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Trygve Hegnar
Helvetesuken
Kapitals redaksjon består av et team 
det er all grunn til å være stolt av. 
Høyt utdannede, kunnskapsrike, 
hardtarbeidende og gode medarbei-
dere med høy integritet. Det er et godt 
arbeidsmiljø, ingen interne konflikter i 
teamet og de ansatte opplever å ha 
høy personlig frihet med varierte og 
spennende arbeidsoppgaver som 
spenner fra å avsløre alvorlig økono-
misk kriminalitet og andre forhold av 
samfunnsmessig betydning til å analy-
sere børsnoterte selskaper og reise til 
Afrika på gorillasafari for å lage en 
morsom reportasje. Utfordringen er 
sjelden at de ansatte ikke jobber nok, 
snarere at enkelte i perioder jobber vel 
mye. 

Likevel klarte vi før sommeren, med 
dette drømmescenariet som bakteppe, 
å stelle i stand en helvetesuke av 
dimensjoner i redaksjonen. I innspur-
ten til sommerutgaven hadde vi i 
redaksjonen nemlig dristet oss til å 
utfordre mentaltrener Erik Bertrand 
Larsen og teamet hans i Bertrand AS 
til å gjennomføre sin versjon av forsva-
rets helvetesuke hos oss.  Tanken var 
at alle skulle delta med hud og hår og 
lage en redaksjonell test av produktet. 
Selvutnevnte masochister? Spørsmå-
let er berettiget.

Erik Bertrand Larsen er en mann av 
streng militær disiplin. Og et interes-
sant fenomen. Som liten var han en 
omflakkende, venneløs outsider. Da 
han i ungdomsårene søkte opptak på 
Befalsskolen, var det med et nødskrik 
han kom inn. Som student på NHH 
utmerket han seg aldri spesielt, hver-
ken faglig eller sosialt. Han var utsatt 
for en alvorlig bilulykke, ble liggende 
på sofaen, slet med helsa, motivasjo-
nen og skolen. 

15 år senere figurerer han på Kapi-
tals forside under tittelen “The Hottest 
Man in Town”.  Artikkelen omhandler 
hvordan en rekke samfunnstopper som 
Petter Northug, Martin Johnsrud 
Sundby, Peter Warren og BCG-sjef 
Adam Ikdahl, nærmest står i kø for å 
få råd av mentaltrener 
Bertrand. Han fyller sta-
dig spaltemetere i pres-
sen, blir gjest hos Skav-
lan, trekker horder til 
foredragene sine, utgir to 
bestselgende lederbøker 
og stikker av med noe av 
det nærmeste vi kommer 
kongsdattera og halve 
kongeriket i Norge: den 
vestlandsbaserte multi-
milliardæren og filantro-
pen Trond Mohns datter, 
Louise.

Hva skjedde egentlig i 
mellomtiden? Spørsmå-
let er fascinerende. Mye 
kan tyde på at Bertrand har fanget opp 
endel nyttestoff da han ble liggende på 
sofaen og leste om mentaltrening og 
psykologi – antagelig også Willi Railos 
klassiker Best når det gjelder – i stedet 
for å fokusere på Knut Boje og Victor 
Normans lærebøker i økonomi.

Men hvem er han egentlig, denne 
nymotens Askeladd? Et geni? En selv-
utnevnt profet? Eller kanskje sjarla-
tan? VGs dekning av bryllupsunifor-
men hans, som nok var en grad for stor, 
gikk langt i å antyde det siste, mens 
store og viktige kunder, som Arctic 
Securities’ toppsjef, Mads Syversen, og 
verdensmester Martin Johnsrud 
Sundby, nok i stedet vil helle til det 
første. Så hvem har rett? 

Det var dette spørsmålet vi ønsket 

å få besvart da vi inviterte Bertrand og 
teamet hans inn i redaksjonen for å 
vise hva de – og vi – duger til.

De siste årene har det nærmest gått 
sport blant norske journalister i å lat-
terliggjøre det som måtte være av 
coacher, gestaltterapeuter, livsveile-

rede og mentaltre-
nere, og det er defi-
nitivt mye humbug 
i bransjen, så makt-
balansen var høyst 
uviss da Bertrands 
topptrente team 
troppet opp i 
redaksjonen for å 
drive et helvetes 
hardkjør mot 
bedrevitende jour-
nalister i det som 
må ha fortonet seg 
som en slags løvens 
hule for mentaltre-
nerne.

Bertrands filosofi 
handler om å ta alle de små, riktige 
valgene (vi tar visstnok cirka 30.000 av 
dem hver dag) som i sum kan dra en 
virksomhet i riktig retning. Slik tenker 
vi også i Kapital.  I dagens tøffe medie-
bransje er det ingen quick fix. for oss 
handler det også om å gjøre alle de 
små riktige tingene for å levere så gode 
utgaver av Kapital som overhodet 
mulig.  Men vi kan alltid bli bedre. Der-
for var vi nysgjerrige og ville teste Ber-
trands helvetesuke, som skulle ta oss 
ut av komfortsonen og vise hvilket 
potensial vi har. Hvordan det gikk, 
avslører reportasjen på s. 72.

Så langt vil vi bare innrømme at vi 
tror mentaltrening faktisk kan nytte. 
Kanskje ikke for alle, men for noen. 
Bertrand selv er nok et bevis på det. 

Leder
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The Kapital news desk is a team to be 
proud of: Highly educated, knowledge-
able, hard working and good colleagues 
with a lot of integrity. The work envi-
ronment is good, no internal conflicts 
and the employees have a high level 
of personal freedom with varied and 
exciting tasks, ranging from exposing 
financial crime and other important 
issues, to analyzing listed companies and 
travelling to Africa on gorilla safari to do 
a fun story. Our challenge is not that the 
employees work too little, but rather that 
they sometimes work too much.
 And still, with this dream scenario as a 
backdrop, we managed to organize a Hell 
Week of epic proportions. In the run-up 
to the summer edition, we had decided 
to challenge mental trainer Erik Bertrand 
Larssen and his team to conduct a ver-
sion of the armed forces’ hell week for us. 
The idea was that everyone should par-
ticipate and do an editorial test of this 
product. Masochists? It’s a valid question.
 Erik Bertrand Larsen is a man who 
believes in strict military discipline. And 
an interesting phenomenon at that. As 
a child, he was a vagrant, a friendless 
outsider. He barely made the cut when he 
applied for the officer Candidate School 
in his youth. He never stood out as a 
student at business school. He was in a 
serious car accident that left him lying 
on the couch, struggling with health 
issues, motivation and school.
 15 years later he is on the cover of 
Kapital under the headline: “The hottest 
man in town”. The article is about the 
fact that celebrities and notabilities like 

Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, 
Peter Warren and BCG-executive Adam 
Ikdahl, line up to get the advice from 
mental trainer Bertrand. He is constantly 
in the news, guest in talk shows, draws 
huge crowds to his talks, releases two 
books and runs off with 
what must be the greatest 
catch among Norwegian 
women: The daughter of 
billionaire and philanthro-
pist Trond Mohn, Louise.
 What happened in the 
meantime? It’s a fascinat-
ing question. There is some 
evidence to suggest that 
he picked up something 
interesting when he was 
stuck on the couch, reading 
about mental training and 
psychology – probably also 
the Willy Railo classic “Best 
when it counts” – instead of focusing on 
the economy textbooks by Knut Boje and 
Victor Norman.
 So who is he really? A genius? A 
self-proclaimed prophet? Or maybe a 
charlatan? The newspaper VG goes far 
in suggesting the latter in their cover-
age of his wedding uniform, which was 
probably one rank too high, whilst big 
important clients like the top executive 
of Arctic Securities, Mads Syversen and 
World Champion Martin Johnsrud Sundby, 
probably believe the first.
So who is right?
 This was the question we wanted to 
find the answer to when we invited Ber-
trand and his team to the news desk to 

show us what they – and we – are good 
for.
 In recent years, Norwegian journalists 
have competed in ridiculing everyone 
working as coach, gestalt therapist, life 
guide or mental trainer, and there is obvi-

ously a lot of sham in 
that business, so when 
the Bertrand team 
showed up to drag a 
bunch of know-it-all 
journalists through 
hell, it must have felt 
like a lion’s den to the 
mental trainers.
   Bertrand’s phi-
losophy is about 
making all the small, 
important choices 
(apparently around 30 
000 a day) that when 
summed up, can push 

a company in the right direction. This is 
a philosophy we share with him. In this 
tough, competitive business there is no 
quick fix. To us it’s also about doing all 
the important small things to deliver 
as good editions of Kapital as humanly 
possible. But we can always improve. 
Therefore, we were curious and wanted 
to test Bertrand’s Hell Week, which was 
going to take us out of our comfort zone 
and reveal our potential. On page 72 you 
can find out what happened.  
 For now we will just say that we have 
to admit that mental training could 
actually help. Maybe not all, but some. 
Bertrand himself is probably living proof 
of this.
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handler om å ta alle de små, riktige 
valgene (vi tar visstnok cirka 30.000 av 
dem hver dag) som i sum kan dra en 
virksomhet i riktig retning. Slik tenker 
vi også i Kapital.  I dagens tøffe medie-
bransje er det ingen quick fix. for oss 
handler det også om å gjøre alle de 
små riktige tingene for å levere så gode 
utgaver av Kapital som overhodet 
mulig.  Men vi kan alltid bli bedre. Der-
for var vi nysgjerrige og ville teste Ber-
trands helvetesuke, som skulle ta oss 
ut av komfortsonen og vise hvilket 
potensial vi har. Hvordan det gikk, 
avslører reportasjen på s. 72.

Så langt vil vi bare innrømme at vi 
tror mentaltrening faktisk kan nytte. 
Kanskje ikke for alle, men for noen. 
Bertrand selv er nok et bevis på det. 

Leder

Hell Week
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A thousand 
steps before 
breakfast.

The Kapital news desk through “hell” with mental trainer Erik Bertrand Larssen:The Kapital news desk through “hell” with mental trainer Erik Bertrand Larssen:

We thought our jobs were exciting with occasional high pulse. 
Little did we know that our hearts would try to pound their 
way through our chests and vomit would be bubbling in our 
throats.
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S
kjønt, vår noe-nær-
døden-opplevelse 
utspant seg før 
ordinær arbeidstid, 
og redaktøren 
hadde overlatt oss 
til sersjanter under 
eks-spesialsoldat 

og mentaltrener Erik Bertrand Lars-
sens kommando. Med gulrot og pisk 
drev de oss opp endeløse betongtrap-
per i Holmenkollen. Ti ganger hundre 
trappetrinn. Full guffe i hvert drag. Og 
klokken hadde så vidt passert 07! Var 
målet å bli bedre journalister, en mer 
effektiv organisasjon eller simpelthen 
bare å overleve? Der og da stod nok 
ikke svaret like klart for alle. 

Endorfinrusen rådet
For femte dag på rad hadde vi listet 
oss hjemmefra på et tidspunkt vi van-
ligvis sover søtt og latt familiene våre 
klare morgenstellet selv. Vi hadde 
plukket opp kolleger i nattestille gater 
og kjørt tause og smått nervøse mot 
hoppbakken i Kollen. Det var siste dag 
i Helvetesuken, og morgenøktene med 
variert fysisk fostring skulle toppes 
med en test av viljestyrken. Vi skulle 
strekke oss mot – og helst over – vårt 
personlige K-punkt. For et par unge, 
godt trente kolleger var det ganske 
grei skuring. De raste til topps på 
raske føtter, iført tidsriktige tights og 

high-tech joggesko. Men for storpar-
ten av oss – moderat til dårlig trente 
hverdagsmennesker rundt 40 – 
begynte morgensolen ganske raskt å 
rotere på himmelen. Som utslåtte 
boksere hang vi i tauene, spyttet og 
bannet, men peppet og heiet hveran-
dre frem. Vi kom oss igjennom tusen 
trappetrinn før frokost, selv om noen 
krabbet opp de siste høydemetrene og 
et par måtte teipes og lappes sammen 
av fysioterapeuter og osteopater i 
etterkant. I de påfølgende dagene hør-
tes jamring i gangene når støle lår- og 
setemuskler skulle opp å stå, deretter 
demonstrerte vi ganglag som Monty 
Python neppe ville hatt fantasi til å 
fremvise. Gudbedre! Var det slik Kapi-
tal skulle bli et bedre blad? Ved å tor-
turere utrent muskulatur? På den 
annen side: Endorfinrusen rådet, lag-
følelsen svulmet og latteren runget. 
Men samtidig som vi pisket liv i krop-
pene våre – og deltok på daglige moti-
vasjonsforedrag – skulle vi produsere 
et bedre blad, på mye kortere tid og 
attpåtil være supermennesker for 
familien. Nei, det kunne jo ikke gå helt 
slik. Eller kunne det nettopp det? 

Daukjøtt og tidstyveri
Vi spoler noen uker tilbake i tid. Men-
taltrener Erik Bertrand Larssen har 
reist seg ved enden av møtebordet. 
Han forteller om sin barndom som var 

ArbeidslivArbeidsliv

OVER K-PUNKT: Det er ikke bare skihoppere 
som tøyer strikken i Holmenkollen. Kapitals 
journalister tok telling etter en drøy morgenøkt i 
endeløse betongtrapper. foto: Eivind YggEsEth
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ur fairly-close-to-death 
experience took place 
before working hours. 
The editor had left us 
with sergeants under 
the command of for-
mer special operations 
soldier and mental 

trainer Erik Bertrand Larssen. With carrots 
and sticks, they forced us up the endless 
concrete steps of Holmenkollen ski jump 
arena. Ten times a hundred steps, full 
speed each time. And it was still just after 
seven in the morning. Was the goal to 
become better journalists, a more efficient 
organization or simply to survive? At this 
point, the answer was not clear to all of 
us.

Endorphin rush
For the fifth day in a row we had tiptoed 
out of our houses at a time when we are 
usually asleep, and left our families to 
themselves. We had picked up colleagues 
from quiet streets and driven silently and 
with nervous anticipation towards the 
ski jump in Holmenkollen. This was the 
last day of Hell Week and the morning 
sessions with various physical challenges 
were to be topped with a test of the will. 
We were to reach for – and preferably sur-
pass – our personal K-point. To a couple of 

young, fairly fit colleagues, it was no big 
thing. They raced to the top on light feet, 
wearing timely tights and high tech shoes. 
But for the majority of us – moderately to 
poorly trained every day people around 40 
– the morning sun soon spun in the sky.
Like knocked down boxers, we hung in 
the ropes, spat and cursed, but pepped 
and cheered for each other. We managed 
1000 steps before breakfast, even if 
some had to crawl the final meters, and a 
couple had to be taped back together by 
physiotherapists and osteopaths. In the 
following days one could hear moaning 
through the corridors when sore thigh 
muscles and glutes had to get up. Once 
standing, we demonstrated walks that 
would make Monty Python jealous. God 
all mighty! Is this the way to improve 
Kapital magazine? By torturing untrained 
muscles? On the other side: The rush of 
endorphin helped, the team spirit grew 
and we all laughed a lot. But would we be 
able to make a better magazine, in much 
shorter time and be super humans for the 
family, too? No, that could not be the case. 
Or could it?

Dead meat and time theft 
A few weeks earlier: Mental trainer Erik 
Bertrand Larssen has stood up at the end 
of the meeting room table. He talks about 

BELOW THE K-POINT: – Ski jumpers are not the 
only ones breaking barriers in Holmenkollen. 
Kapital’s journalists time out after a hellish 
morning session in endless concrete steps.

Professionally, 
Bertrand’s Hell 
Week has made me 

better at focusing on my 
tasks and I am now more 
conscious of “time thieves” 
like online news and social 
media. Personally, the Hell 
Week has shown me that 
the family actually works 
fine even if I leave home at 
06:30.

O



7513/2014Kapital

KasTET Til UlVENE: Ingen applaus og jubelrop da Erik Bertrand Larssen presenterte sitt opplegg for Kapitals journalister.  Etter gjennomført helvetes-
uke var dommen en annen, sogar med en del godt fornøyde representanter fra pressekorpset. foto: Eivind YggEsEth

preget av mye flytting, hvilket førte til 
at han i noen grad ble stående utenfor 
vennegjenger. Dette hjalp ham til å 
utvikle gode evner som observatør. 
Han begynte å interessere seg for folk 
som hadde kommet særdeles langt i 
livet, funderte på hvorfor de hadde 
gjort det og hvordan de tenkte. Og 
han fikk etter hvert tenning på mental 
trening. Altså, veldig kort oppsum-
mert. 

Han prøver nå å mane frem entusi-
asme for sin metode blant Kapitals 
journalister. Den er nedtegnet i best-
selgerboken Helvetesuka og går i kort-
het ut på å optimalisere alle prestasjo-
ner gjennom en uke, skjære bort alt 
daukjøtt og tidstyveri og sette en 
standard for effektivitet som man kan 
lære av og strekke seg etter når man 
normaliserer livet igjen. Dertil hører 
også sunt kosthold og suveren innsats 
på hjemmebane. Venner skal inviteres 
på selvlaget middag, hus skal vaskes 
og roteskap ryddes. Null TV, nettsur-
fing, alkohol eller tobakk. På jobben 
skal man droppe heisen og løpe trap-
pen. Ubehagelige telefoner skal gjøres 
unna, relevante aviser skal pløyes, 
kontoret og mailboksen ryddes. Til 
sammen et regime det knapt er mulig 
å etterleve i praksis – om man skal 

følge alle reglene. 
Bertrand har kjørt opplegget for 

finansfolk og eiendomsmeglere, angi-
velig med suksess, men responsen 
blant pressefolkene rundt møtebordet 
er ved det innledende møtet så som så. 
Folk som lever av en kritisk holdning, 
applauderer ugjerne en eks-soldat som 
sier han skal sparke oss ut av komfort-
sonen og opplyser at han har funnet 
oppskriften i skauen blant menn i 
kamuflasjeklær og grønnbrun fettstift 
smurt utover fjeset. På dette stadiet 
lyder et naturlig spørsmål: Er dette 
bare mer visvas og svada fra coaching- 
og selvhjelpsbransjen? 

Gønne på!
Begrepet “helvetesuka” ble forkastet 
av Forsvaret en gang på 1980-tallet. 
Bertrand Larssen har plukket det opp 
igjen som et pirrende og tabloid navn 
på sin bestselgerbok og metode for å 
utfordre seg selv og synliggjøre kapa-
sitet – både for seg selv og – ikke minst 
– på jobben. I Forsvaret heter det nå 
stridskurs eller mestringsøvelse. De 
samme betegnelsene kunne også Ber-
trand ha brukt, selvfølgelig med min-
dre pirrende og salgsfremmende 
effekt. (Vi, som journalister, bør imid-
lertid ikke stusse særlig over at noen 

spisser sine budskap, vi ser den!) 
Bertrand har bakgrunn som fall-

skjermjeger, spesialsoldat og siviløko-
nom før han ble mentaltrener – og 
populær foredragsholder. Han har job-
bet tett med næringslivsfolk, idretts-
utøvere og trenere fra 15 ulike landslag 
i Norge og i utlandet. En stund var han 
kjent for å møte klienter før klokken 06 
om morgenen, for å få et forsprang på 
resten av verden. De mest kjente nav-
nene på kundelisten er golfspilleren 
Suzann “Tutta” Pettersen og langrenns-
løperne Petter Northug jr. og Martin 
Johnsrud Sundby. 

Nå har Bertrand brutt med alle 
partnerne fra oppstarten i 2010, blitt 
eneeier i morselskapet Bertrand AS, 
satset på nye datterselskaper med 
andre aktører og rullet ut et bredere 
tilbud for bedriftsmarkedet. Selv har 
Bertrand jobbet i ulike bransjer: i 
finans, i telekom og som hodejeger. 
Ikke overraskende trekker han frem 
ett miljø som han mener skiller seg ut 
– og som ligger hans hjerte nært: spe-
sialstyrkene både i Norge og i utlandet. 
Soldater som reiser verden rundt på 
skarpe oppdrag. Folk som kan dø på 
jobben. Årsaken skal være deres sterke 
fokus på mental trening. Deres bevisst-
gjøring av tankesettet. Det kraftigste 
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his childhood that was characterized by a 
lot of moving around, which meant it was 
hard to make close friends. This helped 
him develop good observational skills. 
He found himself interested in people 
who had come really far in life, wondering 
about why they had and how they thought. 
And little by little, his interest in Mental 
Training grew.
 He tries to get the journalists enthusi-
astic about his method. A method he de-
scribed in his best selling book Hell week, 
and essentially is about optimizing every 
achievement during a week, cutting away 
dead meat and time theft and setting a 
standard for efficiency to learn from and 
reach for when life goes back to normal. 
This includes a healthy diet and top effort 
at home. You’re supposed to invite friends 
to home cooked meals, clean the house 
and sort out any messy cupboards. No TV, 
Internet, alcohol or tobacco. Don’t use the 
elevator at work, run the stairs. Uncom-
fortable phone calls are to be made, rele-
vant newspapers read, office and mailbox 
cleaned. In all a regime that hardly is 
possible to live by if you are to follow all 
the rules.
 Bertrand has had people in finance and 
real estate through this program, allegedly 

with success, but the response from the 
journalists around the meeting table in 
this first meeting, is so-so. People who 
make a living off of being critical, don’t 
easily applaud a former soldier who says 
he is going to kick us out of the comfort 
zone and says he found the formula in the 
woods among men in camouflage and war 
paint in the face. At this stage, a natural 
question arises: Is this just more nonsense 
and empty words from the coaching- and 
self-help business?

Go for it!
The term “Hell Week” was abandoned 
by the armed forces sometime in the 
80s. Bertrand Larssen has picked it up 
as a tantalizing and tabloid name for 
his best selling book and method to 
challenge yourself and become aware of 
what capacities you have, personally and 
professionally. The armed forces now call 
it combat training or mastery exercise. The 
same names could be used by Bertrand 
with a less tantalizing and selling effect. 
(As journalists, we should not pretend to 
be surprised by people sharpening their 
message to sell more, though. )
 Bertrand was a paratrooper, in the 
Special Forces and held an MBA before 

he became a mental trainer and a popular 
speaker. He has worked with business 
executives, athletes and trainers from 15 
different national teams in Norway and 
abroad. He used to be known for meeting 
his clients six in the morning to get a 
head start on the rest of the world. The 
most famous among his clients are golfer 
Suzann Pettersen and the Cross Country 
skiers Petter Northug jr. and Martin John-
srud Sundby. 
 Now Bertrand has broken with all the 
former partners from the start up in 2010, 
become the sole owner of Bertrand AS, 
opened subsidiaries and rolled out a 
broader offer for the corporate market. 
He has worked in different fields himself: 
finance, telecom and as a headhunter. Not 
surprisingly, he feels that one environ-
ment stands out – and is close to his 
heart – the Special Forces in Norway and 
abroad. Soldiers who travel the world on 
combat missions. People who may die at 
work. The reason, he says, is their strong 
focus on mental training. Their awareness 
of their own mindset. The most powerful 
tool for changing feelings and emotions, 
which in turn change behavior, according 
to Bertrand. And Hell Week is an import-
ant element. He wishes to sell a civilian 

THROWN TO THE WOLVES: – No applause or cheers when Erik Bertrand Larssen presented his program to the Kapital journalists. When the hell week 
was completed, the verdict was different. Some journalists were very pleased.
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verktøyet for å endre følelser, som igjen 
endrer adferden, ifølge Bertrand. Og 
Helvetesuka er et viktig element i 
dette. Han ønsker å selge en sivil vari-
ant av Forsvarets prøvelser. En metode 
for alle: Du skal leve som normalt, bare 
gjøre alt veldig, veldig mye bedre. Men 
funker det? Kapital lot seg i alle fall 
friste til å prøve opplegget.

Helvete i kortversjon
Vi skylder Team Bertrand å si føl-
gende: Vanligvis er Helvetesuka ledd i 
et større prosjekt – gjerne over 12–24 
måneder. Kapital tok kortversjonen og 
gjennomførte bare de syv dagene. 
Uansett mener Bertrand at denne 
uken kan være en kickstart til et bedre 
liv for den enkelte – eller for en hel 
gruppe. Endel bedriftsledere ser at det 
å jobbe med individene – for å få ut det 
lille ekstra – gir god effekt på organisa-
sjonen – og kan hende på bunnlinjen. 

Nyansettelser og ekstra bemanning er 
dyrt. Det billigste er naturligvis å få 
staben til å produsere mye bedre. Hvis 
det virker slik på sikt da.

Da Kapital skulle ta fatt på moroa, 
nektet en erfaren dame plent å bli med 
på opplegget. Unge soldatmenn hadde 
lite å bidra med i forhold til hennes 
livsutfordringer, mente vedkommende. 
Hun fikk slippe mot løfte om support 
til fellesfrokostene og daglig egentre-
ning i Frognerbadet. En mellomleder 
måtte nærmest dyttes ut av kontoret 
og satt med tordensky over hodet 
under det første foredraget, før hun 
fikk tenning på målingene av hjerte-
rytme som indikerer hvordan kroppen 
restituerer seg (se egen sak s. 82). Tan-
ken på å ha to elektroder, forbundet 
med en ledning, limt fast på overkrop-
pen i flere døgn, var ikke like tiltalende 
for alle. Men de fleste kastet seg inn 
med hud og hår og full entusiasme. Mål 
meg og hjertet mitt! Og ta meg siden 
lukt til helvete!

Boot camp og yoga
Ikke til å undres over at fysisk trening 
står sentralt hos en tidligere kriger 
som Bertrand. Gjennom uken fikk vi 
smakebiter på fem ulike treningsfor-
mer. Dag én drev vi lekne – men gan-
ske så slitsomme – øvelser på en gress-
plen, dag to trente vi bryting i en 
judohall, dag tre hadde vi boot camp, 
dag fire fikk vi en innføring i yoga og 
siste økten, D-dagen, har du lest om 
med trappeløpet i Holmenkollen.

Kan hende er vi masochister, kan 
hende trengte vi et lite avbrekk fra 
vanlige morgenrutiner med matpak-
kesmøring, barn og følgegrupper – eller 
kan hende har Bertrand (og andre) 
rett i at det er om morgenen man bør 
trene. Under evalueringen trekker alle 
frem treningen som det mest positive. 
En uke med jevnlig kroppslig utfol-
delse, anført av inspirerende og behjel-
pelige instruktører, pluss en annen 
type fellesskap med kolleger – i mor-
gensol! – det kommer vi til å huske 
lenge. Noen så også ut til å bli minnet 
på en gammel og tvetydig slogan fra en 
aktør i treningsmarkedet: I never flirt 
with my gym instructor. Steg pulsen et 
ørlite hakk til, eller er det bare slik det 
ser ut når man forholder seg til den 
nye, spenstige yrkesgruppen, kalt PT 
(personlig trener)? 

Men for å hale oss ned på jorden 
igjen: En viktig erkjennelse for flere var 
at morgenskiftet hjemme går helt fint 
uten oss, selv om de fleste nok fant ut 
at det samlede fraværet denne uken 
ikke var bærekraftig for samlivet. Men 
altså: Nå vet vi at det går helt fint å 
legge inn grytidlige treningsøkter. 
Redaksjonen har sogar planer om fel-
les morgentrening hver 14. dag – minst. 
Og mange velger fortsatt trappen 
fremfor heisen. Se Bertrand, noe har 
festet seg!

Innspill på treningen gikk også ut på 
at den var litt lite individuelt tilpasset 
(men vanskelig det når den samtidig 
skal virke team-byggende), at det 

sElF MaDE GlORiE: Mentaltrener Erik Bertrand Larssen har deltatt i fem helvetesuker i regi av Forsvaret. Nå prøver han å selge en sivil variant til næ-
ringslivet. Staben i Kapital er i ferd med å innse hva de har gitt seg ut på. foto: Eivind YggEsEth
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verktøyet for å endre følelser, som igjen 
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ant av Forsvarets prøvelser. En metode 
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friste til å prøve opplegget.

Helvete i kortversjon
Vi skylder Team Bertrand å si føl-
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version of the military ordeal. A method 
for all: Live normally, just do everything 
much, much better. But does it work? 
Kapital was tempted enough to test it.

A shortened version of hell
We owe it to the Bertrand team to inform 
of the following: Normally Hell Week is 
part of a bigger program – preferably 
over 12 to 24 months. We followed a 
short version that lasted for the seven 
days only. Nevertheless, Bertrand thinks 
that this could be a kick-start to a better 
life for the individual, and to a group as a 
whole. Some business executives believe 
that making the individual perform just 
a little better has a beneficial effect on 
an organization. And perhaps even on the 
bottom line.
 Hiring and extra people cost a lot. The 

cheapest of course is to make your staff 
produce much more. That is, If it works 
long term.
 When the fun was about to start, an 
experienced woman plainly refused to 
take part. She felt that young male sol-
diers could not tell her anything about her 
challenges in life. She was let off when 
she promised to help out at breakfast and 
exercise daily on her own. One manager 
almost had to be pushed out of her office 
and we could almost see the thunder-
cloud over her during the talk when she 
suddenly loved it when she heard about 
the measuring of heart rhythm, which 
indicates how the body recuperates. The 
idea of being hooked up to two electrodes, 
by a wire glued to the body for days on 
end, was not as appealing to others. But 
most plunged in enthusiastically. Measure 
me and my heart! Then take me straight 
to hell!

Boot camp and yoga
It should come as no surprise to anyone 
that physical form is important to an ex 
soldier like Bertrand. Through the week 
we got a taste of five different forms of 
training. Day one: Playful, but tiresome ex-
ercises on a lawn. Day two: Wrestling. Day 
three: Boot camp. Day four: Yoga and the 
final day – D-day – you have read about, 
running up the ski jump Holmenkollen.
 Maybe we are masochists, maybe we 
needed a break from our routines of lunch 

making, children and walk-to-school 
groups. Or maybe Bertrand (and others) 
are correct in saying that the best time 
of day to exercise is in the morning. In 
the evaluation, everyone says that the 
exercises were the most positive part of 
the week. A week with regular physical 
training, led by inspiring and helpful 
instructors, plus a changed kind of fellow-
ship – in the morning sun! – a memory 
that will keep for a long time. Some of us 
even seemed to be reminded of an old 
and ambiguous slogan: I never flirt with 
my gym instructor. Some seemed to have 
a faster pulse at times, or maybe this is 
just the way to relate to this new profes-
sion called PT (personal trainer)?
 Back to earth: One important realiza-
tion for many of us was that the morning 
shift at home seemed to work fine – even 
if we were not there. But most of us also 
realized that being away this much would 
not be sustainable for the marriage. But, 
in sum: We now know that it is possible 
to do exercises early in the morning. The 
editorial team has even decided to do 
some morning exercises together every 
14 days – at least. And many still choose 
the stairs over the elevator. Look Bertrand, 
something stuck!
 The exercise may not have been ideally 
individualized (but that’s hard to do when 
it is supposed to be team building at the 
same time). To some, it was simply too 
hard trying to keep up with the fittest of 

The most important 
thing I learned was 
that if you plan for 

it, you can accomplish so 
much more in a day, and 
that is probably what I 
think will be the most use-
ful thing we learned this 
week.

SELF-MADE HALO: – Mental Coach Erik Bertrand Larssen has participated in five Hell Weeks in the Armed Forces. Now he is trying to sell a civilian 
version to the business sector. The Kapital staff is beginning to realize what they have agreed to.
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– Det viktigste jeg lærte er vel 
at det er jeg som kan forandre 
hverdagen min på alle arenaer, 
ingen andre.

– Komfortsonen ble utfordret både hva gjelder fysisk form og intimsoner. Mange klamme klemmer.

– Helvetesuken var etter 
mitt syn et glimrende 
teambuildingstiltak.

Journalistenes dom:
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The journalists’ verdict:

– I found that the hell week brought something positive 
to the work environment. A sense of team spirit and 
maybe also an increased awareness of  the importance 
of giving each other positive feedback during the day.

– The best part of Bertrand’s 
hell week was the fact that 
we grew tighter, and that it 
created positivity and more 
involvement than we have 
felt before. We saw each 
other more clearly.

– On average, we live 
4 000 weeks. In other 
words, about 2 000 
remain. Several of these 
weeks shall be lifted to 
new heights, professionally 
and personally.

– The most important lesson to me was that it is 
possible to exercise in the morning before work, 
without dying.

The comfort zone was challenged, both regarding physical form and intimacy. Lots of sweaty hugs.

– The one-on-one session 
was interesting, but I think 
we could have been pushed 
to being more personal.

– Hell Week was, in 
my opinion, a brilliant 
team building effort.

– The talks were inspira-
tional, especially Thom-
as Peterson who put 
Kant up against working 
life. Refreshing.

– The one-on-one session 
was what gave me the most. 
It made me more conscious 
of what I find important in 
life – and inspiration to in-
fluence and make sure that 
my wishes come true.

 – I think this program would be brilliant for an 
organization in for instance sales, or at least 
where the employees do fairly similar work 
and spend more of the day together.

The most important lesson to me, I guess  

      is that I am the one who can make a 

change in my every day life – on every arena.  

     No one else.
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for noen rett og slett ble litt tøft å trene 
på nivå med racerne i redaksjonen. Det 
merket vi kanskje best utover dagen 
da trettheten slo inn. Andre fant det 
smule ukomfortabelt å skulle bryte 
med gjennomsvette kolleger, og våre 
kiropraktorer anførte også at å kaste 
hverandre rundt på judomatta ikke var 
optimalt for skjøre og plagede rygger. 
Uansett fikk vi merke hvor utmattende 
– og gøy – kampsport kan være. Intim-
soner må man imidlertid være rede til 
å gi opp, og det bør ikke føles for plag-
somt å utveksle svette med kolleger.

Arbeid og konsentrasjon
De aller fleste hadde stort utbytte av å 
gå med hjertemåler, og syntes det var 
interessant å vite mer om de hvilte 
nok i hverdagen, og om de trente med 
riktig intensitet, mens et par mente de 
ikke hadde noe særlig utbytte av det. 
De fleste hadde også god nytte av én 
til én-samtalene med Bertrands men-
taltrenere hvor det var fokus på å 
sette seg mål i livet, både personlig og 
på jobb, og hvordan de best skulle nå 
disse. I ettertid har flere ytret ønske 
om mer personlig oppfølging. 

Samlet sett ble det mye å forholde 
seg til med trening, foredrag, hektiske 
arbeidsdager og én til én-samtaler med 
mentaltrenerne, men noe av tanken 
var også at programmet skulle være så 
tettpakket at vi måtte lære oss å prio-
ritere knallhardt. Det hektiske pro-
grammet sendte imidlertid kanskje litt 
vel ofte tankene vekk fra artiklene som 
skulle skrives på rekordtid. Det er bare 
å erkjenne: Vi er ikke bedre enn at 
grundig arbeid og konsentrasjon over 
tid gir det beste resultatet. Det gjelder 
nok for flere yrkesutøvere enn presse-

folk. Artiklene ble levert flere dager før 
vanlig deadline, men kvaliteten sank 
litt og redigeringsjobben ble tyngre, 
lyder dommen fra redaktøren. 

Det er mulig vi avslører manglende 
kapasitet når vi sier det slik: Vi ble 
ansporet til å tenke mange spennende 
tanker om egenutvikling og hvordan 
bli den beste utgaven av oss selv. Så 
gikk vi rett til intense arbeidsøkter, 
hvor tema var et helt annet. Dette hin-
dret oss i å bearbeide tankegodset, 
særlig det som fremkom i de mer per-
sonlige – og for mange svært nyttige – 
samtalene med mentaltrenerne. Det 
føltes litt frustrerende for noen. Mange 
hadde stort utbytte av foredragene, 
mens andre syntes det de fikk presen-
tert og drøftet ikke passet særlig for 
deres jobb- eller livssituasjon og lot det 
gli ganske ubemerket forbi. Her ville 
naturligvis uttellingen blitt adskillig 
bedre om vi fulgte et langsiktig, mer 
skreddersydd opplegg, slik de fleste av 
Bertrands kunder gjør og som Ber-
trand selv anbefaler.

Bertrands enorme boksalg (totalt 
over 130.000 eks. av Bli best med men-
tal trening og Helvetesuka) samt tren-
den med helsefokus og ekstrem tre-
ning, tyder på at mentaltreneren har 
truffet tidsånden. Hans metoder og 
tankegang passer nok best for organi-
sasjoner med tett teamwork og der 
man har klare, personlige incentiver for 
måloppnåelsen. Men budskapet om å 
sette seg små, daglige forbedringsmål, 
som til slutt gir et løft, gjelder for alle. 
Det er neppe helt nytt, men Bertrand 
& Co vet i alle fall å banke det inn.

Arbeidsliv

Utgangspunktet før Helvetesuken er at vi 
har en redaksjonell stab vi er meget godt 
fornøyd med. De ansatte jobber hardt og 
godt, samarbeidet fungerer fint og det er 
ingen store problemer av noe slag. 

Men vi lever i en tøff konkurransesitua-
sjon hvor det stadig stilles større krav til 
oss alle. Utfordringen er kontinuerlig å 
prestere bedre, ha noe å strekke oss etter 
og samtidig få alle arbeidsoppgavene til å 
passe med familie-, venne- og treningska-
balen slik at vi ikke blir utbrente og skviset 
i tidsklemma.

Så hva gjør vi? Vi ringte mentaltrener 
Erik Bertrand Larsen for å få råd og 
samtidig en genuin mulighet til å foreta en 
redaksjonell test av opplegget hans. Han 
tar utfordringen på strak arm og setter et 
stort team på saken.

Mulig Bertrand-teamet følte det som å 
bli kastet til en gjeng sultne vaktbikkjer av 
noen journalister da de ankom redak-
sjonslokalet og ble pepret med fordommer 
og kritiske spørsmål.

Men en helvetesuke senere er tonen 
en helt annen. Uken har utvilsomt bidratt 
til å styrke samholdet i redaksjonen. 14 
enkeltpersonforetak fungerer mer som et 
stort AS, og nesten alle gir inntrykk av at 
det har vært en hyggelig og givende uke.

Et par stykker melder at de ikke har 
fått så mye ut av den, men de aller fleste 
mener å sitte igjen med mer kunnskap om 
seg selv, sin egen helsesituasjon, nye mål 
og hvilket potensial de har til å utvikle seg. 
Og samtlige gir uttrykk for å ha hatt det 
mer morsomt på jobben enn vanlig.

Vi har hatt foredrag som har bidratt 
til å endre referanserammene, vi har fått 
hjelp til å fjerne tidstyver, opplevd at det 
er mulig å oppnå mye på kort tid, sett at 
stress ikke trenger å være negativt og 
at turene ut av komfortsonen kan by på 
herlige oppturer.  

Javisst kommer det mye svada fra 
bransjen, og også vi har fått presentert 
endel selvfølgeligheter. Det er også flere 
ting som kunne vært gjort annerledes og 
bedre ved opplegget, og det passer ikke 
like godt for alle, men alt i alt har det vært 
en lærerik og givende uke. Bertrand byr 
absolutt på substans. Vi har fått mange 
små dytt i hverdagen som forhåpentligvis 
pusher oss i riktig retning. Løftet vi vil ha 
fra “good” til “great”, føles lettere.

Bertrand-teamet jobber mye med 
mentaltrening for toppledere, omstillings-
prosesser i bedrifter og å endre kulturer. 
Det synes å være en nisje i topplederseg-
mentet for utvikling av humankapitalen 
som konsulenter fra McKinsey og BCG 
ikke evner å fylle. Det virker som om Ber-
trand sikter mot dette. De har et stort og 
kompetent team og må fakturere heftig for 
å få det til å gå rundt. Det blir spennende å 
se om de lykkes.

Redaktørens dom

Jan Christian Grandre 

jcg@kapital.no

BROBYGGER: Prosjektleder Bård Arnesen prøvde å bygge bro over kulturkløften da Bertrands disi-
pler, de fleste med bakgrunn fra Forsvaret, møtte penneknektene fra Kapital.  foto: ivan kvErmE
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samtidig en genuin mulighet til å foreta en 
redaksjonell test av opplegget hans. Han 
tar utfordringen på strak arm og setter et 
stort team på saken.

Mulig Bertrand-teamet følte det som å 
bli kastet til en gjeng sultne vaktbikkjer av 
noen journalister da de ankom redak-
sjonslokalet og ble pepret med fordommer 
og kritiske spørsmål.

Men en helvetesuke senere er tonen 
en helt annen. Uken har utvilsomt bidratt 
til å styrke samholdet i redaksjonen. 14 
enkeltpersonforetak fungerer mer som et 
stort AS, og nesten alle gir inntrykk av at 
det har vært en hyggelig og givende uke.

Et par stykker melder at de ikke har 
fått så mye ut av den, men de aller fleste 
mener å sitte igjen med mer kunnskap om 
seg selv, sin egen helsesituasjon, nye mål 
og hvilket potensial de har til å utvikle seg. 
Og samtlige gir uttrykk for å ha hatt det 
mer morsomt på jobben enn vanlig.

Vi har hatt foredrag som har bidratt 
til å endre referanserammene, vi har fått 
hjelp til å fjerne tidstyver, opplevd at det 
er mulig å oppnå mye på kort tid, sett at 
stress ikke trenger å være negativt og 
at turene ut av komfortsonen kan by på 
herlige oppturer.  

Javisst kommer det mye svada fra 
bransjen, og også vi har fått presentert 
endel selvfølgeligheter. Det er også flere 
ting som kunne vært gjort annerledes og 
bedre ved opplegget, og det passer ikke 
like godt for alle, men alt i alt har det vært 
en lærerik og givende uke. Bertrand byr 
absolutt på substans. Vi har fått mange 
små dytt i hverdagen som forhåpentligvis 
pusher oss i riktig retning. Løftet vi vil ha 
fra “good” til “great”, føles lettere.

Bertrand-teamet jobber mye med 
mentaltrening for toppledere, omstillings-
prosesser i bedrifter og å endre kulturer. 
Det synes å være en nisje i topplederseg-
mentet for utvikling av humankapitalen 
som konsulenter fra McKinsey og BCG 
ikke evner å fylle. Det virker som om Ber-
trand sikter mot dette. De har et stort og 
kompetent team og må fakturere heftig for 
å få det til å gå rundt. Det blir spennende å 
se om de lykkes.

Redaktørens dom

Jan Christian Grandre 

jcg@kapital.no

BROBYGGER: Prosjektleder Bård Arnesen prøvde å bygge bro over kulturkløften da Bertrands disi-
pler, de fleste med bakgrunn fra Forsvaret, møtte penneknektene fra Kapital.  foto: ivan kvErmE
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for noen rett og slett ble litt tøft å trene 
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folk. Artiklene ble levert flere dager før 
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the team. That could be felt later in the 
day when we grew tired. Others found the 
wrestling with sweaty colleagues some-
what uncomfortable and our chiroprac-
tors felt that throwing each other around 
the judo mat was not ideal for fragile 
backs. But we got to feel how exhausting 
and funny martial arts can be. You have 
to be ready to get intimate and exchange 
sweat with your colleagues, though. 

Work and concentration
Almost everyone felt it was useful to 
wear a heart rate monitor and find out if 
they got enough rest during the day, and 
if they trained with the right intensity. 
Some felt it didn’t give them much. Most 
also felt the one-on-one sessions with 
the Bertrand mental trainers were useful. 
The focus of theses sessions was setting 
goals in life, both personal and profes-
sional, and how to reach them. After the 
week, several have said they want more 
personal sessions.
 All in all the experience was rather 
overwhelming. Training, talks, busy work-
days and one-on-one sessions took a lot 
of time, but stuffing the agenda was the 
idea, to make us learn how to prioritize. 
The busy schedule took focus away from 
the articles that had to be written in a 
record pace. We have to admit: Thor-
ough work and concentration yields the 
best result. That probably goes for other 
professions than us in the press. Articles 
were delivered days ahead of the dead-
line, but the quality dropped somewhat 
and the editorial burden was larger, is the 
verdict from the editor.
 We might be admitting to lack of 

capacity when putting it like this: We 
were spurred on to think many excit-
ing thoughts about self-development 
and how to become the best version of 
ourselves. Then we moved directly on to 
intense work sessions, on totally different 
topics. This prevented us from processing 
the ideas, especially those that arose in 
the more personal – and to many very 
useful – sessions with the mental trainers. 
To some, this was frustrating. Many took 
a lot with them from the talks, but others 
felt that what had been presented did not 
match their personal or professional life 
and let it slide by. Of course, had we been 
following a long term program like most 
of Bertrand’s clients do and Bertrand 
strongly recommends, this might not be 
the case. 
 The enormous sales of his books (130 
000 copies of “Be your best – with mental 
training” and “Hell Week”) combined with 
the general focus on health and extreme 
training, suggests that Bertrand has hit 
the zeitgeist. His methods and thoughts 
probably fit organizations that focus 
on tight teamwork and where there are 
personal incentives for reaching goals. 
But his message about setting small, daily 
improvement goals that will result in a 
collective uplift, applies to us all. Hardly 
something new, but at least Bertrand 
knows how to hammer it home.

Jan Christian Grandre
jcg@kapital.no

 

The situation before Hell Week is that we have 
an editorial staff we are very pleased with. They 
are skilled and hard workers who cooperate well. 
There are no major problems of any kind. 
 But we operate in a very competitive environ-
ment with ever stricter demands on us all. The 
challenge is to continuously perform better and 
having something to strive for, and to combine this 
with family, friends and training without burning 
out or running out of time. 
 So what do we do? We gave mental trainer Erik 
Bertrand Larssen a call to get advice while at the 
same time do a real test of his program. He took 
the challenge right away and put a large team on 
the case.  
 The Bertrand team might have felt like they 
were being thrown to a pack of hungry journalist 
wolfs when they arrived in the editorial room and 
were riddled with prejudice and critical questions. 
 But one Hell Weel later, the tone is quite differ-
ent. The week has undoubtedly helped to strength-
en the unity of the editors. 14 one-man businesses 
now act more like one larger company, and almost 
everyone reports that it has been an enjoyable and 
rewarding week. 
	 A	few	reported	not	to	have	benefited	as	much	
from	the	experience.	But	most	people	find	that	
they are left with deeper knowledge of them-
selves, their health situation, new goals and what 
their potential for improvement is. And everyone 
expressed having had more fun at work than usual. 
 We have had talks that have contributed to 
changing our frames of reference. We have had 
help to remove “time thieves”. We have found that 
it is possible to achieve a lot in a short time, expe-
rienced that stress doesn’t have to be negative, and 
that the explorations outside our comfort zone can 
be rewarding. 
 Sure this is a business with a lot of claptrap, 
and we have been served a few platitudes. Much 
could have been done differently and better, and 
it doesn’t suit everyone. But all in all, it has been 
an educational and rewarding week. Bertrand 
absolutely provides substance, and the many 
small nudges in our everyday life will hopefully 
push us in the right direction. The lift from “good” 
to “great” that we are looking for, feels easier to 
acheive. 
 The Bertrand team works a lot with mental 
training for top executives, restructuring processes 
in companies and changing of their cultures. There 
seems to be a niche in the senior management 
segment, for the development of human capital 
which consultants from McKinsey and BCG are 
unable	to	fill.	It	seems	that	this	is	where	Bertrand	
has set its aim. They have a large and competent 
team and are compelled to invoice ferociously 
to	stay	afloat.	It	will	be	interesting	to	see	if	they	
succeed.

The Editor’s Verdict

BRIDGE BUILDER: – Project Manager Bård Arnesen tried to bridge the cultural gap that arose 
when Bertrand’s diciples, mostly with military background, met the ink slingers from Kapital.
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Snakk om motivasjon!

Bertrand-teamets foredrag under Helvetesuken:

Erik Bertrand Larssen viste frem store deler av stallen av motivatorer 
og foredragsholdere under uken med Kapital. Her kan du lese essen-
sen av hva de snakket om og litt om hvordan de falt i smak. Litt for likt 
innhold trakk ned.

Inge Meløy Mentaltrener i 
Bertrand: Tidligere politimann 
og polfarer. Knyttet sine turhisto-
rier fra Nord- og Sydpolen opp til 
hvordan man kan sette seg mål 
og hvordan oppnå disse. Ta deg 
tid til å feire dine små seire. Slo 
fast at opplevd endringsbehov 
må være til stede for at man skal 
klare å endre noe. Spurte: Tør du 
å drømme med åpne øyne? 

Karina Hollekim Foredragsholder i Ber-
trand. Basehopper og frikjører på ski som knuste 
underkroppen i fallskjermulykke i 2006. Snakket 
innstudert om å bygge seg opp i motgang og å 
finne ny mening med livet. Før gjorde hun crazy 
stunts, og plutselig handlet livet om å lære gå 
igjen. Dramatisk og fascinerende historie, men 
litt vanskelig å relatere budskapet til våre gan-
ske så normale liv.

Morten Åsli Tidligere Her-
cules-flyger i Forsvaret. Valgene 
vi tar påvirker klart lykkefølel-
sen. Hvorfor begrense seg hvis 
man ikke må? Se ditt liv i 
droneperspektiv og se hvilke 
små ting du kan gjøre bedre. 
Godt fortalt og engasjerende 
foredrag som gav oss litt andre 
perspektiver.

Thomas Peterson Gikk høyt på 
banen og trakk filosofer inn i dagens 
arbeidsliv. Snakket om deliberasjon – 
den viktige prosessen før en avgjørelse 
blir tatt. Bød på utfordrende og aka-
demisk fundert tankegods. Best likt 
av alle foredragene.

Jostein Svendsen Forklarte hvorfor For-
svaret avholder helvetesuke og hva vi kan få ut 
av vår. Prøvelsene i Helvetesuken er karakter-
byggende, men også karakteravslørende. Snak-
ket om å kartlegge ulike deler av oss selv, også de 
vi selv ikke kjenner.

Thomas Myklebust 
Psykolog som snakket 
detaljert om hvordan hjer-
nen fungerer. Har jobbet på 
Ullevål sykehus med å diag-
nostisere hjerneskader. 
Spennende, komplisert og 
nyttig innhold for den som 
bryr seg om sitt eget hode.

Foto: Eivind YggEsEth og AinA hAgEn
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Jostein Svendsen Forklarte hvorfor For-
svaret avholder helvetesuke og hva vi kan få ut 
av vår. Prøvelsene i Helvetesuken er karakter-
byggende, men også karakteravslørende. Snak-
ket om å kartlegge ulike deler av oss selv, også de 
vi selv ikke kjenner.

Thomas Myklebust 
Psykolog som snakket 
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nostisere hjerneskader. 
Spennende, komplisert og 
nyttig innhold for den som 
bryr seg om sitt eget hode.
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Snakk om motivasjon!

Bertrand-teamets foredrag under Helvetesuken:

Erik Bertrand Larssen viste frem store deler av stallen av motivatorer 
og foredragsholdere under uken med Kapital. Her kan du lese essen-
sen av hva de snakket om og litt om hvordan de falt i smak. Litt for likt 
innhold trakk ned.

Inge Meløy Mentaltrener i 
Bertrand: Tidligere politimann 
og polfarer. Knyttet sine turhisto-
rier fra Nord- og Sydpolen opp til 
hvordan man kan sette seg mål 
og hvordan oppnå disse. Ta deg 
tid til å feire dine små seire. Slo 
fast at opplevd endringsbehov 
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innstudert om å bygge seg opp i motgang og å 
finne ny mening med livet. Før gjorde hun crazy 
stunts, og plutselig handlet livet om å lære gå 
igjen. Dramatisk og fascinerende historie, men 
litt vanskelig å relatere budskapet til våre gan-
ske så normale liv.

Morten Åsli Tidligere Her-
cules-flyger i Forsvaret. Valgene 
vi tar påvirker klart lykkefølel-
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The talks of the Bertrand team during Hell Week:

Erik Bertrand Larssen brought almost all his motivators and speakers to this 
week with Kapital. Read the essence of what they talked about and how we liked 
them. A bit too similar content made the overall impression weaker than it 
could have been.

INGE MELØY  Mental Trainer, Ber-
trand: Former policeman and polar 
explorer. Talked about his trips to the 
North- and the South poles and how 
to set goals and reach them. Take the 
time to celebrate your small victories. 
Stated that without a perceived need 
for	change	it	is	difficult	to	be	able	to	
change something. Do you dear dream 
with your eyes open?

MORTEN ÅSLI  Former Hercules 
pilot in the Air Force. Our choices 
affect our sense of happiness. Why 
limit yourself if you don’t have to? 
Look at your life from a drone’s 
perspective and see what tiny things 
you can improve. Well told and 
inspiring talk that provided us with 
somewhat different perspectives.

THOMAS MYKLEBUST  Psy-
chologist who spoke of the brain 
in great detail. Has worked as a 
diagnostician at Ullevaal hospital, 
diagnosing brain damage. Exciting, 
complicated and useful insight for 
those who care about their own 
head.

KARINA HOLLEKIM Speaker in Bertrand. Base 
jumper and free-style skier who crushed the lower part 
of her body in a parachute accident in 2006. Talked 
about	how	to	rebuild	yourself	during	hardships	and	find	
new meaning to life. She used to do crazy stunts, when 
life suddenly was all about learning to walk again. A 
dramatic and fascinating story, but a bit hard to relate 
to our rather normal lives.

JOSTEIN SVENDSEN  Explained why the military 
conduct Hell weeks and what we can expect to take 
away from ours. The ordeals in Hell Week are character 
building but also character revealing. Talked about 
mapping different aspects of ourselves, including the 
aspects we are unaware of.

THOMAS PETERSON  Really went for it 
and introduced philosophy to professional 
life today. Talked about deliberation – the 
important process that precedes decision 
making. Challenging and academically 
founded thoughts. Best liked of all the talks.


