egen hånd.

Snakke med trær. Noen dager tidligere. På den 
islagte Feragshåen går et turfølge på åtte – tre voksne 
og fem ungdommer – på ski. I front går en mann i 
slutten av 30-årene med militærfarget Fjällräven-jakke 
og en stor kniv dinglende fra et skinnbelte. Etter hvert 
trekker Aslak og de andre ungdommene inn mot land, 
klare for kakao og godis. Henrik, som hater å gå på ski, 
har denne gangen blitt med uten å klage. Da han 
prøvde å nekte sist, fikk han beskjed om at hytta ble låst 
og at han gjerne kunne sitte for seg selv og fryse mens 
de andre var borte. Så nå går han også på ski, med 
Vigelsfjella rett forut og gamle, krokete furutrær som 
tause øyenvitner langs den snødekte innsjøen. Espen 
Holmgren, turlederen med skinnbeltet, legger sjelden 
planer for hva som skal skje når, men tenker at dette er 

et fint tidspunkt for å ta en prat med de eviggrønne 
furuene.

– Hæ? flirer de andre da Espen lanserer neste punkt 
på programmet.

De har tatt oppstilling langs bredden av innsjøen.
– Herlighet, har dere aldri pratet med trær før? repli-

serer Espen.
Henrik synes det hele er absurd. Vemund demonstre-

rer med en gang at dette vil han ikke være med på og 
setter seg et godt stykke unna resten av gruppen.

Espen fortsetter:
– Det her var jo en fin plass! Jeg kjenner veldig mange 

trær, men akkurat disse kjenner jeg ikke så godt. Nå skal 
vi gå rundt og bli kjent med dem. Kjenner du motstand 
fra treet, går du ikke bort til det. Men trær er stort sett 
ganske enkle å ha med å gjøre.

Henriette og Kaja kniser litt mens de går for å finne 
seg et tre. Aslak synes også det virker litt rart, men hvor-
for ikke prøve? Han tar av seg skiene og finner et flere 
hundre år gammelt bartre.

– Hva sa treet? spør Espen etterpå.
– «Å nei, er det enda flere turister?» sa treet først. Det 

var ikke så pratsomt, men det kom seg. Jeg fant spor av 
røyskatt rundt treet, så treet fortalte meg at det hadde 
passet på en røyskattfamilie. Og jeg fortalte litt om teg-
ningene mine, forteller Aslak.

Henrik står der som en lyspære da de andre kommer 
tilbake til vannkanten. Vemund er fortsatt like uinter-
essert. Likevel er Espen fornøyd. I en fem minutter lang 
furusamtale har Aslak vært helt alene med seg selv og 
følelsene sine på en god måte.

Terapi 24/7. 60.000 kroner har foreldrene til Aslak og 
de andre ungdommene betalt for Espen Holmgrens 
behandlingsopplegg, som inkluderer en ti dager lang 
tur i Femundsmarka. Det Holmgren og medgründeren 
i Norsk Mestring as, psykologen Andreas Espetvedt 
Nordstrand, driver med, er såkalt villmarksterapi, en 
behandlingsform som kombinerer klinisk psykologi 
med fysisk aktivitet og friluftsliv.

– Mannen min har nok vært litt kritisk. Skal man 
betale 60.000 kroner for å dra på tur, liksom? Men etter 

UT PÅ  
TERAPITUR

Aslak Jacobsen (17) har slitt halve livet med depresjon.  
Nå håper han at ti dager i villmarken skal hjelpe.

Tekst Anne Mone Nordahl Foto Øyvind Nordahl Næss 
Røros

Helse

Fri fra teknologi. I flere år har Aslak Jacobsen slitt med angst og depresjon. – Jeg gruet meg til å være borte fra data-
maskinen, men å være borte fra teknologi, gjør at du kjenner på hvordan du har det, sier 17-åringen om villmarksterapien.
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at han snakket med Espen på telefon, og etter at Espen 
har vært på besøk her, var vi begge enige om at dette var 
verdt å prøve. For oss er det viktig at Aslak kan få et bedre 
forhold til seg selv, at han kan se seg selv som den fantas-
tiske gutten vi synes han er, sier Kirsti Jacobsen, Aslaks 
mor.

Hun forteller at de over år har forsøkt alt mulig for at 
Aslak skal få et bedre liv. Da han fikk adhd-diagnosen 
som niåring, hadde han en periode en støttekontakt 
som tok ham med på klatring og kajakkpadling. Men 
Aslak gikk lei etter en stund – akkurat som han etter 
hvert gikk lei av taekwondo, skyting, karate og trening 
med den japanske spisshunden Toyni, som familien 
gikk til anskaffelse av først og fremst for hans del. Aslak 
har gått hos helsesøster og hos psykolog hos Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Likevel er situa-
sjonen blitt verre. Aslak har isolert seg mer og mer. Han 
sitter stadig flere timer foran dataen, spiller Playstation 
og skulker skolen. Samtalene mellom mor og sønn 
ender ofte i roping og skriking.

– Det var en av Aslaks psykologer hos BUP i Tromsø 
som hadde hørt om Holmgrens opplegg, og som tipset 
meg om at dette kanskje kunne være noe for ham. Aslak 
og jeg har i perioder et anstrengt forhold, men de beste 
samtalene våre, de har vi når vi er ute og går tur. Derfor 
tenkte jeg at det å være med på en sånn type villmark-
stur, hvor du er så mye ute og har behandlere rundt deg 
24 timer i døgnet, det må jo være bra. Da kan du ta opp 
ting når det dukker opp, og ikke akkurat torsdag klok-
ken to når du har time hos psykologen.

Aslak har i flere år holdt alt inne – om at ting ikke var 
så greit og at han var mye lei seg.

– Jeg har en sterk mistro til andre. Jeg stoler ikke på 
dem, sier Aslak om hvordan han synes det er å gå til psy-
kolog.

Likevel var han positiv til å bli med på Holmgrens 
terapitur.

– Espen virket ikke så profesjonell, og det mener jeg er 
positivt. Han hadde ingen blokk han satt og noterte i, og 
han slenger ikke rundt seg med faguttrykk. Jeg følte 
meg ikke som en pasient når han snakket. Det fristet å 

komme seg litt unna alt. Jeg fikk faktisk tro på at det her 
kan fungere, og jeg har aldri hatt troen på noen andre 
opplegg tidligere, sier Aslak.

For selv om ting har virket håpløst frem til nå, vil han 
gjerne ha hjelp. Han vil helst slippe å gjennomføre pla-
nen han har laget seg for sommeren, og i stedet få troen 
på at livet kan være verdt å leve.

Underutprøvd. 50 deltagere har så langt vært med 
Holmgren og teamet hans på tur. Deltagerne sliter med 
alt fra skolevegring, selvskading, dataspillavhengighet, 
rusavhengighet og psykiske problemer til autisme-
spekterforstyrrelser. I månedene før avreise har Holm-

gren jevnlige samtaler med ungdommene som skal 
være med ut i villmarken, men også med resten av 
familien, blant annet for å avdekke symptomtrykket 
hos kandidatene. De må være motiverte for behand-
lingsprosessen, og de kan ikke være for syke. Når turen 
er ferdig, følger Holmgren opp ungdommene og fami-
liene med samtaler i et halvt år.

Hadde det ikke vært for frostskader etter syv år som 
offiser i Forsvaret, hadde kanskje aldri Holmgren hen-
tet villmarksterapien til Norge. Det startet med at han 
savnet å jobbe med det han virkelig var god på, noe som 
føltes mer meningsfylt enn bankjobben han hadde 
skaffet seg da han gikk over til det sivile liv.

– I Forsvaret så jeg hvordan det å ligge i telt og være på 
tur gjorde underverker for rekrutter som kom inn med 
lut rygg og lav selvfølelse. Mestringsfølelsen var enorm, 
og jeg var sikker på at det måtte fungere for flere.

Holmgren er ikke psykolog. De første turene han 
arrangerte, handlet i stor grad om å lære deltagerne om 
friluftsliv. Lære å lese kart, bruke kompass og tenne bål, 
samtidig som samtalene fløt sømløst og naturlig. Målet 
hans var å behandle hver og en som et unikt individ og 
med oppriktig nysgjerrighet skrelle av lag etter lag. Del-
tagerne kunne finne på å fortelle om ting de aldri hadde 
snakket med andre om før. Holmgren skjønte at dersom 
han skulle fortsette med turene sine, var han nødt til å 
få inn et faglig alibi. Gjennom kontakter i Forsvaret 
oppsto samarbeidet med militærpsykologen Andreas 
Espetvedt Nordstrand.

– Jeg ble klar over villmarksterapi under studiene. Det 
er jo en anerkjent måte å behandle på, men den finnes 
ikke i Norge. Da Espen tok kontakt, så jeg Norsk Mestring 
som en mulighet til å jobbe frem et ordentlig villmarks-
terapiprogram, forteller Nordstrand, som til daglig skri-
ver doktorgrad om forebygging av traumer i Forsvaret.

Norsk Mestring ble en arena hvor han også kunne 
jobbe klinisk.

– Villmarksterapi er en veldig underutprøvd behand-
lingsform, som forskning viser at har svært god effekt. 
Og det er egentlig ikke så rart. Vi setter sammen flere av 
de komponentene vi vet at fungerer mot psykiske 

Ut på terapitur

Villmarksterapeuten. Espen Holmgren startet Norsk Mestring as for snart ni år siden og har  
spesialisert seg på å kombinere fysisk aktivitet, friluftsliv og klinisk psykologi ute i naturen.

 ▶ Terapiform som kom-
binerer fysisk aktivitet, fri-
luftsliv og klinisk psykologi 
ute i naturen. Er utbredt i 
USA, hvor det finnes over 
100 ulike villmarksprogram- 
mer. Også mye brukt i 
Storbritannia og Australia.

 ▶ Har utspring fra den 
tyske pedagogen Kurt Hahn, 
som på 30-tallet utviklet et 
pedagogisk alternativ som 
tok i bruk naturen for opp-

levelsesbasert læring.
 ▶ Amerikaneren Mado-

lyn Leibing var den første 
psykologen som på 80- 
tallet gjorde klinisk psyko-
logi til en viktig kompo-
nent i villmarksterapi.

 ▶ Etter hvert som 
behandlingsformen vokste 
i USA, oppsto bransjeorga-
nisasjonen Outdoor Beha-
vioral Healthcare Council, 
som utsteder lisenser.  

Villmarksterapi 

 ▶ Opprettet av Espen 
Holmgren høsten 2008. 
Psykolog Andreas Espetvedt 
Nordstrand er partner og 
medgründer.

 ▶ Tar med grupper av ung-
dommer mellom 13 og 26 år 
på tur i Femundsmarka 
utenfor Røros. Ungdom-
mene sliter med diverse 
psykiske problemer. Det er 

maks fem deltagere per tur. 
I tillegg til Holmgren selv, er 
det også med to terapeuter.

 ▶ Behandlingsopp
legget begynner to til tre 
måneder før turen og varer 
i et halvt år etterpå. 
Behandlingen koster 
60.000 kroner. Hoved-
vekten av kundene er 
privatpersoner.

Norsk Mestring 
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Friluftsliv. På turen i 
Femundsmarka lever man 
enkelt, og deltagerne lærer 
seg å mestre friluftslivet.

Ut på tur. Ikke alle  
ungdommene synes det er 
like stas å gå på ski, men når 
alternativet er å fryse uten-
for en låst hytte, blir de med, 
mer eller mindre frivillig.

Ikke bare alvor.  
– Jeg har hatt det så moro 
på den turen her som jeg ikke 
har hatt på lenge. Det hadde  
jeg aldri trodd, sier Aslak, 
som beskriver seg selv som 
en tøven fyr, en som liker  
å tulle og være sosial.
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problemer – natur, fysisk aktivitet og samtaleterapi – 
til én sum. Det høres på mange måter litt enkelt og 
banalt ut. Likevel krever det mye å gjennomføre det. Du 
må ha kompetanse på å ta med folk ut i naturen, og du 
trenger en psykolog som gidder å bruke tid på det og å 
jobbe gratis.

Det siste sier Nordstrand med en liten latter, men 
mener det i fullt alvor.

– Det er bare å innse at psykisk helsevern er ganske 
konservativt, faglig sett. Det er ikke lett å komme inn 
med en ny behandlingsmodell.

Vendepunkt. Holmgren var, som så mange andre 
gründere, i ferd med å gi opp etter noen få år. Han og 
Nordstrand hadde da flere turer bak seg med garvede 
kriminelle og rusavhengige gjennom et prosjekt med 
Trondheim kommune. Innimellom dukket det opp 
forespørsler fra privatpersoner som hadde barn som slet 
med ulike former for avhengighet, først og fremst rus, 
men det ble ikke nok til at det gikk rundt. Holmgren 
hadde noen jobber på si, mens Nordstrand jobbet pro 
bono ved siden av sin vanlige jobb. Etter hvert begynte 
Holmgren å bli lei av den evige jakten på kommunale 
og statlige støttemidler.

– Jeg hadde egentlig be-
stemt meg for å legge ned da 
et foreldrepar fra Oslo tok 
kontakt. De hadde hørt om 
turene mine gjennom en be-
kjent og ville veldig gjerne at 
jeg skulle ta med deres 14 år 
gamle sønn ut i villmarken. 
Den ene forespørselen utløste 
alt.

14-åringen fra Oslo hadde 
ikke gått på skole på halv-
annet år og slet med depre-
sjon og dataspillavhengig-
het. To uker etter hjemkomst 
fra Femundsmarka var han 
tilbake på skolebenken.

– Det var enormt motive-
rende. Det var også gode resultater for de to andre ung-
dommene som var med på turen, og som også hadde 
hørt om oss gjennom bekjente. Jeg skjønte at det var et 
marked hos privatpersoner – for ungdommer som ikke 
blir bedre av å gå hos BUP, men som ikke er syke nok til 
å legges inn. Vi ser at å rendyrke villmarksterapi for 
ungdom med ulike psykiske vansker, fungerer utrolig 
bra, sier Holmgren.

Hjertespråk. – Jeg nekter å sove ute. Om jeg så må 
knuse ruta inn til hytta, skal jeg ikke sove ute i telt.

Det er dag tre av Aslaks tur i villmarken, og 17-åringen 
sier han får angst og selvmordstanker av å sove i telt.

– Så du får selvmordstanker av å sove ute i telt, men 
ikke av å sove på hytta? Det høres ikke helt logisk ut. Har 
du lyst til å ta livet ditt, er vel det uavhengig av om du 
sover på madrass eller liggeunderlag, svarer Espen rolig.

Når Aslak tidligere har fortalt om selvmordsfor-
søkene sine, har Espen tatt det veldig alvorlig. Når han 
opplever at Aslak truer med selvmord for å få gjennom 
viljen sin, blir det kontant avvist. Aslak skjønner etter 
hvert at han ikke kommer noen vei.

– Hva er den egentlige grunnen til at du ikke vil sove 
ute? spør Espen.

– Jeg føler masse frykt. Jeg er redd jeg ikke får sove, og 
da kommer de vonde og negative tankene. Da vet jeg 
ikke hva som kommer til å skje. Jeg har ikke kontroll, 
svarer Aslak.

– At du føler frykt over å ikke ha kontroll over situasjo-
nen, det er helt greit. Det er derfor vi er her, for å trene på 
hvordan vi kan kontrollere den frykten. Det er bra å lære 
seg at man ikke alltid vet utfallet på ting, svarer Espen.

Til slutt blir Aslak med frivillig. Og nå, fire dager sen-
ere, har han ingen bekymringer for å skulle tilbringe 
natten ute i teltleiren. Hva har egentlig skjedd mens 
han har vært her?

– Jeg har lært en måte å stoppe meg selv og panikken 
min på. Jeg har skjønt at det ikke er farlig å føle frykt. 
Redsel og angst kan ikke gjøre deg noe. Vi har lært å 
snakke med hjertet, ikke med hodet, forteller Aslak.

Etter hvert måltid skal alle i gruppen komme i kon-
takt med de fem grunnfølelsene sine: frykt, sorg, glede, 
sinne og avsky. Å uttrykke hvordan man har det gjen-
nom disse følelsene, er en del av å snakke med «hjerte-
språket». På dag fire begynte Aslak å forstå at ingen av 
de andre rundt bordet dømte ham for det han sa.

– Jeg har endelig skjønt at problemene mine er reelle. 
Jeg føler ikke lenger skam. De 
som er her, har ingen grunn 
til å «fake» at de liker meg. De 
er ekte mennesker, og de bare 
liker meg. Det har fått meg til 
å tro at jeg kanskje ikke er så 
ille.

– Når du klarer å se forbi 
selvhatet, hvordan er den 
egentlige Aslak?

– Nå tenker jeg at Aslak er 
en fyr som er følsom. Som 
kan snakke om de vanskelige 
tingene når det trengs. Og så 
er han veldig tøven, en som 
liker å tulle og være sosial. 
Jeg vet jeg kan være intens, 
men her går det fint å høre 
det om det blir for mye. Da 

roer jeg meg ned, og så er det greit. Her får jeg følelsen 
av at kritikken som kommer, ikke blir sagt for å få meg 
til å føle meg verre. Jeg skjønner at de sier det for at jeg 
skal få det bedre. Jeg skal lære familien min å prate 
sånn, med hjertespråket.

Lite evidens. – Vi møtte foreldre som var veldig 
fornøyde, som mente Espen hadde klart å få til noe med 
deres barn som ingen andre hadde fått til. Det er det vi 
er på jakt etter, noen som klarer å skape noe utenfor de 
store og masseproduserte behandlingsoppleggene, sier 
Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entre- 
prenører.

For to år siden gikk Ferd inn i Norsk Mestring med en 
halv million kroner, et såkalt grunntrinn, for å se om 
Holmgren og Nordstrands villmarksterapiprogram 
kunne overleve som forretningsmodell.

– Flere ungdommer enn vi tror, ramler utenfor, og for-
eldre føler seg totalt mislykket når det offentlige behand-
lingstilbudet ikke fungerer. Jeg skulle ønske disse forel-
drene fikk en slags liste med ulike tilbud å velge mellom. 
For det som passer for noen, passer ikke for alle.

Holmgren og Nordstrand har foreløpig lite evidens å 
vise til. Over 80 prosent av foreldrene svarte i en 

JEG VET JEG KAN  
VÆRE INTENS, MEN 

HER GÅR DET FINT Å 
HØRE DET OM DET  
BLIR FOR MYE. DA 

ROER JEG MEG NED
Aslak Jacobsen (17), turdeltager

Tegning fremfor fotball. En av Aslaks store hobbyer er å tegne, men han har følt at det er en interesse som  
ikke er like mye verd som for eksempel fotball. I tømmerhytta i Femundsmarka tegnet han mye i løpet av turen.
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undersøkelse fra 2015 at Norsk Mestring har hatt stor 
eller veldig stor positiv innflytelse på deres barns psy-
kiske vansker. Det er likevel ikke så mye å slå i bordet 
med når undersøkelsen har 15 respondenter.

– Vi syntes Norsk Mestring så veldig lovende ut med 
tanke på hvor mange av ungdommene de har lykkes 
med. Men å få det her til å gå rundt som en vanlig sel-
skapsform, der er de et stykke unna, sånn som vi ser det 
nå. Det trengs enda flere bevis for at dette faktisk funge-
rer dersom de skal overbevise og overleve på markedet. 
Vårt mål er ikke å sponse denne typen aktivitet, men å 
hjelpe selskapene til å stå på egne ben, sier Leiner, som 
har lagt samarbeidet med Norsk Mestring på is.

De fleste ekspertene DN har vært i kontakt med i 
arbeidet med denne artikkelen, kjenner ikke til vill-
marksterapi som behandlingsform. Noen innvender at 
det kan være vanskelig med en spredt klientgruppe av 
ungdommer med ulike typer utfordringer. Andre stiller 
spørsmål ved kompetansen til behandlerne som er med 
på tur. Krister W. Fjermstad, førsteamanuensis på Psy-
kologisk institutt ved Universitetet i Oslo, påpeker at 
det er velkjent at sosiale aktiviteter, trening og mest-
ringsopplevelser har en gunstig effekt på mental helse.

– Derfor utelukker jeg ikke at metoden kan være virk-
som for noen. Likevel er det betenkelig å markedsføre et 
så kostbart tilbud uten betydelig dokumentasjon på 
effekter, også på lengre sikt.

Espen Nordstrand påstår ikke at villmarksterapi er 
en mirakelkur, men mener likevel at det burde være 
rom for å prøve andre tilnærminger når man erfarer at 
for eksempel poliklinisk behandling ikke hjelper.

– Selv om villmarksterapi ikke er utprøvd i så stort 
omfang her i Norge, er metoden godt kjent internasjo-
nalt, og det eksisterer mye forskning og kunnskap. Vi 
har nylig begynt å sanke data på vårt eget tiltak med 
håp om å publisere egen forskning, sier han.

Holmgren ser lyst på fremtiden. Han er i oppstartfasen 
av noen nye samarbeid med det offentlige som kunde, 
blant annet Tromsø kommune. Det er likevel privat- 
markedet han fortsatt kommer til å satse mest på frem-
over.

Verdifull. Det har gått noen uker siden villmarks-
turen, og Aslak Jacobsen er hjemme igjen i Tromsø. Det 
er i månedene fremover at arbeidet virkelig begynner. 
Troen han har fått på seg selv og ønsket om å forandre 
livet han lever, skal omsettes i hverdagens daglige 
rutiner med familie, venner og skole. 

Dessverre ble det en for tøff oppgave for en av de andre 
deltagerne som var på tur sammen med Aslak. Hun tok 
livet sitt noen uker etter at hun kom hjem. Mitt i den 
bunnløse sorgen kjenner foreldrene takknemlighet for 
hjelpen datteren deres fikk. De skulle bare ønske at de 
hadde hørt om Norsk Mestring tidligere. Foreldrene er 
overbevist om at villmarksterapien var positiv for dat-
teren, og håper at den kan hjelpe flere.

For Aslaks del er det mye som går riktig vei.
– Jeg jobber mer med skolearbeid, og jeg trener mer. 

Før brukte jeg dataspill for å unngå vonde følelser, nå bru-
ker jeg det som underholdning når jeg har gjort de andre 
tingene jeg skal. Da ser jeg ikke på det som et problem, 
sier Aslak, som mener livet er blitt litt lettere å leve.

– Jeg er mye gladere nå. Jeg har mer selvtillit, og jeg 
er roligere. Jeg bruker meditasjonsteknikken jeg har 
lært av Espen for å stoppe negative tanker og stoppe 

panikkanfall. Det å kunne stoppe panikkanfall, har gitt 
meg et helt nytt liv.

Mamma Kirsti erkjenner at det er mye jobb som gjen-
står.

– Det er ikke sånn at jeg tenkte at alt skal være løst 
bare han dro på den turen, men det er noe som er satt i 
gang. Det virker som om Aslak har fått mer å tenke på. 
At flere følelser har kommet til overflaten. Det er viktig 
at han kan tenke positivt om seg selv. En av de største 
utfordringene fremover er å få han til å ikke spille så 
mye, men å fylle livet med andre ting. Ikke være redd for 
å kjenne på både tanker og følelser, være sammen med 
andre og oppleve mestring.

Opp mot ni timer om dagen kan Aslak fortsatt sitte 
foran dataen, tid han mener han har fortjent. Nå har 
Kirsti låst rommet hvor Playstationen står og justert 
nettverkstilgangen, slik at Aslak ikke får muligheten til 
å spille før etter klokken fire.

– Så da får han bare gå på skolen, for det er ikke noe å 
sitte hjemme for. Jeg ser at han trenger å bli konfrontert 
med en del ting, selv om han ikke liker grensene jeg set-
ter. At det er en del ting som må endres på, selv om kon-
frontasjonene kan være tøffe. Turen har startet en pro-
sess som kommer å bli slitsom og krevende, men det er 
helt nødvendig for at vi skal komme oss videre. Da er det 
godt å ha Espen som sparringspartner. En som har opp-
levd Aslak i en del av disse situasjonene på tur, og som har 
konkrete verktøy for hvordan man skal håndtere det.

Kirsti kan snakke lenge med Espen på telefon om hva 
hun bør gjøre videre. Og Espen snakker med Aslak. Min-
ner han om det Aslak har fått kjenne på, at livet kan være 
godt å leve.

– Mitt viktigste budskap er at problemene dine, uan-
sett om de er store eller små, må anerkjennes og fikses, 
sier 17-åringen.

– Du må ikke holde følelsene dine inne. Det fungerer 
aldri. Jeg hadde kanskje vært død til sommeren om jeg 
ikke hadde vært med på tur. Nå tror jeg ikke lenger at jeg 
bare er en byrde, men at jeg faktisk er verdifull for folk 
rundt meg.     ●
magasinet@dn.no

Ut på terapitur

Empatisk konfronterende. Aslak sier han liker at Espen ikke fremstår så profesjonell og ikke slenger rundt seg med 
faguttrykk. Ifølge Espen er det viktig med voksenpersoner som er direkte. Han kaller det å være empatisk konfronterende.

FØR BRUKTE  
JEG DATASPILL FOR  

Å UNNGÅ VONDE FØLEL-
SER, NÅ BRUKER JEG DET 
SOM UNDERHOLDNING 

NÅR JEG HAR GJORT  
DE ANDRE TINGENE  

JEG SKAL
Aslak Jacobsen (17), turdeltager

DN Magasinet | 25. mars 2017
 | 45  

Samles rundt bordet. 
Etter hvert måltid inne på i 
hytta i Femundsmarka tar 
gruppen «runden». Da skal 
deltagerne komme i kontakt 
med grunnfølelsene sine og 
sette ord på hvordan de  
har det her og nå.

Nettliv. En stor del av 
Aslaks sosiale liv foregår på 
nett, hvor han blant annet 
legger ut tegninger. Denne 
tegningen er online- 
karakteren hans.

Kaldt. I Femundsmarka 
kan det gjerne bli ned mot  
30 minusgrader på vinteren. 
Da er det godt å ha nok med 
ved og en hytte med peis  
dersom det blir for kaldt  
å sove i teltet.




