
WINNER MENTALITY
When athletes lose. When business executives struggle. When actors get the jitters.

Then they call this man, mental trainer and author Erik Bertrand Larssen (40).
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Det er en turistbuss som har mistet kontrollen, som sklir
mot ham. Han er på E6, tidlig vintermorgen, veien er
såpeglatt, han kommer ikke unna, han skjønner det nå,
at det finnes ingen utvei. Så slipper han rattet.

Dette er slutten. Eller starten.

Vekkerklokka ringer. 05:00. Han har sovet fire timer, i
går sov han to, hodepinen er der uansett, han tenker ikke
over det lenger. Hagene på Oslos vestkant ligger i mørket
og venter på snøen. Han går forbi buddha-statuene som
står overalt hjemme hos dem, så mediterer han en stund,
før det er trening, kort og intenst. Hver uke tester han
3000-metertida si. «The hottest man in town», skrev
Kapital da de hadde ham på forsida for et par år siden.
Siden har det gått oppover. I fjor tjente han 1000 kroner
i minuttet for foredragene sine, den prisen har steget.
Erik Bertrand Larssen, siviløkonom og tidligere fall-
skjermjeger, er mannen blant andre Petter Northug,
Suzann Pettersen og landets næringslivstopper ringer
når de vil bli enda bedre. Boka «Bli best medmental
trening» har ligget ett år på bestselgerlista og solgt over
100 000 eksemplarer, nå er han aktuell med «Helvetes-
uka» som også lover å forandre folks liv. Det snakkes
omUSA-lansering, store internasjonale avtaler. Den
selvlærte mentaltreneren har ikke tid til å svare på alle
takkebrevene lenger.

Og før byen våkner, før sirenene, kjører han sin Aston
Martin Vanquish inn til kontorene ved Aker Brygge.
Matt svart. Gjennommørket.

Han liker det, følelsen av å være foran.

– Jeg kan bli trist av å se påmennesker, se hvor mange
som skusler det bort.

Erik Bertrand Larssen har sunket ned i en stol på
møterommet. Skoene glinser om kappmed den glatt-
barberte skallen. Uklanderlig dress.

– Vi har ett liv, enmulighet. Vi har fått denne gaven,
men det er så mange som ikke utnytter den. Dessverre er
det sånn at når man har det så godt som vi har det i Nor-
ge, så forsvinner vi inn i en sikkerhetssone, mennesket er
sånn. Det er lett å leve, men vi går glipp av hvor fantas-
tisk det kan være. Før fryktet vi mørke skoger og sabel-
tigre, nå er det ikke noe å være redd for lenger. Å være
nervøs for hvaman skal ha på seg, for hva andre mener,
for å stå på en talerstol, all denne frykten er bare tull. Og
det som skjer, er at vi lever mindre. Vi må vekkes.

– Hvemmå vekkes?
– Vi vanlige mennesker, vi må presses litt, ut av

komfortsonen, opp på en høyde, ned i et isbad, kjenne
på det vonde, det ekle og ubehagelige og så se at det ikke
er så verst. Det er mange som kommer til meg og spør «Er
dette alt?». De står opp tidlig, jobber lenge, sitter i rushen
hjem, har en time eller to for seg selv på kvelden før de
sovner litt for seint. Selv jobber jeg knallhardt. Nord-
menn har glemt hvor mye godfølelse det ligger i hardt
arbeid, vi er så opptatt av balanse og fritid og tid med

barna, at vi går glipp avmye. Tør du å trykke på, kan det
hamye større effekt enten du er søppeltømmer eller
næringslivsleder, sier Bertrand Larssen.

Kontorene hans har definitivt sett flest næringslivs-
ledere. Han blir ivrig når han snakker sånn, når han kan
forsvinne i et av foredragene han pleier å holde.

– Tenk deg at du og jeg blir kompiser, og en dag har vi
blitt 90 år og vi sitter på puben her nede og du sier «Erik,
vi er gamle. Åssen var reisen?»

– Og da svarer du?
– At det har vært fantastisk, sier han og smiler.
Slipset i stram løkke rundt halsen.
– Fantastisk.

Det er sju år siden han bestemte seg for å bli mental
trener. På den tida var han i hodejegerbransjen. Han
brukte sparepengene på å se mentaltrener Anthony
Robbins foran 10 000mennesker i London. Erik satt på
første rad, han fløy inn på businessklasse, leide en suite.
Den tomme kontoen skulle fortelle ham at det var nå det
gjaldt, det var dette han skulle gjøre i livet. På vei hjem
kjente han det fysisk, alt var forandret.

– For meg er det en genuint god følelse å gi. Jeg er litt
stolt av det. Dette er ekte, en lidenskap. Å se at noen kan
få det bedre på grunn avmeg, er vanvittig fint.

– Du er ikke en kynisk mann ute etter penger?
Han vipper sakte i stolen, puster gjennom nesa.
– Bare det at du sier det der ...
– Du blir fornærmet.
– Ja. Det er ordet. Jeg har ikke lyst til å diskutere det.
Selv om kunder lovpriser ham, mangler det ikke kritik-

ere. Metodene hans har blitt kalt tullete og tyrannisk
og «litt Nord-Koreansk». Lederen av Norsk Psykolog-
forening advarte for et par uker siden folk mot å kjøpe
bøkene hans.

– Akkurat det var skuffende. Jeg bruker psykologien og
har lest veldig mye psykologi de siste 30 åra. Jeg har
alltid vært på lag med dem, ja, jeg har psykologer og
psykiatere som kunder. Å diskutere om det funker det
jeg driver med, blir som å diskutere om det er sukker
eller ikke i cola, eller om Kjell Inge Røkke og John Fred-
riksen kan drive business.

Da han kom hjem fra London den sommeren for sju år
siden, gikk det en uke før han fikk 200 kroner for å hjelpe

en venn av en vennmedmotivasjonen til å fullføre en
masteroppgave. Han har spart på seddelen. I dag er
Bertrand AS enmillionbedrift, han har en søt personlig
assistent, partnere, penger.

– Du har blitt rik.
– Jeg tjener gode penger nå, det kom en kommentar fra

forlaget her i går om at jeg tjener mye, men jeg bryr meg
ikke. Dessuten vet alle hva det riktige svaret er på spørs-
målet ditt.

– Og det er?
– At det ikke er viktig for meg, at det ikke betyr så mye.
– Så hva er det ærlige svaret?
– At penger er viktig til et visst punkt for meg. Det har

slitt meg innimellom at jeg har vært på null. Men hvis
penger hadde vært en viktig faktor, hadde jeg blitt i
finansbransjen. For meg er det viktigste å hjelpe flere
mennesker, å nå flest mulig.

– Du høres ut som en forkynner.
– He, he … Mennesker liker å bli inspirert. Vi vil alle

finne ut av dette livet. Vi trenger noe å tro på.

En dag var det nok.Han er et barn, mindre enn de
andre barna, liten og svak. Gutta holder hodet hans ned
i snøen, jentene i klassen ler og han hiver etter pusten,
snø og blod i munnen.

– Winston Churchill hadde det ikke lett han heller.
Han vokste opp på et slott, var mye syk, mye i senga, en
puslete, stusslig fyr. Far hadde flere bøker om ham og jeg
slukte det, han betyddemye for meg. Jeg leste om alle
disse visjonære som ikke nødvendigvis hadde en super
barndom, om Gandhi, Mor Teresa, Napoleon, sier Erik.

Slott eller ikke, alt en gutt vil er å være en av gutta. Erik
må ha vært 7 år, kanskje yngre, da han skjønte at han var
annerledes, at ingen valgte ham på fotballaget, at det
fantes bursdagsselskaper han ikke fikk vite om. Familien
flyttet fra fabrikk til fabrikk. Skogn, Våler, Brumunddal,
far var direktør i Norske Skog, hardtarbeidende, sterk,
stolt. Erik var nesten ingenting.

– Som liten ble jeg veldig nysgjerrig på hvorfor jeg var
utafor og de andre innenfor. Jeg ville så gjerne være en
del av det, så jeg begynte å trene på å forstå mennesker,
atferden deres, hvordan de snakket, blikkene de sender.
Jeg føler jeg er flink på én ting her i livet og det er å forstå
mennesker.

På nattbordet hadde han et bilde av Churchill. Før han
sovnet, pleide de å snakke sammen, Churchill og han,
om sånt puslinger snakker om seg imellom, om å reise
seg fra snøen, om alt som skal komme.

– Det er rart med det. Hadde jeg ikke hatt et dårlig
selvbilde, ville jeg gått en annen vei, vært mer tro mot
meg selv. Jeg var en undrer, det var filosofi og psykologi
jeg brant for, de myke fagene, men så endte jeg oppmed
noe så hardt som siviløkonomi og forsvar, sier Erik og blir
sittende og se ut i bakgården som lysner, dressen virker
plutselig for stor for ham.

– Hvorfor det?
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Suksessforfatter og mentaltrener Erik Bertrand Larssen (40)
fakturerer 1000 kroner i minuttet og tror på verdensfred.
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Successful author and Mental Trainer Erik Bertrand Larssen (40) 
charges 1000 kroner per minute and believes in world peace.

The Mental General 
A tourist bus has lost control and slides towards him. He 
is on the highway one early winter morning, the road 
is slippery as soap, there is no escaping this, he can see 
it now, that there is no way out. Then he lets go of the 
steering wheel.
 This is the end. Or the beginning.

The alarm clock rings. 05:00. He has had four hours of 
sleep, yesterday two, the headache is there no matter 
what, he doesn’t think about it anymore. The gardens of 
westside Oslo are covered in darkness, waiting for the 
snow. He walks past the buddha figurines you can find 
everywhere in their home, then he meditates for a while, 
then there’s training, short and intense. Every week he 
tests his 3000 meter time. «The hottest man in town», 
Kapital (financial magazine) wrote on their cover a cou-
ple of years back. Since then it has gone uphill. Last year 
he made 1000 NOK a minute for his talks, that price has 
since gone up. Erik Bertrand Larssen, MBA and former 
paratrooper, is the man who, amongst others, Petter Nor-
thug, Suzann Pettersen and the business executives in 
the country, call when they want to become even better 
at what they do. His book, «Be Your Best - with Mental 
Training» has been on the top seller list for a year and 
has sold more than 100 000 copies, now his second 
book «Hell week» is out. It promises that it will change 
people’s lives. There’s talk of a breaking in the US, big 
international deals. The self taught mental trainer has no 
longer time to answer all the thank you letters.
 And before the city awakes, before the sirens, he drives 
his Aston Martin Vanquish to the office next to Aker 
Brygge. Matte black car. Through the darkness.
 He likes it, the feeling of being ahead.

– I can get sad by observing people, seeing how many 
waste what they have.
 Erik Bertrand Larssen has sunk down in a chair in the 
meeting room. Shoes shining as if in a competition with 
his razor shaven head. Impeccable suit.
 – We have been given one life, one opportunity. We 
have been given this gift, but there are so many who do 
not use it. Sadly, it’s a matter of fact that when every-
thing comes so easy as it does in Norway, we disappear 
into a safety zone, the human being is like that. It’s easy 
to live, but we miss the chance to see how fantastic 
it can be. We used to be afraid of the dark forest and 
sabertooth tigers, now there is nothing left to be scared 
of. Being nervous about what to wear, what others might 
think, of standing at a podium, all this fear is just non-
sense. And what happens as a result is that we live less. 
We need to be awakened.
 – Who needs to be awakened?
 – We, normal people, we need to be pushed a bit, out 
of the comfort zone, up on a hilltop, down in an ice bath, 
dare to embrace the painful, the disgusting and uncom-
fortable and see that it is not at all that bad. Many come 
to me asking «Is this all?». They get up early, work long 
hours, sit trapped in rush-hour traffic, have an hour or 
two to themselves in the evening before falling asleep a 
little too late. I myself work real hard. Norwegians have 
forgotten the pleasure of hard work, we are so concerned 
with balance and time off and time with the kids that 

we miss a lot. If you dare to go for it, push a little, it can 
potentially have a great effect whether you work as a 
garbageman or a business executive, Bertrand Larssen 
says.
 His offices have definitely seen mostly business ex-
ecutives. He becomes passionate when talking like this, 
when he can disappear into one of the talks he holds 
frequently.
 – Imagine that you and I become pals, and one day 
when we are 90 years old, sitting down in the pub, and 
you say to me «Erik, we are old. What was the journey 
like?»
 – And then you reply?
 – That it has been fantastic, he says smiling. His tie in 
a tight knot around the neck.
 – Fantastic.

It’s been seven years since he decided to become a 
mental trainer. At the time he was in the headhunting 
business. He spent his savings watching mental trainer 
Anthony Robbins in front of 10 000 people in London. 
Erik sat on the front row, flew in on first class, rented a 
suite. The empty account was meant to tell him that this 
was it, this is what he was going to do for a living. On 
his way home, he could physically feel it, everything was 
changed.
 – To me, giving is a genuinely good feeling. I am a bit 
proud of that. This is real, a passion. To see that someone 
can improve his life because of me, is really nice.  
 – So you’re not a cynic looking for money?
 He slowly tilts his chair, breathes through the nose.
 – Just the fact that you say that …
 – You get offended?
 – Yes. That’s the word. I don’t want to discuss it. 
Even if his clients praise him, there is no lack of crit-
ics. His methods are called silly and tyrannical and «a 
bit North Korean». A few weeks back, the leader of the 
Norwegian Psychologist Association, warned people not 
to buy his books.
 – That was disappointing. I use psychology and have 
read a lot of it in the last 30 years. I have always been on 
their side, I even have psychologists and psychiatrists as 
clients. To debate whether what I do works, is like debat-
ing whether there’s sugar in coke, or if Kjell Inge Røkke 
and John Fredriksen know how to do business. 
When he came back from London that summer seven 
years ago, one week passed before he was payed 200 
NOK to help a friend of a friend find the motivation to 
complete her Master Thesis. He still has the note. Today, 

Bertrand AS makes millions, he has a cute personal assis-
tant, partners, money.
 – You have become a rich man.
 – I make money now. Yesterday the publisher told me I 
make a lot, but I don’t care. Besides, everyone knows the 
correct answer to your question.
 – Which is?
 – That money is not important to me, that it doesn’t 
mean that much.
 – And what’s the honest answer?
 – That money is important to a certain point to me. It 
has been agonizing to me to have nothing. But if money 
was an important factor, I would have stayed on in the 
financial world. To me the most important thing is to 
help more people, to reach as many as possible.
 – You sound like a preacher.  
 – He, he … People like to be inspired. We all want to 
figure out this life of ours. We need something to believe 
in.

One day he had had enough. He is a child, smaller than 
the other kids, timid and weak. The boys hold his head in 
the snow, the girls in class laugh and he fights to breath 
with snow and blood in the mouth.
 – Winston Churchill had a tough time, too. He grew up 
in a castle, was ill a lot, spent much time in bed, a weak, 
sorry boy. My dad had several books about him and I 
couldn’t get enough, he meant a lot to me. I read about 
all these visionaries who didn’t necessarily have a nice 
childhood, about Gandhi, Mother Teresa, Napoleon, he 
says.
 Castle or not, all a boy wants is to be one of the guys. 
Erik must have been seven, maybe younger, when he 
realized that he was different, that no one picked him 
for their football team, that there were birthday parties 
being held without him even knowing about them. The 
family moved from factory to factory, Skogn, Våler, Bru-
munddal, his father being the CEO of Norske Skog, hard 
working, strong, proud. Erik was almost nothing.
 As a child I was very curious about why I was outside 
and the other inside. I desperately wanted to be a part, 
so I started trying to understand people, their behavior, 
how they spoke, the looks they sent. I feel I am good at 
one thing in life, and that is understanding people.
 On the bedside table he used to have a picture of 
Churchill. They used to have a conversation every night, 
he and Churchill, about the kind of things wimps talk 
about among themselves, about getting back up from 
the snow, about everything that is to come.
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«I can get sad by  
observing people.»
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– Jeg tror ... Jeg ville nok kompensere for at jeg var han
puslete, han som var lett å herje med, gjøre narr av.

– Du ble redd for svakhet?
– Ja. Mennene i familienmin var sterke og robuste,

idrettsmenn, forsvarsfolk. Jeg var 1,50 da jeg begynte på
videregående og de trøstet meg, sa det var normalt i
familien vår. Jeg tåler litt knuffing og slåssing og snødyn-
king, men vi har alle et punkt der det gjør noemed oss.

Han var elleve år da han bestemte seg for å bli fall-
skjermjeger. Tolv år seinere skulle han bli den eneste av
1700 søkere som kom inn.

«Hvis du går gjennom helvete, fortsett å gå», sa
Churchill på nattbordet.

– Du har gått for et veldig macho image?
– Det er bevisst. Jeg tror budskapet mitt er så bløtt at

hvis jeg går i lilla skjerf og har halvlangt hår, så når jeg
ikke ut i like stor grad.

I blitzlyset er det soldaten som titter i kameraet, hard,
muskuløs, alvorlig, bærende på en tømmerstokk eller
med et bulende bryst under dressjakka. Det er den
grunnmuren kundene betaler for, autoriteten, den som
hjelper skuespillere med angst og fotballspillere med
drømmer.

– Blir du ikke lei av å skulle være så flink hele tiden?
– Jeg prøver ikke å være så fordømt flink. Jeg er ingen

asketisk Mr. Perfect, jeg tror ikke på det perfekte, på evig
lykke, manmå tillate seg å være oppe og nede. Det hand-
ler om kontrastene, spennet vi lever i, svakhet og styrke
henger sammen. Men vi må være tøffe innimellom, det
mener jeg, vi må ut av komfortsonen.

Øynene hans er blankgrønne. Demyker ham opp, gir
en sårbarhet uansett hvor rakrygget han går, for alltid
fanget et stedmellom general og guttunge.

– Tenk om dumøter veggen en dag?
– Jeg er ikke redd for det, sier Erik kjapt.
– Det hadde vært skuffende.
– Ha, ha! Nei, det er ikke skuffende. Jeg vil hele tiden

prøve å forstå hvor grensene går og damå jeg utfordre
dem. Jeg er ikke redd for å bli utbrent og tror ikke jeg er i
stand til å bli en sånn som blir sykemeldt i 3 måneder.

Han trekker på skuldrene.
– Skulle jeg gå på en liten smell, får vi trøkke på videre.

Kanskje er det finansmannen i ham, men han har tenkt
dette: Livet er som en aksjekurs, du når bunnen et sted.

Det er grytidlig februarmorgen 1996, han er midt i
fallskjermjegerutdannelsen, på toppen av livet, på vei
hjem fra en konsert kvelden i forveien. Veiene er såpe-
glatte, han kjører forsiktig i morens lille Renault 5, det
er nesten ingen andre biler ute så tidlig. På vei inn en
venstresving vedMinnesund ser han at turistbussen i
motsatt kjørefelt mister kontrollen og spinner sidelengs
over i hans felt. Det er ikke noe vits i å bremse, bilen vil
ikke stoppe og sakte, som om sekundene strekker seg ut
og blir uendelig lange, ser han bussen gli mot ham slik at
den fyller hele veienmellom autovernet og fjellet. Han
roper, banner og slipper rattet. Så samler han knærne og

albuene slik han er trent til i en fallskjermlanding.
Lyden er mye høyere enn han forventet. En rå, metal-

lisk og overraskende høy lyd. Hodet slår mot knytt-
nevene og rattet. Så stillheten, en snøstillhet, enmor-
genstillhet. Han titter opp og ser en skygge, ser at bussen
som har dyttet ham nedover veien, fortsetter å komme
mot ham. Enda en gang fyker bussen inn i ham, denne
gangen smeller hodet hans inn i sidevinduet.

Og hvis livet er som en aksjekurs, så stuper den nå.
Han krabber ut av frontruta, han er full av adrenalin,
løper inn i bussen og tar kontroll over skadestedet,
politi og ambulanse kommer, kroppen slipper opp og
så kjenner han det: Smertene i hodet.

– Jeg hadde gått fra å være han puslete lille gutten og
oppnådd drømmen om å komme inn i spesialstyrkene.
Og så ramler verden sammen.

Han blir godkjent fallskjermjeger med et nødskrik.
Smertene i hodet og nakken er konstante, han prøver
utallige behandlingsmetoder, men ingenting fungerer.
De første åra etter ulykken sover han nesten ikke, han
klarer ikke å sitte på lesesalen i mer enn et kvarter om
dagen. Det skal ta 11 år å fullføre studiene.

– Jeg har aldri vært i en dypere kjeller, og jeg begynte å
lekemed tanken på om jeg klarte å fortsette å leve, om
jeg klarte å tro og håpe, om ... Ja, stygge tanker, sier han.

– Og så, på bunnpunktet i livet mitt, snakket jeg med
en prest på telefonen. Jeg vandret rundt i Bergens gater
og presten gameg ikke sympati, han sa ikke «alt løser
seg», men snakket i stedet om det fascinerende ved det
følelsesmessig spennet vi kan oppleve sommennesker.
Det ble til at jeg trodde dette kunne bli en styrke i livet
mitt. Seinere den dagen snakket jeg med far, «Det er nå
du kan vise hva som bor i deg», sa han.

Hodepinen er der fortsatt, litt svakere. Hver eneste
dag, en jevnmurring under panna. Gjennom foredrag,
forlagsmøter, telefonsamtaler. Den slipper aldri.

– Egentlig er jeg takknemlig for at jeg har fått

«Jeg tror ikke jeg er i
stand til å bli en sånn
som blir sykemeldt i 3
måneder.»

Filosofen: Familien var full av tøffe menn, men Erik var
mer opptatt av demykere ting allerede som liten.

Mor og sønn: – Jeg kom fra et uendelig trygt hjem, men
vi flyttet mye og jeg var sosialt utrent, forteller Erik.

Søt hevn: Liten av vekst og utafor i barndommen,
bestemte Erik seg for å bli elitesoldat. Det klarte han.

Pusling: Lavere og svakere enn alle de andre, men Erik
lesteWinston Churchill og bestemte seg for store ting.
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athletes, soldiers. I was 150 centimeters when I started 
high school and they comforted me, said it was normal 
in our family. I can take some fighting and being pushed 
into the snow, but we all have a point where it starts to 
affect us.
 He was eleven when he decided to become a para-
trooper. Twelve years later he was the only one out of 
1700 candidates that made the cut.
 «If you’re going through hell, keep going.», Churchill 
said from the nightstand.

– You have a very macho image?
 – That is a very deliberate choice. I think my message 
is so soft that if I were to wear a purple scarf and long 
hair, it wouldn’t reach as far.
 In the flashlight the soldier is looking into the camera, 
hard, muscular, serious, carrying a log or with a strong 
chest under the jacket. This is the fundament clients pay 
for, the authority, the one that helps actors and football 
players with their dreams.
 – Don’t you get tired of being so good at everything?
 – I am not trying to be good at everything. I am no 
ascetic Mr. Perfect, I don’t believe in the perfect, in 
eternal bliss. You must allow yourself to have your ups 
and downs. It’s all about the contrasts, the range that we 
live within, weakness and strength are connected. But we 
have to be tough every now and then, we need to get out 
of the comfort zone.
 His eyes are shiny green. They add a softness to him, a 
vulnerability no matter how tall he stands, caught some-
where between a general and a boy for ever.
 – What if you burn out one day?
 – I am not afraid of that, Erik quickly replies.
 – It would be a disappointment.
 – Ha, ha! No, that would not be disappointing. I am 
constantly trying to understand my limits and that 
means challenging them. I am not worried that I will 
burn out and I don’t think I am capable of becoming a 
person who is on a 3-month sick leave. 
 He shrugs his shoulders.
 – If i hit the wall,  I will just have to keep on pushing.

Maybe it is Erik the economist who had this thought: Life 
is like a share price, eventually you reach the bottom.
 Early one February morning 1996, in the middle of his 
paratrooper education, at the top of life, on his way home 
from a concert the night before. The roads are like soap, 
he drives carefully in his mother’s little Renault 5, almost 
no traffic at this hour. In a left turn he sees the tourist 
bus coming towards him, loosing control, coming side-
ways over to his side of the road. No point in breaking, 
the car won’t stop anyway and slowly, as if the seconds 
stretch out and become infinite, he sees the bus sliding 
towards him, blocking all of the road. He shouts, swears 
and lets go of the steering wheel. Then he braces, knees 
together, elbows in, like he has been trained to do when 
landing in a parachute. 
 The sound is a lot louder than he expected. A raw, 
metallic and surprisingly loud noise. His head smashes 
into his hands and the steering wheel. Then the silence, 
a snowy silence, a morning silence. He looks up and sees 
a shadow, sees the bus that has pushed him down the 
road, still coming at him. Yet another time the bus slams 
into him, this time his head smashes against the side 
window.
 If life is like a share price, this is when it plunges. He 

crawls out through the windscreen, adrenalin pumping, 
runs into the bus and takes control of the crash site, 
police and paramedics arrive, the body lets go and then 
he can feel it. The headache.
 – I had gone from being the little wimp to fulfilling my 
dream of joining the special forces. And then the world 
falls apart.
 He graduates as a paratrooper – barely. The pain in 
the head and neck is constant, he tries every treatment 
there is, but nothing works. The following years he hardly 
sleeps, can’t study more than 15 minutes a day. Complet-
ing his education is going to take 11 years.
 – I have never been in a lower place, and I started 
wondering if I would be able to go on living, to believe 
and hope, if … Well, ugly thoughts, he says.
 – And then, at the lowest point of my life, I spoke with 
a priest on the phone. I was walking the streets of Ber-
gen and the priest did not offer his sympathy, he did not 
say «it’s going to be alright», but instead, he spoke of the 
fascinating range of emotions we humans can experi-
ence. I came to think that this could be a strength in my 
life. Later that day I talked to my father, «This is when 
you show what you are made of», he said.

The headache is still there, a little weaker. Every day, a 
constant annoyance below the forehead. Through talks, 
publisher meetings, phone calls. It never lets go.
 – In fact I am thankful that I have been given the 
chance to feel the low points in life, feel the pain.
 – What else are you thankful for?
 – First of all, I am thankful for life itself. It sounds silly, 
perhaps, but I am. I am thankful for love, for the good-
ness I witness, for hope, for the fact that we humans can 
create a better world, for a drop of water turning into 
an ice crystal on my terrace, for a caress, for children’s 
laughter, for friends who understand that I could not 
join them on this years hunt, for the yellow in leaves, for 
the fresh air, for the hug a colleague gave me earlier, for 
living in a fantastic country. I am thankful for … A lot.
 Erik laughs.
 – That is a question I usually ask my clients.
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«I don’t think I am 
capable of becoming 
a person who is on a 3- 
month sick leave.»

Wimp: Shorter and weaker than everyone else, but Erik read 
Winston Churchill and went for greatness.

The philosopher: The men in the family were all tough, but 
Erik was more into the soft aspects all ready as a child.

Mother and son: – I come from an infinitely safe home, but we 
moved around a lot and I was socially untrained, Erik says.

Sweet revenge: Short and an outsider in childhood, Erik 
decided to become an elite soldier. He made it.



Mentor: Idrettsutøvere strømmer til Eriks selskap for å
bli bedre. Her med taekwondo-utøver Nina Solheim.
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kjenne på dybdene i livet, på smerten.
– Hva annet er du takknemlig for?
– For det første er jeg takknemlig for livet i seg selv. Det

høres sikkert dumt ut, men jeg er det. Jeg er takknemlig
for kjærligheten, for godheten jeg ser, for håpet, for at vi
mennesker kan skape en bedre verden, for at en dråpe
blir iskrystall på terrassenmin, for et kjærtegn, for barne-
latter, for venner som gir meg forståelse for at jeg ikke
kunne væremed på jakta i år, for å se det gule på blade-
ne, for den friske luften, for at en kollega ga meg en
klem i stad, for at jeg lever i et fantastisk land. Jeg er
takknemlig for ... Mye.

Erik gliser.
– Det spørsmålet pleier jeg å stille kundenemine.

Bosnia, Kosovo, Makedonia, Afghanistan. Fra krigen er
det alltid dette minnet som kommer først: Det står ei
jente i veigrøfta et lite stykke utenfor Kabul. Han ser
henne i fargerike klær, sanden blåser over slettene bak
henne og han skimter de høye afghanske fjellene. Hun er
kanskje 7 år, på alderenmed hans eldste og hun gråter.
Tårene triller stille nedover den tørre huden hennes. Og
han ser i øynene hennes at hun skjønner det, at hun har
blitt forlatt av foreldrene fordi de ikke kan brødfø henne,
at hun nå er helt alene.

– Jeg kan innimellommiste troen ... Nei, jeg kan
komme i tvil i min tro påmennesket, retter han seg selv.

– Men det finnes glimtvis gode ting i det uendelig
vonde. Det er det som fascinerer megmed å være i det
ekstreme, der oppdager vi også det fine, der finnes det
en kraft i mennesker. Historien viser at vi kan få til fan-
tastiske ting. Jeg tror på harmoni, jeg tror vi kan redde
denne planeten, jeg tror krig og urettferdighet kan løses,
at det er mulig.

– Du tror på verdensfred?
– Ja, vi er alle ett. Vi påvirker hverandre og avhenger av

hverandre.
– Har du tatt liv også?

– Eh ... Det ønsker jeg ikke å kommentere.
– Burde Norge vært i Afghanistan?
– Nei, de internasjonale styrkene burde ikke vært der.

Det burde vært løst på en annenmåte enn å dundre inn
der etter 11. september, men jeg er stolt av det jeg har
gjort for Norge, de bidragene jeg har gjort for militæret
og spesialstyrkene.

– Er du redd for å dø?
– Nei.
Bertrand Larssen reiser seg, tar med kaffekoppen bort

til vinduene og blir en silhuett mot det grå høstlyset.
– Døden er den beste oppfinnelsen i livet. Jeg tenker på

den hver dag og jeg er fornøydmed livet, det har vært en
fantastisk reise. Alt jeg får nå er bonus. Jeg husker jeg var
i Makedonia, jeg var vel 30 og generalen ga oss et livs-
farlig oppdrag, sa det var frivillig. Jeg sa jeg trengte noen
minutter for meg selv, gikk ut og det var helt stjerneklart.
Jeg så på alt sammen og tenkte «Hvis jeg dør i morra, er
det greit». Sånn har jeg det fortsatt, selv om jeg har fått
barn og det sikkert er trist å vokse opp uten far, så vet jeg
at de kommer til å klare seg veldig bra.

Det er sju uker siden han fikk en datter. Eva. Fra et
tidligere ekteskap har hanMax (7) og Arn (5). Hanmøtte
sin forlovede, Louise, på kontoret. Hun var en suksess-
full gründer som ville ha coaching, men allerede under

det andre møtet, tre dager etter at demøttes, sa Erik hun
ikke kunne være kunde, men kjæresten hans i stedet.

– Hun holdt på å falle av stolen, men vi flyttet sammen
tre dager seinere, forteller Erik.

Det er hun som har hentet inn alle buddha-statuene
hjemme på Slemmestad, hun forandrer ham og hvis han
ikke nevnte det i stad, så er han takknemlig for det også.

– Jeg har slitt med dårlig samvittighet siden barna
ble født. Jeg har pushet det i forhold til barna mine og
kjæresten. Først nå det siste året har jeg slått meg til ro
med at jeg er en god far, at jeg gir kvalitet når vi har tid.

– Blir det vanskelig for dem å vokse oppmed en far
som selger det perfekte liv?

– Altså, jeg vet det står på coveret at boka skal forandre
livet ditt, men hvis du faktisk leser den, så handler det
ommyemer enn å bli best. Sett utenifra er det lett å
kritisere meg, men det stemmer ikke.

Han stryker slipset nedover skjorta. Om noen dager vil
det snø. Ned trappene, nede på gata sitter folk snart i kø
igjen. De kjører bilene sine hjem til de samme butikkene,
de samme tv-programmene, den sammemiddagen. I går,
i morgen, i dag.

– Var det vondt for deg som jobber med å fikse ting, å
ikke få til ekteskapet?

– Nei.
– Ikke?
– Nei, jeg er ikke redd for å feile. Det er jeg stolt av. Jeg

tror på å tørre. Det er veldig trist å bryte ut av en familie,
selvfølgelig, men samtidig er det fint å se at barna har det
bra og at jeg har et ryddig forhold til henne. Selv om det
ikke gikk, unner vi hverandre alt godt.

Erik drar hånda over hodet.
– Og det jeg opplever med Louise nå, er bortenfor

drømmenemine.
– Det var fint sagt.
– Ja, og mine drømmer om kjærligheten og hvaman

kan få til i et hjem var nok ambisiøse, men dette er langt
forbi det. h magasinet@dagbladet.no

Fryktløs: – Jeg er ikke redd for at det skal bli tøft i livet.
Jeg vil gripe det vondemed begge henda, sier Erik.

«Hvis jeg dør i morra, er
det greit.»

Erik Bertrand Larssen
Født: 9. august 1973 i Haugesund

Familie: 3 barn: Max (7), Arn (5) og Eva (7 uker). Forlovet.

Aktuell: Ligger i toppen av bestselgerlistene med boka
«Bli best med mental trening».

Leser: – Harvard Business Review, The Economist, bøker
av David R. Hawkins, Eckhart Tolle, Deepak Chopra og Dr.
Wayne Dyer. Å lese bøker er min store hobby. Leser litt
hver dag.

Hører på: – Hver dag lytter jeg til kundene mine. I timevis.

Musikk: klassisk og rock. Avhengig av hvilket modus jeg
ønsker. Jeg bruker musikk for å justere på følelsene mine.

Provosert av: – Smålighet og egoisme.

Beste egenskap: – Jeg kan gi uten å føle at jeg må ha noe
tilbake.

Verste egenskap: – Det er så mye jeg jobber med og kan
bli bedre på. Sommenneske, far, samboer, kollega, leder,
sønn og venn. Det er vanskelig å finne én egenskap som er
verst. Kanskje min evne til å si ja – før jeg får tenkt meg
om.

Beundrer: – Utrolig mange. Jeg lar meg lett inspirere av
andre mennesker. Alt fra familien min, vennene mine,
kundene mine, til Mahatma Gandhi, Martin L. King jr.,
Nelson Mandela, Mor Teresa, Winston Churchill og John F.
Kennedy. Jeg beundrer nok mest av alle min kjære for-
lovede.

Hvis du kunne reise hvor du vil: – Verdensrommet. En
reise med Virgin Galactic er drømmen. Tenk deg hvilket
perspektiv det vil gi å kunne se oss selv utenfra.

Gjør om ti år: – Skriver bøker og holder foredrag på en
internasjonal arena.

Northugsmann: Da Petter ville bli enda råere mentalt,
snakket hanmed Bertrand Larssen. Tour de Ski, 2010.

Mentor: Idrettsutøvere strømmer til Eriks selskap for å
bli bedre. Her med taekwondo-utøver Nina Solheim.
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kjenne på dybdene i livet, på smerten.
– Hva annet er du takknemlig for?
– For det første er jeg takknemlig for livet i seg selv. Det

høres sikkert dumt ut, men jeg er det. Jeg er takknemlig
for kjærligheten, for godheten jeg ser, for håpet, for at vi
mennesker kan skape en bedre verden, for at en dråpe
blir iskrystall på terrassenmin, for et kjærtegn, for barne-
latter, for venner som gir meg forståelse for at jeg ikke
kunne væremed på jakta i år, for å se det gule på blade-
ne, for den friske luften, for at en kollega ga meg en
klem i stad, for at jeg lever i et fantastisk land. Jeg er
takknemlig for ... Mye.

Erik gliser.
– Det spørsmålet pleier jeg å stille kundenemine.

Bosnia, Kosovo, Makedonia, Afghanistan. Fra krigen er
det alltid dette minnet som kommer først: Det står ei
jente i veigrøfta et lite stykke utenfor Kabul. Han ser
henne i fargerike klær, sanden blåser over slettene bak
henne og han skimter de høye afghanske fjellene. Hun er
kanskje 7 år, på alderenmed hans eldste og hun gråter.
Tårene triller stille nedover den tørre huden hennes. Og
han ser i øynene hennes at hun skjønner det, at hun har
blitt forlatt av foreldrene fordi de ikke kan brødfø henne,
at hun nå er helt alene.

– Jeg kan innimellommiste troen ... Nei, jeg kan
komme i tvil i min tro påmennesket, retter han seg selv.

– Men det finnes glimtvis gode ting i det uendelig
vonde. Det er det som fascinerer megmed å være i det
ekstreme, der oppdager vi også det fine, der finnes det
en kraft i mennesker. Historien viser at vi kan få til fan-
tastiske ting. Jeg tror på harmoni, jeg tror vi kan redde
denne planeten, jeg tror krig og urettferdighet kan løses,
at det er mulig.

– Du tror på verdensfred?
– Ja, vi er alle ett. Vi påvirker hverandre og avhenger av

hverandre.
– Har du tatt liv også?

– Eh ... Det ønsker jeg ikke å kommentere.
– Burde Norge vært i Afghanistan?
– Nei, de internasjonale styrkene burde ikke vært der.

Det burde vært løst på en annenmåte enn å dundre inn
der etter 11. september, men jeg er stolt av det jeg har
gjort for Norge, de bidragene jeg har gjort for militæret
og spesialstyrkene.

– Er du redd for å dø?
– Nei.
Bertrand Larssen reiser seg, tar med kaffekoppen bort

til vinduene og blir en silhuett mot det grå høstlyset.
– Døden er den beste oppfinnelsen i livet. Jeg tenker på

den hver dag og jeg er fornøydmed livet, det har vært en
fantastisk reise. Alt jeg får nå er bonus. Jeg husker jeg var
i Makedonia, jeg var vel 30 og generalen ga oss et livs-
farlig oppdrag, sa det var frivillig. Jeg sa jeg trengte noen
minutter for meg selv, gikk ut og det var helt stjerneklart.
Jeg så på alt sammen og tenkte «Hvis jeg dør i morra, er
det greit». Sånn har jeg det fortsatt, selv om jeg har fått
barn og det sikkert er trist å vokse opp uten far, så vet jeg
at de kommer til å klare seg veldig bra.

Det er sju uker siden han fikk en datter. Eva. Fra et
tidligere ekteskap har hanMax (7) og Arn (5). Hanmøtte
sin forlovede, Louise, på kontoret. Hun var en suksess-
full gründer som ville ha coaching, men allerede under

det andre møtet, tre dager etter at demøttes, sa Erik hun
ikke kunne være kunde, men kjæresten hans i stedet.

– Hun holdt på å falle av stolen, men vi flyttet sammen
tre dager seinere, forteller Erik.

Det er hun som har hentet inn alle buddha-statuene
hjemme på Slemmestad, hun forandrer ham og hvis han
ikke nevnte det i stad, så er han takknemlig for det også.

– Jeg har slitt med dårlig samvittighet siden barna
ble født. Jeg har pushet det i forhold til barna mine og
kjæresten. Først nå det siste året har jeg slått meg til ro
med at jeg er en god far, at jeg gir kvalitet når vi har tid.

– Blir det vanskelig for dem å vokse oppmed en far
som selger det perfekte liv?

– Altså, jeg vet det står på coveret at boka skal forandre
livet ditt, men hvis du faktisk leser den, så handler det
ommyemer enn å bli best. Sett utenifra er det lett å
kritisere meg, men det stemmer ikke.

Han stryker slipset nedover skjorta. Om noen dager vil
det snø. Ned trappene, nede på gata sitter folk snart i kø
igjen. De kjører bilene sine hjem til de samme butikkene,
de samme tv-programmene, den sammemiddagen. I går,
i morgen, i dag.

– Var det vondt for deg som jobber med å fikse ting, å
ikke få til ekteskapet?

– Nei.
– Ikke?
– Nei, jeg er ikke redd for å feile. Det er jeg stolt av. Jeg

tror på å tørre. Det er veldig trist å bryte ut av en familie,
selvfølgelig, men samtidig er det fint å se at barna har det
bra og at jeg har et ryddig forhold til henne. Selv om det
ikke gikk, unner vi hverandre alt godt.

Erik drar hånda over hodet.
– Og det jeg opplever med Louise nå, er bortenfor

drømmenemine.
– Det var fint sagt.
– Ja, og mine drømmer om kjærligheten og hvaman

kan få til i et hjem var nok ambisiøse, men dette er langt
forbi det. h magasinet@dagbladet.no

Fryktløs: – Jeg er ikke redd for at det skal bli tøft i livet.
Jeg vil gripe det vondemed begge henda, sier Erik.
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bli bedre på. Sommenneske, far, samboer, kollega, leder,
sønn og venn. Det er vanskelig å finne én egenskap som er
verst. Kanskje min evne til å si ja – før jeg får tenkt meg
om.

Beundrer: – Utrolig mange. Jeg lar meg lett inspirere av
andre mennesker. Alt fra familien min, vennene mine,
kundene mine, til Mahatma Gandhi, Martin L. King jr.,
Nelson Mandela, Mor Teresa, Winston Churchill og John F.
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perspektiv det vil gi å kunne se oss selv utenfra.

Gjør om ti år: – Skriver bøker og holder foredrag på en
internasjonal arena.

Northugsmann: Da Petter ville bli enda råere mentalt,
snakket hanmed Bertrand Larssen. Tour de Ski, 2010.

Bosnia, Kosovo, Macedonia, Afghanistan. 
This is always the memory of war that comes to mind 
first: A girl in a ditch outside Kabul. He sees her in color-
ful clothes, sand blowing over the plains in her back-
ground and the tall Afghan mountains in the horizon. 
She is maybe 7, the same age as his oldest and she cries. 
Tears are silently running down her dry skin. And he can 
see in her eyes that she understands, that she has been 
left by her parents because they can’t feed her, that she 
is now all alone.
 – I sometimes loose faith … No, I sometimes doubt my 
belief in the human race, he corrects himself.
 – But in glimpses one can find good things in the 
infinitely bad. That is what’s fascinating to me about 
being in the extreme, there we also find the good, in the 
extreme there is a force in human beings. History shows 
that we can accomplish astonishing things. I believe in 
harmony, I think we can save this planet, I think war and 
injustice can be solved, that it is possible.
 – You believe in world peace?
 – Yes, we are all one. We affect each other and depend 
upon each other.
 – Have you taken lives too?
 – Uhm … I don’t want to comment on that.
 – Should Norway be in Afghanistan?
 – No, the international forces should not have gone 
there.
There should be a different solution to 9/11 than rolling 
over Afghanistan, but I am proud of what I have done for 
Norway, the contributions I made to the military and the 
special forces.
 – Are you afraid to die?
 – No.
Bertrand Larssen stands up, brings the coffee cup over by 
the window and turns into a silhouette against the grey 
autumn light.
 – Death is the best invention in life. I think about it 
every day, and am happy with life, it has been a fantastic 
journey. Everything from now on is a bonus. I remember 
being in Macedonia, maybe 30 years old and the general 
had a potentially deadly mission for us, said it was 
voluntary. I said I needed a few minutes alone, went out 

and saw that all the stars were out. I watched it all and 
thought to myself «If I die tomorrow, it’s ok». I still feel 
like that, even if I have children now, and it must be sad 
growing up without your father, I know they will be ok.

It’s been seven weeks since he had a daughter. Eva. From 
an earlier marriage he has Max (7) and Arn (5). He met 
his fiancee, Louise, in the office. She was a successful 
entrepreneur who came in for coaching, but all ready in 
the second session, three days after they first met, Erik 
said she could no longer be his client, but she could be 
his girlfriend instead.  
 – She nearly fell off the chair, but we moved in togeth-
er three days later.
 She is the one who has decorated their home in Slem-
mestad with all the Buddha figurines, she changes him 
and if he failed to mention it earlier, he is thankful for 
that, too. 
 – I have been struggling with guilty conscience ever 
since the children were born. I have pushed my relation-
ship with my kids and my girlfriend. Not until this year 
have I managed to believe that I am a good father, that 
our time together is full of quality.
 – Will it be difficult for them to grow up with a father 
who sells the perfect life?
 – Well, I am aware that it says on the cover of the book 
that it will change your life, but if you actually read it, 
you will see that it is about much more than just becom-
ing the best. From the outside it is easy to criticize me, 
but that is inaccurate.
 He straightens the tie down the shirt. In a few days it 
will start snowing. Down the stairs, down in the street, 
people will soon line up again. They will drive their cars 
home to the same shops, the same TV-shows, the same 
dinner. Yesterday, tomorrow, today.
 – Was it painful for you, who work with fixing things, 
not to be able to save your marriage?
 – No.
 – No? 
 – No, I am not afraid to fail. Of course it is very sad 
to break out of a family, but at the same time, it is nice 
to see that the children are fine and that I have a good 

relationship with her. Even if it didn’t work out, we really 
wish the best for each other.
 – And what I have with Louise now, is beyond my 
dreams.
 – That’s a nice thing to say.
 – Yes, and my dreams of love and what can be accom-
plished in a home were probably ambitious, but this is 
far beyond those dreams.
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«If I die tomorrow,  
it’s ok.»

Erik Bertrand Larssen
Born: August 9th, 1973 in Haugesund

Familiy: 3 children: Max (7), Arn (5) and Eva (7 uker). Engaged.

In media: On top of the best seller lists with the book «Be Your 
Best - with Mental Training»

Reads: – Harvard Business Review, The Economist, books by Da-
vid R. Hawkins, Eckhart Tolle, Deepak Chopra and Dr. Wayne Dyer. 
Reading books is my big hobby. I read a little bit every day.

Listens to: – Every day I listen to my clients. For hours. Music: 
classical and rock. Depending on which mode I want to go into. I 
use music to adjust my feelings. 

Provoced by: – Pettiness and selfishness.

Best trait: – I can give without feeling that I must have some-
thing in return.

Worst trait:  – There is so much that I am working with and can 
be better at. As a human being, father, partner, colleague, leader, 
son and friend. It’s hard to single out one trait as the worst. 
Maybe my inclination to say yes - before I get a chance to think 
it through.

Admires: – A whole lot of people. I have been inspired by other 
people. From my family, my friends, my clients to Mahatma 
Gandhi, Martin L. King jr., Nelson Mandela, Mother Teresa, Win-
ston Churchill and John F. Kennedy. But I probably admire my 
beloved fiancee the most.

If you could go anywhere: – Space. A trip with Virgin Galactic 
is a dream. Think about the perspective it would bring to be able 
to look down at ourselves from the outside.

Ten years from now: – I will be writing books and giving talks 
on an international arena.

Northug’s man: When Petter wanted to be stronger mentally, 
he talked to Bertrand Larssen. Tour de Ski, 2010.

Fearless: – I am not afraid that life will be tough. I want to 
grab the pain with both hands, Erik says.

Mentor: Athletes line up to become better by using Eriks ser-
vices. Here with the taekwondo athlete Nina Solheim.


