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Lars Poverud har erfaring som 
bruker, ansatt og pårørende i 
rus- og psykisk helsefeltet. Her er 
hans betraktninger om mestring og 
mestringsfølelse. Det vil si ordene 
som brukes. Lars er opptatt av ord.

Det er viktig å skrive om mestrings-
følelse. Det er nemlig det vi som  
innimellom har psykiske lidelser og 
plunder og heft skal føle hvis vi klarer 
noe. Dette er samtalepartnerne våre 
opptatt av at vi skal oppleve. Det  
behøver ikke være så mye for å skape 
denne følelsen. Selv har jeg to høg-
skoleutdanninger og jeg merker at 
det er plundrete for meg når terapeu-
ten spør om jeg opplevde mestrings-
følelse (hva slags følelse er det for-
resten?) da jeg tok meg en dusj for to 
dager sida. «Nei», sier jeg til henne.  
«Jeg tok en dusj.»  «Jo, men var det 
ikke en viss mestring i det? At du tok 
en dusj?»  «Nei, jeg bare tok en dusj.»
Men det var nå det. Jeg hater det når 
jeg får kommentarer fra behandlere 
eller andre om at jeg har mestret 
noe. Det er klinisk. Jeg kan imidlertid 
KLARE noe. For eksempel få en fin 
ørret på land etter å ha pusla litt med 
å få den nettopp dit. Og jeg kan lage 
en god middag av og med den, men 
jeg får ingen MESTRINGSFØLELSE 

av det. Det er ingen i vennekretsen 
som sier at «Nå må du sannelig få en 
mestringsfølelse Lars. Det var dæven 
døtte meg hyggelig, at du skulle mes-
tre dette.» Jeg hadde blitt rasende om 
noen hadde sagt dette til meg.

Jeg dro ut for å plukke villbringebær.  
Fant mange. Og så sopp. Etter det 
smilte jeg blidt mot verden!

Jeg vet ikke hva denne MESTRINGS-
FØLELSEN er for noe. Jeg har aldri 
følt den. Jeg har vært fornøyd med at 
jeg har klart forskjellige ting i livet, for  
eksempel da bror min, Martin Poverud 
og jeg klatra til topps på Skaugumsåsen 
uten å falle ned (noe som var et under, 
vi dingla friskt her og der), men det ga 
meg ikke en MESTRINGSFØLELSE.  
Ja, vi kom oss opp og det var gøy, 
og du verden for en utsikt, men vi 
hadde ikke MESTRET noe. Vi hadde 
bare kommet oss opp på toppen og 
det var moro. Hvis noen hadde kom-
met til bror min og meg og spurt om 
vi kjente på MESTRINGSFØLELSE 
der vi stod, rødkinnede ved bunnen 
av Skaugumsåsen og visste vi hadde 
fem kilometer å gå hjem, mesteparten 
oppoverbakke, hadde vi ikke skjønt 
hva de snakka om, og hvis vi hadde 
skjønt det hadde vi dytta dem til side 
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og bedt dem på turnipsslang dagen 
etterpå.  

Turnips var godt. Og de var digre. Det 
holdt med et par turnips til fire, fem 
gutter. Det var en av de få slangene 
jeg turte å være med på. Det var nem-
lig langt til bonden. Jeg var livredd for 
epleslang. Ikke fordi jeg hadde noe 
moralsk imot det, men fordi jeg var vel-
dig redd for å bli tatt. Så noen venner 
av meg og jeg gjorde det sånn da vi 
gikk på Solvang skole: En av oss gikk 
opp til døra på det hvite huset hvor det 
var masse epletrær i hagen. De andre 
stod bak. Den utvalgte banka på døra. 
Enten var det noen hjemme eller så 
var det det ikke. Hvis det ikke var noen 
hjemme dro vi til neste hus. Banka på. 
Ut kom mannen eller frua. Vi spurte 
om vi kunne få ta noen få epler. Bare 
et par stykker hver. Det fikk vi alltid. Og 
stappa lommer og kIær fulle av epler 
og en og annen plomme. I tillegg fikk 
vi ros fordi vi var så ærlige. Vi følte oss 
litt bedre enn de andre, men det var 
egentlig en litt mer raffinert måte å gå 
på epleslang ser jeg i ettertid. Men det 
var ikke noen MESTRINGSFØLELSE 
involvert. Det var bare gøy.

Jeg ser for meg en kirurg som har 
gjennomført en komplisert operasjon. 
Hun kommer ut etter operasjonen og 
menneskene rundt kommenterer at 
«Det mestret du bra, du verden, du må 
jo kjenne på mestringsfølelse nå?!»  
Eller høydehopperen som har hoppet 
høyest av alle som får spørsmål om 

hva han føler nå: «Nei, det jeg føler 
mest på nå er MESTRINGSFØLELSE.  
Jeg MESTRET dette og det kan ingen 
ta fra meg.»

Hvorfor, O HVORFOR, skal vi hel-  
eller halvgærninger måtte mestre ting 
hele tida? Hvorfor skal vi kjenne på 
mestringsfølelse når vi ikke en gang 
veit hva det betyr, og det gjør ikke  
behandleren heller.

Lykke til på mestringsveien!

Lars Poverud
lpoverud@online.no




