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Lars stjal biler og ranet gullsmeder.  
Lone sniffet lim og trakk på gata som 14-åring. 

Begge ble de norgeskjent  
i dokumentarfilmen om ruskollektivet Tyrili. 

Hvordan gikk det med dem?

1989 
2019
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Det var umulig ikke å legge merke til jenta 
på filmplakaten: Store, lyse krøller, halvt 
sammenknepne øyne, munnen formet til 
et brøl, bak store, blodrøde bokstaver som 
til sammen dannet tre små ord.

«For harde livet» var en sjelden fugl i norsk sammen-
heng da den hadde premiere 6. april 1989. Gjennom ett 
og et halvt år hadde filmteamet fulgt en gruppe rusav-
hengige norske ungdommer, fra de ble plukket opp i Oslo 
og lastet inn på en buss til det ideelt drevne ruskollek- 
tivet Tyrili, noen mil sør for Lillehammer, og fram til 
dagen da rehabiliteringen var over. Her var Lone som 
begynte å sniffe lim da hun var 11 og trakk på gata i Oslo 
da hun var 14, og her var Lars som stjal biler da han var 
12 og ranet en gullsmedforretning da han var 15. Selv var 
jeg ti år da filmen kom. Ungdommene i filmen så ut som 
folk jeg møtte hver eneste dag på skolen: hvite tennissok-
ker, collegegensere i lilla, turkis eller rosa, steinvaskede 
Levi´s-jeans, mange med permanent. Guttene på bussen 
så ut som de ønsket å spille i Bon Jovi, jentene som om 
de ønsket å KLINE med Bon Jovi. Alle så de ut som de 
ønsket å være en annen plass.  

Over natta ble de kjente ansikter, reiste rundt  i landet 

for å promotere filmen, besøkte skoleklasser og fortalte 
om hvordan de hadde havnet på gata. Og så ble det stille.

Men hvor ble de av? Hvordan gikk det med ungdom-
mene på Tyrili etterpå? Og jenta på filmplakaten – lever 
hun?

Mesnali ligger cirka fjorten kilometer sør for  
Lillehammer. Jo lenger oppover i åsene mot Sjusjøen jeg 
kommer, dess tettere står skogen, til det punkt der den 
nesten lukker seg helt. Kunne det gått med meg som det 
gjorde med Lars og Lone? Jeg vokste opp i en bydel i 
Trondheim der ungdommer sniffet lim og stjal biler, i 
skyggen av en grå og enslig betongkloss som så ut som 
den var sluppet ned fra himmelen, midt mellom det som 
virket som et uendelig hav av rekkehus. For det meste 
besto høyblokka av kommunale leiligheter, befolket av 
sosialklienter og narkomane som – det var i alle fall det 
vi fikk høre – kastet katter ut fra balkongen i syttende 
etasje. Jeg og søstera mi satt mye alene, faren vår flytta 
tidlig ut og mora mi gikk for det meste kvelds– og 
nattskift på sykehuset for å tjene ekstra. Penger var det 
alltid for lite av, ferie dro vi aldri på. Var det sånn for Lars 
og Lone også? Jeg svinger av fra veien, opp til et lite tun 
omgitt av en klynge med rødmalte hus. 

Tyrili-kollektivet åpnet sommeren 1980. Etter som 
70-tallet gikk, hadde bieffekten av 60-åras peace and love 
and understanding kommet opp til overflata – mange 
hadde blitt tunge rusmisbrukere. I 1974 nådde heroinen 
gata i Oslo. To år seinere ble det første overdosedødsfallet 
registrert.

– Rusavhengige i disse åra ble lagt inn på Gaustad og 
Dikemark og andre psykiatriske klinikker. Men kom 
akkurat like fort ut igjen, sier Ulf Jansen, som i 1980 
etablerte Tyrili, etter initiativ fra Sentralrådet for narko-
tikaproblemer og Sosialdepartementet.

Han, som miljøarbeider i Oslos uteseksjon, hadde sett 
at sykesenga ikke var det rette stedet for mennesker med 
rusproblemer.

 – Vi så jo dette, at de var like raskt tilbake på gata. Vi 
var på leting i de åra etter en mer helhetlig behandlings-

Rusavhengige i disse åra ble lagt inn på Gaustad og Dikemark og 

andre psykiatriske klinikker. Men kom akkurat like fort ut igjen.

ULF JANSEN (67), STIFTER AV TYRILI

SAMMEN FOR LIVET: 
Gunnar Engen og 
tidligere Tyrili-leder 
Ulf Jansen var med 
helt fra starten da 
landets første 
bofellesskap for 
rusavhengige i 1980 
åpnet dørene på 
Mesnali utenfor 
Lillehammer. 
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REHAB: Elever på Tyrili samlet på kjøkkenet  
(bildet over). Fellesskap var og er en del av Tyrilis 
filosofi . Lars Petter Gran Smedbakken til høyre, 
med gitar.  I likhet med Lone Jensen (nederst) ble 
han fulgt av tv-teamet i 16 måneder.  
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form, noe som var mer varig. Og plutselig får du hele 
løsningen lagt i fanget.

Høsten 1979 hadde Jansen vært hjemme og sett en 
svensk dokumentarfilm på NRK, om en gruppe unge 
rusavhengige i ei lita trekkspillbygd i Norrland i Sverige. 
Den handlet om unge mennesker som levde sammen  
i et rusfritt bokollektiv, fjernt fra miljøet de tidligere 
hadde vanket i. Med det falt de siste brikkene på plass: 
Da Jansen åpnet Tyrilikollektivet den påfølgende 
sommeren, var det etter modell av svenske Hassela- 
kollektivet.

Tyrili var tuftet på tradisjonelle arbeiderklasse- 
verdier: solidaritet, likhet, fellesskap, humanisme.  
Pasientene – som etter hvert skulle få den litt mindre 
stigmatiserende betegnelsen elever – arbeidet sammen 
på dagtid, ofte utendørs, og samlet seg til fritidsaktivi-
teter på kveldstid. Likevel, de første åra var behand-
lingsformen omstridt, av spesielt én grunn: bruken av 
tvang. Ungdommene kom ikke til Tyrili av fri vilje, men 
etter vedtak fattet i barnevernsnemnda. Stakk de av fra 

kollektivet og inn til Oslo, ble de hentet og brakt tilbake 
av politi og det samme barnevernet.

– Det var en helt ny måte å tenke på, sier Jansen, som 
i dag er 68 år og avgått leder for Tyrilistiftelsen.

– Vi kunne ikke lenger sitte og se på at unge folk gikk 
til grunne. Mange i fagfeltet mente bruken av tvang satte 
hele rusomsorgsdebatten mange tiår tilbake i tid, men 
vi sa at nei, det er dette som ER solidaritet. Det er dette 
som er å vise omsorg. Fordi alternativet er at disse 
ungdommene dør.

Om fagfolk var splittet, var det politiske Norge desto 
mer samlet.

– Alle partier fant et eller annet i Tyrili. De på ytterste 
høyre og venstre fløy omfavnet bruken av tvang,  
Senterpartiet syntes det var helt suverent at vi var ute  
i det grønne, sier Jansen.

– Nå setter jeg det jo litt på spissen, men vi hadde  
Stortinget med oss.

Ulf Jansen hadde også personlige grunner til å etablere 
Tyrili. To av brødrene hans hadde dødd av overdose i 

«Her skal jeg være i seksten måneder? Jeg kommer jo til å ta 
livet av meg». Det var det jeg tenkte da vi stoppa og det eneste 
jeg så rundt meg var skau og snø.LARS PETTER GRAN SMEDBAKKEN (48), TIDLIGERE TYRILI-ELEV.

RØYKESUG: Lars var 
seksten år da han kom 
til Tyrilikollektivet. Han 
gikk gjennom tre år 
med rehabilitering, og 
jobbet videre i 
stiftelsen da et nytt 
senter ble åpnet i 1990 
i Østerdalen. 
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STORBYGUTT: 30 år 
seinere bor Lars Petter 
Gran Smedbakken på 
Bislett i Oslo – uten 
krøller, men med den 
samme hangen til 
tobakk.

løpet av bare et par år. Storebroren Bjørn Erik døde 
sommeren 1978. Ulf og kona Randi hadde lånt ham leilig-
heten mens de gikk fottur i fjellet – da de kom tilbake til 
Oslo fant de ham død i leiligheten. To år seinere døde 
lillebroren Tore, 21 år gammel. Han var da tildelt plass 
på Tyrili, i det aller første kullet, sammen med fem andre 
pasienter. Dit kom han aldri.

– Det var en tragedie. Jeg tror vi kunne reddet ham.
 Jansen adopterte Hasselakollektivets slagord: «Det 

fins ingen håpløse mennesker. Bare håpløse situasjoner». 
Etterpå lagde de tre husregler. Ingen rus. Ingen vold. 
Ingen konfrontasjoner med lokalbefolkningen.

– Vi skulle være i stand til å se bygdefolka i øya, sier 
Jansen.

– Kanskje forsvant det en spark en gang på 80-tallet, 
men folk her oppe innså etter hvert at ungdommene som 
kom til Mesnali var mennesker som alle andre. Bare med 
mer bagasje.

Fra leder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen, 
Ulfs sønn som for to år siden ble ansatt som ny leder, 

kommer det en mail med navnene på en håndfull elever 
som var på Tyrili i tiden da «For harde livet» ble spilt 
inn. 

Men alle har de «slått av mobiltelefonen eller befinner 
seg på et sted uten dekning», har «et nummer som ikke 
lenger er i bruk», eller bare svarer ikke. Helt til en av dem 
ringer tilbake.

–  Om jeg var med i en film fra 80-tallet som het «For 
harde livet»? Det vil jeg påstå at jeg var, ja – jeg hadde jo 
hovedrollen!

Noen dager seinere står Lars Petter Gran Smedbakken 
(48) utenfor bygården på Bislett der han har bodd  
de siste seksten åra. Stemmen er mørkere enn i 1989,  
krøllene har forsvunnet og blitt samlet i en hestehale.

– «Her skal jeg være i seksten måneder? Jeg kommer 
jo til å ta livet av meg». Det var det jeg tenkte da bussen 
stoppa på tunet og det eneste jeg så rundt meg var skau 
og snø.  

Han hadde vokst opp i drabantbymaskinen på Stovner 
på begynnelsen av 80-tallet, mellom grå blokker og 
asfalt, et nøkkelbarn som låste seg inn i et tomt hus når 
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ELVELANGS: Mye av 
rehabiliteringen på 
Tyrili besto av 
utendørsaktiviteter.  
For Lars, her etter å ha 
raftet i Sjoa, ble det 
nøkkelen ut av det 
destruktive 
livsmønsteret. 
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han kom hjem om ettermiddagen. Foreldrene hans var 
skilte; faren hadde flytta ut da han var 10 – igjen satt 
mora med eneansvaret for Lars og storesøstera. I noen 
år hadde han drevet med bryting, innimellom også fri- 
idrett og fotball, men det hadde han gått lei av, som med 
alt annet. Dette var lenge før noen snakket om ADHD. 
Lars hadde ikke ADHD. Lars var bare hyper.

– Jeg kasta viskelær og hadde standupshow bakerst i 
klasserommet. Men så mistet jeg interessen for det også.

 I karakterboka hans for 7. klasse sto det ingenting 
annet enn en tjukk, svart strek.

– Jeg var drittlei, rett og slett. Til slutt hadde jeg ikke 
vært på skolen på flere måneder. Isteden øvde jeg på gitar, 
røykte bønner inni skogen og gjorde … ja, andre ting, da.

 De hadde planlagt alt ned til den minste detalj. Da han 
la seg den kvelden, hadde han og kompisene fått med seg 
smykker og gull til nærmere sju hundre tusen kroner, 
etter å ha ranet gullsmedforretningen på Stovner Senter.

Neste gang han sovnet, var det på glattcella på  
Grønland. 

I nesten ei uke satt han der, før han ble overført til Oslo 
Kretsfengsel. Noen måneder seinere ble han i retten 
dømt til atten måneders soning. Han var fortsatt bare 
femten, og for ung til å sitte i fengsel sammen med tretti 
og førti år eldre hardbarkede kriminelle.

Men hva skulle de gjøre med ham?

– Jeg hatet Tyrili umiddelbart. Jeg var jo der på tvang, 
ikke sant. Så hele meg stritta imot. Men så gikk det seg 
liksom til.

Lars, som trodde han skulle dø av kjedsomhet her inni 
skogen, midt i ingenting, fant på Mesnali noe han likte: 
være i naturen, bruke kroppen, kjenne at han var sliten 
når kvelden kom. 

– Mange tror du må henge i fjellsida uten tau eller hoppe 
i fallskjerm for å få et kick, men for meg var et par joggesko 
og snaufjellet nok. Og det ble på en måte nøkkelen ut.

Det fins ikke stort på det lille stedet han kom til – en 
nærbutikk, ei elv, to innsjøer. Enda mer skog. Mange som 
kom oppover, dro da også nedover, hvis sjansen bød seg. 
Enten til fots de fjorten kilometerne ned til  
Lillehammer, og derfra videre med buss eller tog til Oslo, 
eller de ble hentet av venner og bekjente som ventet på 
dem i bil lenger ned i bakkene. Lars var aldri en av dem.

– Det trenger likevel ikke ha vært bare negativt at folk 
stakk av, sier han.  

– For rette vedkommende kan det til og med ha vært 
nyttig, fordi de fikk en erkjennelse av hvor hardt grep 
rusen hadde over dem. Det var mange som møtte seg 
selv i døra på Mesnali, som fordømte dem som stakk av 
og brukte veldig harde ord, og så gjorde de det samme 
selv uka etterpå.

Utallige var gangene de ansatte på Tyrili kjørte opp 
ved siden av elever som plutselig var borte, og prøvde 
å få dem til å bli med tilbake til huset.

– I det øyeblikket du passerer portstolpen utenfor er 
du inne i rusens verden igjen.

Gunnar Engen (64) hadde kjent Ulf Jansen i noen år 
da han ble headhuntet til Mesnali i 1981, etter å ha 
jobbet i flere år på den psykiatriske klinikken Dikemark 
i Asker og Statens senter for barne- og ungdoms- 
psykiatri.

– Plutselig er du en helt annen person enn hun jenta 
som i går satt på tv-stua og lo og snakket med alle. Det 
er enorm forskjell på en som er rusa og en som er under 
behandling. Hvis hver dag er en kamp for å få tak i stoff, 
og du har politiet og folk du skylder penger i hælene, 
da er du ikke deg selv. Lever du blant ulver, så kommer 
du til å te deg som en ulv. Sånn er det med alle.

Og enkelte fluktruter var også hakket mer oppfinn-
somme.

– Vi hadde en elev som suste ned slalåmbakken, gjen-
nom hele sentrum av Lillehammer og ned til togstasjo-
nen, der han parkerte skiene og gikk om bord. Og vi 

BOMASKIN: Her, 
mellom blokkene på 
Stovner, var det Lars 
hadde sin barndom på 
70-tallet. Stovner som 
bydel skjøt fart på 
midten av 60-tallet, da 
Oslo kommune vedtok 
storstilt utbygging for  
å få bukt med 
etterkrigstidas 
boligmangel. – Altfor 
mange ungdommer, på 
et altfor lite område, 
uten noe å gjøre, det 
var Stovner da jeg 
vokste opp.  

Jeg hatet Tyrili umiddelbart. Jeg var jo der på tvang, ikke sant.  

Så hele meg stritta imot. Men så gikk det seg liksom til.

LARS PETTER GRAN SMEDBAKKEN
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halset etter toget i bil, helt inn til Oslo S, fortsatt i full 
slalåmhabitt, ler han.

 – Som du skjønner: vi var ivrige. Dette skulle vi få til, 
selv om vi sov som Lucky Luke de første åra, med ett øye 
åpent.

Med jevne mellomrom ble det på Tyrili innkalt til 
husmøter, der alle måtte stille i tv-stua. Og der ble det 
ikke gitt ved dørene.

– De husmøtene var rimelig konfronterende, sier Ulf 
Jansen.

– Du skulle stå til rette for valgene du tok. Hvis du 
bestemte deg for å rømme til Oslo for å ruse deg, så  
var det ikke bare å komme tilbake og late som om ingen-
ting hadde skjedd. Da måtte man forklare seg for 
gruppa.

Ingen kjemiske forbindelser skulle over dørstokken 
på Mesnali – selv en smertestillende mot hodepine eller 
menstruasjonssmerter måtte det argumenteres for. Så, på 

midten av 80-tallet, kom sykdommen som snudde hele 
tiåret på hodet. AIDS.

– Det gjorde at vi måtte se oss i speilet, sier Jansen.
 – Hvem var vi til å bestemme at unge mennesker, som 

lever med en livstruende sykdom og skal dø et sted der 
fremme, ikke skal få ta medisiner som gjør det litt lettere 
for dem å holde ut?

– I begynnelsen var vi nok en hel del mer engstelige enn 
det vi ga uttrykk for utad, tilføyer Gunnar.

– Ingen visste så mye om hiv og AIDS i den tidligste 
fasen på midten av 80-tallet. Mygg, colaflasker, du kunne 
bli smittet av nær sagt hva som helst. Vi ansatte bodde jo 
her med barna og alt, så noen av diskusjonene ble ganske 
opprivende.

Diskusjonen fant også veien til utenfor Tyrilis vegger.
– Vi var seks ruskollektiv som skulle på leir sammen  

– etter noen år hadde det dukket opp flere liknende 
kollektiv – da kom det et skriv om at HIV-pasienter ikke 
fikk bli med. «Det kommer ikke på tale», sa vi. «Enten 

Hvis du bestemte deg for å rømme til Oslo for å ruse deg, så var det ikke bare å komme tilbake og late som om ingenting hadde skjedd. ULF JENSEN

PÅ RØMMEN: Lone har stukket av fra Mesnali, men blir plukket opp igjen 
av miljøarbeidere i Uteseksjonen i Oslo. Motlys/ Nasjonalbiblioteket.
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kommer alle, eller ingen». Akkurat det ser jeg fortsatt på 
som ett av Tyrilis stolteste øyeblikk.

– Jeg var bare en gateramp som stjal biler og gjorde 
innbrudd og røykte bønner. Det som berget meg, sier Lars, 
– var at jeg ikke drev med heroin eller annen sterk rus. 
Det, og Ulf Jansen og kona Randi. Uten dem hadde jeg 
ikke vært her i dag.

 Han ble værende i Tyriliorganisasjonen, som da hadde 
begynt å vokse, i flere år etter at rehabiliteringen var 
formelt over, som et slags bindeledd mellom de nyan-
komne elevene og miljøarbeiderne («ungdommer er ikke 
alltid så glad i autoriteter, og det veit jo jeg litt om»). Der 
tok han også fagbrev som murer, før han til slutt, etter fem 
år på Tyrili, flyttet til Lillehammer. Der han kjente … ingen.

– Det var beintøft, jeg skal ikke si noe annet. Jeg fikk 
jobb hos en murermester nesten med det samme, men jeg 
følte jo også at fordi jeg hadde bakgrunn fra Tyrili, så måtte 
jeg mure ti ganger så bra som alle andre.

Det gamle miljøet på Stovner hadde han kuttet 
kontakten med. Han klarte seg bra på Lillehammer de 
første åra, ble sammen med ei jente, men etter fem år 
tok forholdet slutt.

– Jeg grein i et år. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle 
takle det, så til slutt gikk jeg på fest, bare for å slippe å 
ha det så jævlig inni meg hele tida.

Festen varte i åtte måneder. Det endte med at han ble 
tatt med «litt for mye pepper», som han sier, og fikk 
tilbud om å dra tilbake til Mesnali, men denne gangen 
i fire måneder. Siden har han holdt seg på matta. For 
femten år siden sluttet han helt å drikke.

– Ikke fordi jeg holdt på å bli alkoholiker eller noe, 
men fordi jeg var lei av å være bakfull, med alt som 
fulgte med av nerver og dritt.

Lars Smedbakken har klart seg. Men hva med Lone 
Jeanette Jensen, den andre hovedpersonen i «For harde 
livet»? 

HUSMØTE: Ulf Jansen 
(til venstre), sammen 
med regissør Sigve 
Endresen og 
kameramann Hallgrim 
Ødegaard. Tonen på 
husmøtene var  
gjerne direkte og 
konfronterende 
– ungdommene skulle 
stå til ansvar hvis de 
rømte ned til byen. 
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FJELLET KALLER: Lone er 
tilbake i fjellheimen, for andre 
gang, etter at hun stakk av fra 

kollektivet og måtte ta 
innkjøringsuka på nytt. 

OPP OPP!: «For harde livet» var 
ment å være en informasjonsfilm på 

20 minutter. Den ble en halvannen 
time lang dokumentar som vant 

Amanda for beste film og endret 
synet på rusbehandling. 
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Ulf Jansen har sett mange unge mennesker gi tapt i 
løpet av disse åra, mennesker som ikke kunne reddes, 
som kanskje ikke engang ville reddes, og likevel flytter 
han seg nå urolig i stolen.

– Lone var en person som viste alle sider av seg selv. 
Og en av dem som gjorde at vi endret på en del ting her 
oppe. Vi hadde jo denne kongstanken om at de som kom 
hit samtidig skulle følge hverandre, fra en fase til den 
neste, at alle skulle hjelpe hverandre og ta nye steg 
sammen mot rehabilitering. Det ligger jo i ordet, «kollek-
tiv». Men for hver gang Lone stakk av til Oslo, jo lenger 
og lenger bak i løypa havnet hun. 

Jansen husker en kveld han kom inn på kjøkkenet, og 
fant Lone i gang med oppvasken. Resten av gruppa 
hennes var for lengst ferdig med kjøkkentjenesten, og 
hadde ansvaret for andre områder i huset: tv-stua,  
stallen, vekking om morgenen, frokost, og så videre.

– Jeg husker at hun smilte da jeg kom inn, men jeg så 
også fortvilelsen i blikket hennes. «Jeg kommer meg jo 
aldri videre, jeg. Det er som på skolen. Jeg bare dumper 
om og om igjen», husker jeg at hun sa. Og det var den 
følelsen Lone fikk av oss – følelsen av aldri å vokse, eller 
klare noe. Den følelsen bare forsterket vi, sier han, og 
legger til:

 – Ideen om det kollektive var godt fundert i det teore-
tiske, men hva hjelper det når teorien ikke passer med 
virkeligheten?

Det siste man ser av Lone før filmen glir over i rulle-
tekst, er at hun forsvinner nedover gata i Oslo. Noen år 
seinere, i januar 1992, fikk Ulf Jansen beskjed om at hun 
nylig var funnet død på en strand i utlandet, den 5. januar, 
trolig av en overdose. Lone Jeanette Jensen, født 12. 
februar 1970 og innskrevet på Tyrili 21. mars 1987,  
ble 21 år. 

Lars har i løpet av åra som er gått, møtt igjen noen av 
dem han bodde sammen med på Tyrili på slutten av 
80-tallet, selv om de kan telles på et par fingre. Enkelte 
har klart seg greit, andre fikk han inntrykk av var «litt 
ute å kjøre igjen».

– Men mange er også døde. 
 Romkameraten hans på Tyrili, Gunnar, som han 

beholdt kontakt med i alle åra etterpå, døde i 2006, etter 
at milten sprakk.

– Det er det verste med alt sammen. Når du sover og 
spiser og jobber med folk i halvannet år, så blir du jo 
fryktelig glad i dem.

 Lars visste det ikke, der han gikk og kjedet seg i asfal-
tjungelen på Stovner på midten av 80-tallet, men noen 
gater nedenfor blokka hans bodde også personen med 
det øverste ansvaret for Norges ruspolitikk: Tove Strand, 
den gang Tove Strand Gerhardsen, sosialminister i Gro 
Harlem Brundtlands regjering.

Jeg kommer meg jo aldri videre, jeg. 

Det er som på skolen.  

Jeg bare dumper om og om igjen.

LONE, I SITAT FRA FILMEN

FIKK OPPMERKSOMHET: 
Faksimile fra Verdens 
Gang da «For harde 
livet» hadde premiere på 
kino i april 1989. Lone 
Jeanette Jensen var  
19 år og med da filmen 
skulle promoteres, men 
rusen hadde allerede 
festet et hardt grep  
om henne.

TYR IL I

Startet i 1980 som et alternativ og supplement til 
eksisterende rusbehandling. Ekteparet Ulf Jansen 
og Randi Dalsaune grunnla Tyrili og førstnevnte var  
stiftelsens leder fram til 2017. I dag er sønnen  
Anders Dalsaune Jansen leder. 

Tyrili er et helhetlig behandlingsforløp der pasientene 
gradvis får nye utfordringer. Det er fellesskapet som er 
grunnstammen i Tyrili – troen på at menneskelig vekst og 
utvikling skjer i fellesskap med andre.

I 1998 ble det åpnet for at elever ved Tyrili kan bruke 
metadon og i 2004 ble Tyrili en del av helsevesenet,  
i kjølvannet av Rusreformen.

Tyrili behandler i dag voksne med alvorlig  
rusavhengighet, ikke lenger barn, og omfatter åtte 
behandlingsenheter spredt utover hele landet – med til 
sammen 189 elevplasser og rundt 225 årsverk.

I 2018 fikk Tyrili 329 henvisninger. I tillegg ble 15 elever 
tildelt velferdsplass, betalt av Oslo kommune.
Kilder: Store norske leksikon, www.tyrili.no 

prosent av elevene
 på Tyrili hadde vært 

til behandling for 
rusavhengighet en  
eller flere ganger 
tidligere viste en 

undersøkelse
 i 2016. En annen 
undersøkelse fra 
samme år viste at  

50 prosent av elevene 
hadde behandlingser-
faring fra Tyrili fra før.

70%
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– Jeg var på premieren av filmen, og jeg husker den 
gjorde enormt sterkt inntrykk. Ikke bare på meg, men 
på alle. Ting ble vist på en måte som gjorde at du følte 
dette virkelig angikk deg. Du så levende mennesker du 
kunne ha kjent, men som hadde kommet skjevt ut, sier 
Strand, som da 90-tallet kom og hun ikke lenger var  
sosialminister ble styremedlem i Tyrilistiftelsen.

– Jeg var tilhenger av den holistiske tilnærmingen der 
oppe. Elevene fikk hjelp til å finne ut hva det var som ga 
livet deres innhold og mening og ble utfordret til å 
kjenne på følelser som rusingen hadde sløvet ned. Hva 
gjør deg glad? Hvorfor ble du sint nå?

 Plutselig svarer det en dag i andre enden av telefonen. 
Det er jenta fra filmplakaten, hun med de store krøllene 
og ansiktet som skreik av frustrasjon. 

– I begynnelsen, etter at jeg dro fra Tyrili, var jeg som 
en åpen bok. Da la jeg ikke skjul på noe av fortida mi når 
jeg møtte folk, men nå har det gått så lenge, så jeg går 
ikke rundt og prater så mye om det lenger, sier hun, og 
noe nølende synes å ha kommet inn i stemmen hennes.

– Ikke med det yrket jeg har.
Hun fikk livet på rett kjøl. Etter å ha kommet til Tyrili 

da hun var 20, på samme buss som Lars, og vært der i 
tre år, tok hun opp igjen videregående, utdannet seg til 
sykepleier og fikk en sønn som i dag er voksen. Som en 
del andre elever har hun vært tilbake på Tyrili, men som 
ansatt; i tre år på begynnelsen av 00-tallet jobbet hun 
som sykepleier på et av stiftelsens nyere rehabili- 
teringssentre. Vi kan komme og besøke henne, hun må 
bare få sjekket arbeidslista si for uka som kommer. 

Dagen etter kommer en SMS. Hun har ikke lyst å stå 
fram med navn eller ansiktet i avisa. Det er for mange 
som ikke kjenner bakgrunnen hennes.

Mye har skjedd i løpet av det tretti åra som har gått 
siden filmen kom ut. Blant annet har beboerhuset  
flyttet fra Mesnali og ned til Lillehammer, til et 
fabrikklokale som ble renovert og bygd om til en 
moderne behandlingsenhet med klatrevegg. Og Tyrili 
har vokst fra et bofellesskap i Mesnali til åtte enheter 
spredt over hele Norge.

GJENFORENINGEN: Regissør 
Sigve Endresen og Lars 

Petter Gran Smedbakken  
– 30 år etter at filmen om 

Tyrilikollektivet kom ut. 

Ting ble vist på en måte som gjorde at du følte dette virkelig angikk deg. Du så levende mennesker du kunne  ha kjent, men som hadde kommet skjevt ut.TOVE STRAND GERHARDSEN, SOSIALMINISTER I GRO HARLEM BRUNDTLANDS REGJERING
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– Fordi vi innså at det er lurt å trene på samme sted 
som kampen spilles, sier Engen. 

– Vi sa da vi startet Tyrili at hvis vi ikke var i stand til 
å utvikle oss i takt med samfunnet, og med rusmiljøet, så 
ville vi aldri bli noe troverdig alternativ, sier Jansen.

– Stoffene har skiftet karakter siden 1980, sier Engen.
– Men jeg tror vel vi kan si at våre elever til sammen 

har prøvd det som finnes.

Sigve Endresen, regissøren av «For harde livet», vant tre 
Amanda–priser det året, både for beste dokumentar og 
beste film, noe ingen dokumentarfilm tidligere hadde gjort. 
De neste åra skulle han lage flere prisvinnende filmer, blant 
andre «Store gutter gråter ikke» og «Leve blant løver», om 
henholdsvis fengselsinnsatte og kreftpasienter. 

I 2010, på 30-årsdagen for stiftelsens grunnlegging, 
mottok Ulf Jansen Kongens fortjenstmedalje i sølv for 
sitt arbeid for rusmiddelavhengige. 

– Vi fikk mye oppmerksomhet før filmen også, men 
med den fikk vi en ny boost, og en helt annen aksept for 
det vi holdt på med, sier han.

– For all del, vi fikk mye pepper også, men det var en 
film som endelig avkledde virkeligheten.

Fra takterrassen i bygården kan Lars se ned på Bislett 
stadion. Fire ganger har han løpt gjennom portene der, 
som deltaker i Oslo Maraton, men den tida er ugjenkalle-
lig over: for fire år siden fikk han påvist kreft, og måtte 
igjennom en åtte måneder lang cellegiftkur han bare så 
vidt overlevde. Fortsatt går han til ukentlige kontroller og 
behandlinger for å holde den aggressive sykdommen i 
sjakk.

– Det er det som er så dumt med dette livet, sier han.
– Når du endelig har skjønt noe av det, skal du  

plutselig dø.
Foreldrene hans er begge borte. De døde av kreft, med 

fire måneders mellomrom, for åtte år siden.
 – Men bortsett fra mammas og pappas begravelse har 

jeg ikke vært til stede i kirka. Jeg går dagen etter isteden. 
Da tar jeg med meg gitaren og setter meg ved gravsteinen 
og spiller litt for dem. Jeg syns det er bedre, sier han.

– Begravelser er ikke noe du skal bli god til å gå i. •

KLAMRER SEG  
TIL LIVET: For fire år 
siden fikk Lars påvist 
kreft, med en 
påfølgende åtte 
måneder lang 
cellegiftbehandling 
som han bare så vidt 
overlevde. I dag går 
han til ukentlige 
behandlinger.  
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Lars stjal biler og ranet gullsmeder. Lone sniffet lim
og trakk på gata som 14-åring. Begge ble de
norgeskjent i dokumentarfilmen om ruskollektivet
Tyrili. Hvordan gikk det med dem?

Det var umulig ikke å legge merke til jenta på
filmplakaten: Store, lyse krøller, halvt sammenknepne
øyne, munnen formet til et brøl, bak store, blodrøde
bokstaver som til sammen dannet tre små ord.
«For harde livet» var en sjelden fugl i norsk
sammenheng da den hadde premiere 6. april 1989.
Gjennom ett og et halvt år hadde filmteamet fulgt en
gruppe rusavhengige norske ungdommer, fra de ble
plukket opp i Oslo og lastet inn på en buss til det ideelt
drevne ruskollektivet Tyrili, noen mil sør for
Lillehammer, og fram til dagen da rehabiliteringen var
over. Her var Lone som begynte å sniffe lim da hun var
11 og trakk på gata i Oslo da hun var 14, og her var
Lars som stjal biler da han var 12 og ranet en
gullsmedforretning da han var 15. Selv var jeg ti år da
filmen kom. Ungdommene i filmen så ut som folk jeg
møtte hver eneste dag på skolen: hvite tennissokker,
collegegensere i lilla, turkis eller rosa, steinvaskede
Levi´s-jeans, mange med permanent. Guttene på
bussen så ut som de ønsket å spille i Bon Jovi, jentene
som om de ønsket å KLINE med Bon Jovi. Alle så de ut
som de ønsket å være en annen plass.
Over natta ble de kjente ansikter, reiste rundt i landet
for å promotere filmen, besøkte skoleklasser og
fortalte om hvordan de hadde havnet på gata. Og så
ble det stille.
Men hvor ble de av? Hvordan gikk det med
ungdommene på Tyrili etterpå? Og jenta på
filmplakaten - lever hun?

Mesnali ligger cirka fjorten kilometer sør for
Lillehammer. Jo lenger oppover i åsene mot Sjusjøen
jeg kommer, dess tettere står skogen, til det punkt der
den nesten lukker seg helt. Kunne det gått med meg
som det gjorde med Lars og Lone? Jeg vokste opp i en

bydel i Trondheim der ungdommer sniffet lim og stjal
biler, i skyggen av en grå og enslig betongkloss som så
ut som den var sluppet ned fra himmelen, midt mellom
det som virket som et uendelig hav av rekkehus. For
det meste besto høyblokka av kommunale leiligheter,
befolket av sosialklienter og narkomane som - det var i
alle fall det vi fikk høre - kastet katter ut fra balkongen i
syttende etasje. Jeg og søstera mi satt mye alene,
faren vår flytta tidlig ut og mora mi gikk for det meste
kvelds- og nattskift på sykehuset for å tjene ekstra.
Penger var det alltid for lite av, ferie dro vi aldri på. Var
det sånn for Lars og Lone også? Jeg svinger av fra
veien, opp til et lite tun omgitt av en klynge med
rødmalte hus.

Tyrili-kollektivet åpnet sommeren 1980. Etter som 70-
tallet gikk, hadde bieffekten av 60-åras peace and love
and understanding kommet opp til overflata - mange
hadde blitt tunge rusmisbrukere. I 1974 nådde
heroinen gata i Oslo. To år seinere ble det første
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overdosedødsfallet registrert.
- Rusavhengige i disse åra ble lagt inn på Gaustad og
Dikemark og andre psykiatriske klinikker. Men kom
akkurat like fort ut igjen, sier Ulf Jansen, som i 1980
etablerte Tyrili, etter initiativ fra Sentralrådet for
narkotikaproblemer og Sosialdepartementet.
Han, som miljøarbeider i Oslos uteseksjon, hadde sett
at sykesenga ikke var det rette stedet for mennesker
med rusproblemer.
- Vi så jo dette, at de var like raskt tilbake på gata. Vi
var på leting i de åra etter en mer helhetlig behandlings
form, noe som var mer varig. Og plutselig får du hele
løsningen lagt i fanget.

Høsten 1979 hadde Jansen vært hjemme og sett en
svensk dokumentarfilm på NRK, om en gruppe unge
rusavhengige i ei lita trekkspillbygd i Norrland i Sverige.
Den handlet om unge mennesker som levde sammen i
et rusfritt bokollektiv, fjernt fra miljøet de tidligere
hadde vanket i. Med det falt de siste brikkene på plass:
Da Jansen åpnet Tyrilikollektivet den påfølgende
sommeren, var det etter modell av svenske
Hasselakollektivet.
Tyrili var tuftet på tradisjonelle arbeiderklasseverdier:
solidaritet, likhet, fellesskap, humanisme. Pasientene -
som etter hvert skulle få den litt mindre
stigmatiserende betegnelsen elever - arbeidet sammen
på dagtid, ofte utendørs, og samlet seg til
fritidsaktiviteter på kveldstid. Likevel, de første åra var
behandlingsformen omstridt, av spesielt én grunn:
bruken av tvang. Ungdommene kom ikke til Tyrili av fri
vilje, men etter vedtak fattet i barnevernsnemnda.
Stakk de av fra kollektivet og inn til Oslo, ble de hentet
og brakt tilbake av politi og det samme barnevernet.
- Det var en helt ny måte å tenke på, sier Jansen, som i
dag er 68 år og avgått leder for Tyrilistiftelsen.
- Vi kunne ikke lenger sitte og se på at unge folk gikk til
grunne. Mange i fagfeltet mente bruken av tvang satte
hele rusomsorgsdebatten mange tiår tilbake i tid, men
vi sa at nei, det er dette som ER solidaritet. Det er dette
som er å vise omsorg. Fordi alternativet er at disse
ungdommene dør.
Om fagfolk var splittet, var det politiske Norge desto
mer samlet.
- Alle partier fant et eller annet i Tyrili. De på ytterste

høyre og venstre fløy omfavnet bruken av tvang,
Senterpartiet syntes det var helt suverent at vi var ute i
det grønne, sier Jansen.
- Nå setter jeg det jo litt på spissen, men vi hadde
Stortinget med oss.

Ulf Jansen hadde også personlige grunner til å etablere
Tyrili. To av brødrene hans hadde dødd av overdose i
løpet av bare et par år. Storebroren Bjørn Erik døde
sommeren 1978. Ulf og kona Randi hadde lånt ham
leiligheten mens de gikk fottur i fjellet - da de kom
tilbake til Oslo fant de ham død i leiligheten. To år
seinere døde lillebroren Tore, 21 år gammel. Han var
da tildelt plass på Tyrili, i det aller første kullet,
sammen med fem andre pasienter. Dit kom han aldri.
- Det var en tragedie. Jeg tror vi kunne reddet ham.
Jansen adopterte Hasselakollektivets slagord: «Det
fins ingen håpløse mennesker. Bare håpløse
situasjoner». Etterpå lagde de tre husregler. Ingen rus.
Ingen vold. Ingen konfrontasjoner med
lokalbefolkningen.
- Vi skulle være i stand til å se bygdefolka i øya, sier
Jansen.
- Kanskje forsvant det en spark en gang på 80-tallet,
men folk her oppe innså etter hvert at ungdommene
som kom til Mesnali var mennesker som alle andre.
Bare med mer bagasje.

Fra leder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen,
Ulfs sønn som for to år siden ble ansatt som ny leder,
kommer det en mail med navnene på en håndfull
elever som var på Tyrili i tiden da «For harde livet» ble
spilt inn.
Men alle har de «slått av mobiltelefonen eller befinner
seg på et sted uten dekning», har «et nummer som ikke
lenger er i bruk», eller bare svarer ikke. Helt til en av
dem ringer tilbake.
- Om jeg var med i en film fra 80-tallet som het «For
harde livet»? Det vil jeg påstå at jeg var, ja - jeg hadde
jo hovedrollen!
Noen dager seinere står Lars Petter Gran Smedbakken
(48) utenfor bygården på Bislett der han har bodd de
siste seksten åra. Stemmen er mørkere enn i 1989,
krøllene har forsvunnet og blitt samlet i en hestehale.
- «Her skal jeg være i seksten måneder? Jeg kommer
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jo til å ta livet av meg». Det var det jeg tenkte da
bussen stoppa på tunet og det eneste jeg så rundt
meg var skau og snø.
Han hadde vokst opp i drabantbymaskinen på Stovner
på begynnelsen av 80-tallet, mellom grå blokker og
asfalt, et nøkkelbarn som låste seg inn i et tomt hus
når form, noe som var mer varig. Og plutselig får du
hele løsningen lagt i fanget.

Høsten 1979 hadde Jansen vært hjemme og sett en
svensk dokumentarfilm på NRK, om en gruppe unge
rusavhengige i ei lita trekkspillbygd i Norrland i Sverige.
Den handlet om unge mennesker som levde sammen i
et rusfritt bokollektiv, fjernt fra miljøet de tidligere
hadde vanket i. Med det falt de siste brikkene på plass:
Da Jansen åpnet Tyrilikollektivet den påfølgende
sommeren, var det etter modell av svenske
Hasselakollektivet.
Tyrili var tuftet på tradisjonelle arbeiderklasseverdier:
solidaritet, likhet, fellesskap, humanisme. Pasientene -
som etter hvert skulle få den litt mindre
stigmatiserende betegnelsen elever - arbeidet sammen
på dagtid, ofte utendørs, og samlet seg til
fritidsaktiviteter på kveldstid. Likevel, de første åra var
behandlingsformen omstridt, av spesielt én grunn:
bruken av tvang. Ungdommene kom ikke til Tyrili av fri
vilje, men etter vedtak fattet i barnevernsnemnda.
Stakk de av fra kollektivet og inn til Oslo, ble de hentet
og brakt tilbake av politi og det samme barnevernet.
- Det var en helt ny måte å tenke på, sier Jansen, som i
dag er 68 år og avgått leder for Tyrilistiftelsen.
- Vi kunne ikke lenger sitte og se på at unge folk gikk til
grunne. Mange i fagfeltet mente bruken av tvang satte
hele rusomsorgsdebatten mange tiår tilbake i tid, men
vi sa at nei, det er dette som ER solidaritet. Det er dette
som er å vise omsorg. Fordi alternativet er at disse
ungdommene dør.
Om fagfolk var splittet, var det politiske Norge desto
mer samlet.
- Alle partier fant et eller annet i Tyrili. De på ytterste
høyre og venstre fløy omfavnet bruken av tvang,
Senterpartiet syntes det var helt suverent at vi var ute i
det grønne, sier Jansen.
- Nå setter jeg det jo litt på spissen, men vi hadde
Stortinget med oss.

Ulf Jansen hadde også personlige grunner til å etablere
Tyrili. To av brødrene hans hadde dødd av overdose i
løpet av bare et par år. Storebroren Bjørn Erik døde
sommeren 1978. Ulf og kona Randi hadde lånt ham
leiligheten mens de gikk fottur i fjellet - da de kom
tilbake til Oslo fant de ham død i leiligheten. To år
seinere døde lillebroren Tore, 21 år gammel. Han var
da tildelt plass på Tyrili, i det aller første kullet,
sammen med fem andre pasienter. Dit kom han aldri.
- Det var en tragedie. Jeg tror vi kunne reddet ham.
Jansen adopterte Hasselakollektivets slagord: «Det
fins ingen håpløse mennesker. Bare håpløse
situasjoner». Etterpå lagde de tre husregler. Ingen rus.
Ingen vold. Ingen konfrontasjoner med
lokalbefolkningen.
- Vi skulle være i stand til å se bygdefolka i øya, sier
Jansen.
- Kanskje forsvant det en spark en gang på 80-tallet,
men folk her oppe innså etter hvert at ungdommene
som kom til Mesnali var mennesker som alle andre.
Bare med mer bagasje.

Fra leder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen,
Ulfs sønn som for to år siden ble ansatt som ny leder,
kommer det en mail med navnene på en håndfull
elever som var på Tyrili i tiden da «For harde livet» ble
spilt inn.
Men alle har de «slått av mobiltelefonen eller befinner
seg på et sted uten dekning», har «et nummer som ikke
lenger er i bruk», eller bare svarer ikke. Helt til en av
dem ringer tilbake.
- Om jeg var med i en film fra 80-tallet som het «For
harde livet»? Det vil jeg påstå at jeg var, ja - jeg hadde
jo hovedrollen!
Noen dager seinere står Lars Petter Gran Smedbakken
(48) utenfor bygården på Bislett der han har bodd de
siste seksten åra. Stemmen er mørkere enn i 1989,
krøllene har forsvunnet og blitt samlet i en hestehale.
- «Her skal jeg være i seksten måneder? Jeg kommer
jo til å ta livet av meg». Det var det jeg tenkte da
bussen stoppa på tunet og det eneste jeg så rundt
meg var skau og snø.
Han hadde vokst opp i drabantbymaskinen på Stovner
på begynnelsen av 80-tallet, mellom grå blokker og
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asfalt, et nøkkelbarn som låste seg inn i et tomt hus
når han kom hjem om ettermiddagen. Foreldrene hans
var skilte; faren hadde flytta ut da han var 10 - igjen
satt mora med eneansvaret for Lars og storesøstera. I
noen år hadde han drevet med bryting, innimellom
også friidrett og fotball, men det hadde han gått lei av,
som med alt annet. Dette var lenge før noen snakket
om ADHD. Lars hadde ikke ADHD. Lars var bare hyper.
- Jeg kasta viskelær og hadde standupshow bakerst i
klasserommet. Men så mistet jeg interessen for det
også.
I karakterboka hans for 7. klasse sto det ingenting
annet enn en tjukk, svart strek.
- Jeg var drittlei, rett og slett. Til slutt hadde jeg ikke
vært på skolen på flere måneder. Isteden øvde jeg på
gitar, røykte bønner inni skogen og gjorde ... ja, andre
ting, da.

De hadde planlagt alt ned til den minste detalj. Da han
la seg den kvelden, hadde han og kompisene fått med
seg smykker og gull til nærmere sju hundre tusen
kroner, etter å ha ranet gullsmedforretningen på
Stovner Senter.
Neste gang han sovnet, var det på glattcella på
Grønland.
I nesten ei uke satt han der, før han ble overført til Oslo
Kretsfengsel. Noen måneder seinere ble han i retten
dømt til atten måneders soning. Han var fortsatt bare
femten, og for ung til å sitte i fengsel sammen med
tretti og førti år eldre hardbarkede kriminelle.
Men hva skulle de gjøre med ham?

- Jeg hatet Tyrili umiddelbart. Jeg var jo der på tvang,
ikke sant. Så hele meg stritta imot. Men så gikk det seg
liksom til.
Lars, som trodde han skulle dø av kjedsomhet her inni
skogen, midt i ingenting, fant på Mesnali noe han likte:
være i naturen, bruke kroppen, kjenne at han var sliten
når kvelden kom.
- Mange tror du må henge i fjellsida uten tau eller
hoppe i fallskjerm for å få et kick, men for meg var et
par joggesko og snaufjellet nok. Og det ble på en måte
nøkkelen ut.
Det fins ikke stort på det lille stedet han kom til - en
nærbutikk, ei elv, to innsjøer. Enda mer skog. Mange

som kom oppover, dro da også nedover, hvis sjansen
bød seg. Enten til fots de fjorten kilometerne ned til
Lillehammer, og derfra videre med buss eller tog til
Oslo, eller de ble hentet av venner og bekjente som
ventet på dem i bil lenger ned i bakkene. Lars var aldri
en av dem.
- Det trenger likevel ikke ha vært bare negativt at folk
stakk av, sier han.
- For rette vedkommende kan det til og med ha vært
nyttig, fordi de fikk en erkjennelse av hvor hardt grep
rusen hadde over dem. Det var mange som møtte seg
selv i døra på Mesnali, som fordømte dem som stakk
av og brukte veldig harde ord, og så gjorde de det
samme selv uka etterpå.

Utallige var gangene de ansatte på Tyrili kjørte opp ved
siden av elever som plutselig var borte, og prøvde å få
dem til å bli med tilbake til huset.
- I det øyeblikket du passerer portstolpen utenfor er du
inne i rusens verden igjen.
Gunnar Engen (64) hadde kjent Ulf Jansen i noen år da
han ble headhuntet til Mesnali i 1981, etter å ha jobbet i
flere år på den psykiatriske klinikken Dikemark i Asker
og Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri.
- Plutselig er du en helt annen person enn hun jenta
som i går satt på tv-stua og lo og snakket med alle. Det
er enorm forskjell på en som er rusa og en som er
under behandling. Hvis hver dag er en kamp for å få
tak i stoff, og du har politiet og folk du skylder penger i
hælene, da er du ikke deg selv. Lever du blant ulver, så
kommer du til å te deg som en ulv. Sånn er det med
alle.
Og enkelte fluktruter var også hakket mer
oppfinnsomme.
- Vi hadde en elev som suste ned slalåmbakken,
gjennom hele sentrum av Lillehammer og ned til
togstasjonen, der han parkerte skiene og gikk om bord.
Og vi han kom hjem om ettermiddagen. Foreldrene
hans var skilte; faren hadde flytta ut da han var 10 -
igjen satt mora med eneansvaret for Lars og
storesøstera. I noen år hadde han drevet med bryting,
innimellom også friidrett og fotball, men det hadde han
gått lei av, som med alt annet. Dette var lenge før noen
snakket om ADHD. Lars hadde ikke ADHD. Lars var
bare hyper.
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- Jeg kasta viskelær og hadde standupshow bakerst i
klasserommet. Men så mistet jeg interessen for det
også.
I karakterboka hans for 7. klasse sto det ingenting
annet enn en tjukk, svart strek.
- Jeg var drittlei, rett og slett. Til slutt hadde jeg ikke
vært på skolen på flere måneder. Isteden øvde jeg på
gitar, røykte bønner inni skogen og gjorde ... ja, andre
ting, da.

De hadde planlagt alt ned til den minste detalj. Da han
la seg den kvelden, hadde han og kompisene fått med
seg smykker og gull til nærmere sju hundre tusen
kroner, etter å ha ranet gullsmedforretningen på
Stovner Senter.
Neste gang han sovnet, var det på glattcella på
Grønland.
I nesten ei uke satt han der, før han ble overført til Oslo
Kretsfengsel. Noen måneder seinere ble han i retten
dømt til atten måneders soning. Han var fortsatt bare
femten, og for ung til å sitte i fengsel sammen med
tretti og førti år eldre hardbarkede kriminelle.
Men hva skulle de gjøre med ham?

- Jeg hatet Tyrili umiddelbart. Jeg var jo der på tvang,
ikke sant. Så hele meg stritta imot. Men så gikk det seg
liksom til.
Lars, som trodde han skulle dø av kjedsomhet her inni
skogen, midt i ingenting, fant på Mesnali noe han likte:
være i naturen, bruke kroppen, kjenne at han var sliten
når kvelden kom.
- Mange tror du må henge i fjellsida uten tau eller
hoppe i fallskjerm for å få et kick, men for meg var et
par joggesko og snaufjellet nok. Og det ble på en måte
nøkkelen ut.
Det fins ikke stort på det lille stedet han kom til - en
nærbutikk, ei elv, to innsjøer. Enda mer skog. Mange
som kom oppover, dro da også nedover, hvis sjansen
bød seg. Enten til fots de fjorten kilometerne ned til
Lillehammer, og derfra videre med buss eller tog til
Oslo, eller de ble hentet av venner og bekjente som
ventet på dem i bil lenger ned i bakkene. Lars var aldri
en av dem.
- Det trenger likevel ikke ha vært bare negativt at folk
stakk av, sier han.

- For rette vedkommende kan det til og med ha vært
nyttig, fordi de fikk en erkjennelse av hvor hardt grep
rusen hadde over dem. Det var mange som møtte seg
selv i døra på Mesnali, som fordømte dem som stakk
av og brukte veldig harde ord, og så gjorde de det
samme selv uka etterpå.

Utallige var gangene de ansatte på Tyrili kjørte opp ved
siden av elever som plutselig var borte, og prøvde å få
dem til å bli med tilbake til huset.
- I det øyeblikket du passerer portstolpen utenfor er du
inne i rusens verden igjen.
Gunnar Engen (64) hadde kjent Ulf Jansen i noen år da
han ble headhuntet til Mesnali i 1981, etter å ha jobbet i
flere år på den psykiatriske klinikken Dikemark i Asker
og Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri.
- Plutselig er du en helt annen person enn hun jenta
som i går satt på tv-stua og lo og snakket med alle. Det
er enorm forskjell på en som er rusa og en som er
under behandling. Hvis hver dag er en kamp for å få
tak i stoff, og du har politiet og folk du skylder penger i
hælene, da er du ikke deg selv. Lever du blant ulver, så
kommer du til å te deg som en ulv. Sånn er det med
alle.
Og enkelte fluktruter var også hakket mer
oppfinnsomme.
- Vi hadde en elev som suste ned slalåmbakken,
gjennom hele sentrum av Lillehammer og ned til
togstasjonen, der han parkerte skiene og gikk om bord.
Og vi halset etter toget i bil, helt inn til Oslo S, fortsatt i
full slalåmhabitt, ler han.
- Som du skjønner: vi var ivrige. Dette skulle vi få til,
selv om vi sov som Lucky Luke de første åra, med ett
øye åpent.

Med jevne mellomrom ble det på Tyrili innkalt til
husmøter, der alle måtte stille i tv-stua. Og der ble det
ikke gitt ved dørene.
- De husmøtene var rimelig konfronterende, sier Ulf
Jansen.
- Du skulle stå til rette for valgene du tok. Hvis du
bestemte deg for å rømme til Oslo for å ruse deg, så
var det ikke bare å komme tilbake og late som om
ingenting hadde skjedd. Da måtte man forklare seg for
gruppa.
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Ingen kjemiske forbindelser skulle over dørstokken på
Mesnali - selv en smertestillende mot hodepine eller
menstruasjonssmerter måtte det argumenteres for.
Så, på midten av 80-tallet, kom sykdommen som
snudde hele tiåret på hodet. AIDS.
- Det gjorde at vi måtte se oss i speilet, sier Jansen. -
Hvem var vi til å bestemme at unge mennesker, som
lever med en livstruende sykdom og skal dø et sted der
fremme, ikke skal få ta medisiner som gjør det litt
lettere for dem å holde ut?
- I begynnelsen var vi nok en hel del mer engstelige enn
det vi ga uttrykk for utad, tilføyer Gunnar.
- Ingen visste så mye om hiv og AIDS i den tidligste
fasen på midten av 80-tallet. Mygg, colaflasker, du
kunne bli smittet av nær sagt hva som helst. Vi ansatte
bodde jo her med barna og alt, så noen av
diskusjonene ble ganske opprivende.
Diskusjonen fant også veien til utenfor Tyrilis vegger. -
Vi var seks ruskollektiv som skulle på leir sammen -
etter noen år hadde det dukket opp flere liknende
kollektiv - da kom det et skriv om at HIV-pasienter ikke
fikk bli med. «Det kommer ikke på tale», sa vi. «Enten
kommer alle, eller ingen». Akkurat det ser jeg fortsatt
på som ett av Tyrilis stolteste øyeblikk.

- Jeg var bare en gateramp som stjal biler og gjorde
innbrudd og røykte bønner. Det som berget meg, sier
Lars, - var at jeg ikke drev med heroin eller annen sterk
rus. Det, og Ulf Jansen og kona Randi. Uten dem hadde
jeg ikke vært her i dag.
Han ble værende i Tyriliorganisasjonen, som da hadde
begynt å vokse, i flere år etter at rehabiliteringen var
formelt over, som et slags bindeledd mellom de
nyankomne elevene og miljøarbeiderne («ungdommer
er ikke alltid så glad i autoriteter, og det veit jo jeg litt
om»). Der tok han også fagbrev som murer, før han til
slutt, etter fem år på Tyrili, flyttet til Lillehammer. Der
han kjente ... ingen.
- Det var beintøft, jeg skal ikke si noe annet. Jeg fikk
jobb hos en murermester nesten med det samme,
men jeg følte jo også at fordi jeg hadde bakgrunn fra
Tyrili, så måtte jeg mure ti ganger så bra som alle
andre.

Det gamle miljøet på Stovner hadde han kuttet

kontakten med. Han klarte seg bra på Lillehammer de
første åra, ble sammen med ei jente, men etter fem år
tok forholdet slutt.
- Jeg grein i et år. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle takle
det, så til slutt gikk jeg på fest, bare for å slippe å ha
det så jævlig inni meg hele tida.
Festen varte i åtte måneder. Det endte med at han ble
tatt med «litt for mye pepper», som han sier, og fikk
tilbud om å dra tilbake til Mesnali, men denne gangen i
fire måneder. Siden har han holdt seg på matta. For
femten år siden sluttet han helt å drikke.
- Ikke fordi jeg holdt på å bli alkoholiker eller noe, men
fordi jeg var lei av å være bakfull, med alt som fulgte
med av nerver og dritt.

Lars Smedbakken har klart seg. Men hva med Lone
Jeanette Jensen, den andre hovedpersonen i «For
harde livet»? halset etter toget i bil, helt inn til Oslo S,
fortsatt i full slalåmhabitt, ler han.
- Som du skjønner: vi var ivrige. Dette skulle vi få til,
selv om vi sov som Lucky Luke de første åra, med ett
øye åpent.

Med jevne mellomrom ble det på Tyrili innkalt til
husmøter, der alle måtte stille i tv-stua. Og der ble det
ikke gitt ved dørene.
- De husmøtene var rimelig konfronterende, sier Ulf
Jansen.
- Du skulle stå til rette for valgene du tok. Hvis du
bestemte deg for å rømme til Oslo for å ruse deg, så
var det ikke bare å komme tilbake og late som om
ingenting hadde skjedd. Da måtte man forklare seg for
gruppa.
Ingen kjemiske forbindelser skulle over dørstokken på
Mesnali - selv en smertestillende mot hodepine eller
menstruasjonssmerter måtte det argumenteres for.
Så, på midten av 80-tallet, kom sykdommen som
snudde hele tiåret på hodet. AIDS.
- Det gjorde at vi måtte se oss i speilet, sier Jansen. -
Hvem var vi til å bestemme at unge mennesker, som
lever med en livstruende sykdom og skal dø et sted der
fremme, ikke skal få ta medisiner som gjør det litt
lettere for dem å holde ut?
- I begynnelsen var vi nok en hel del mer engstelige enn
det vi ga uttrykk for utad, tilføyer Gunnar.
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- Ingen visste så mye om hiv og AIDS i den tidligste
fasen på midten av 80-tallet. Mygg, colaflasker, du
kunne bli smittet av nær sagt hva som helst. Vi ansatte
bodde jo her med barna og alt, så noen av
diskusjonene ble ganske opprivende.
Diskusjonen fant også veien til utenfor Tyrilis vegger. -
Vi var seks ruskollektiv som skulle på leir sammen -
etter noen år hadde det dukket opp flere liknende
kollektiv - da kom det et skriv om at HIV-pasienter ikke
fikk bli med. «Det kommer ikke på tale», sa vi. «Enten
kommer alle, eller ingen». Akkurat det ser jeg fortsatt
på som ett av Tyrilis stolteste øyeblikk.

- Jeg var bare en gateramp som stjal biler og gjorde
innbrudd og røykte bønner. Det som berget meg, sier
Lars, - var at jeg ikke drev med heroin eller annen sterk
rus. Det, og Ulf Jansen og kona Randi. Uten dem hadde
jeg ikke vært her i dag.
Han ble værende i Tyriliorganisasjonen, som da hadde
begynt å vokse, i flere år etter at rehabiliteringen var
formelt over, som et slags bindeledd mellom de
nyankomne elevene og miljøarbeiderne («ungdommer
er ikke alltid så glad i autoriteter, og det veit jo jeg litt
om»). Der tok han også fagbrev som murer, før han til
slutt, etter fem år på Tyrili, flyttet til Lillehammer. Der
han kjente ... ingen.
- Det var beintøft, jeg skal ikke si noe annet. Jeg fikk
jobb hos en murermester nesten med det samme,
men jeg følte jo også at fordi jeg hadde bakgrunn fra
Tyrili, så måtte jeg mure ti ganger så bra som alle
andre.

Det gamle miljøet på Stovner hadde han kuttet
kontakten med. Han klarte seg bra på Lillehammer de
første åra, ble sammen med ei jente, men etter fem år
tok forholdet slutt.
- Jeg grein i et år. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle takle
det, så til slutt gikk jeg på fest, bare for å slippe å ha
det så jævlig inni meg hele tida.
Festen varte i åtte måneder. Det endte med at han ble
tatt med «litt for mye pepper», som han sier, og fikk
tilbud om å dra tilbake til Mesnali, men denne gangen i
fire måneder. Siden har han holdt seg på matta. For
femten år siden sluttet han helt å drikke.
- Ikke fordi jeg holdt på å bli alkoholiker eller noe, men

fordi jeg var lei av å være bakfull, med alt som fulgte
med av nerver og dritt.

Lars Smedbakken har klart seg. Men hva med Lone
Jeanette Jensen, den andre hovedpersonen i «For
harde livet»?

 Ulf Jansen har sett mange unge mennesker gi tapt i
løpet av disse åra, mennesker som ikke kunne reddes,
som kanskje ikke engang ville reddes, og likevel flytter
han seg nå urolig i stolen.
- Lone var en person som viste alle sider av seg selv.
Og en av dem som gjorde at vi endret på en del ting her
oppe. Vi hadde jo denne kongstanken om at de som
kom hit samtidig skulle følge hverandre, fra en fase til
den neste, at alle skulle hjelpe hverandre og ta nye steg
sammen mot rehabilitering. Det ligger jo i ordet,
«kollektiv». Men for hver gang Lone stakk av til Oslo, jo
lenger og lenger bak i løypa havnet hun.
Jansen husker en kveld han kom inn på kjøkkenet, og
fant Lone i gang med oppvasken. Resten av gruppa
hennes var for lengst ferdig med kjøkkentjenesten, og
hadde ansvaret for andre områder i huset: tv-stua,
stallen, vekking om morgenen, frokost, og så videre.
- Jeg husker at hun smilte da jeg kom inn, men jeg så
også fortvilelsen i blikket hennes. «Jeg kommer meg jo
aldri videre, jeg. Det er som på skolen. Jeg bare
dumper om og om igjen», husker jeg at hun sa. Og det
var den følelsen Lone fikk av oss - følelsen av aldri å
vokse, eller klare noe. Den følelsen bare forsterket vi,
sier han, og legger til:
- Ideen om det kollektive var godt fundert i det
teoretiske, men hva hjelper det når teorien ikke passer
med virkeligheten?
Det siste man ser av Lone før filmen glir over i
rulletekst, er at hun forsvinner nedover gata i Oslo.
Noen år seinere, i januar 1992, fikk Ulf Jansen beskjed
om at hun nylig var funnet død på en strand i utlandet,
den 5. januar, trolig av en overdose. Lone Jeanette
Jensen, født 12. februar 1970 og innskrevet på Tyrili
21. mars 1987, ble 21 år.

Lars har i løpet av åra som er gått, møtt igjen noen av
dem han bodde sammen med på Tyrili på slutten av
80-tallet, selv om de kan telles på et par fingre. Enkelte
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har klart seg greit, andre fikk han inntrykk av var «litt
ute å kjøre igjen».
- Men mange er også døde. Romkameraten hans på
Tyrili, Gunnar, som han beholdt kontakt med i alle åra
etterpå, døde i 2006, etter at milten sprakk.
- Det er det verste med alt sammen. Når du sover og
spiser og jobber med folk i halvannet år, så blir du jo
fryktelig glad i dem.

Lars visste det ikke, der han gikk og kjedet seg i
asfaltjungelen på Stovner på midten av 80-tallet, men
noen gater nedenfor blokka hans bodde også
personen med det øverste ansvaret for Norges
ruspolitikk: Tove Strand, den gang Tove Strand
Gerhardsen, sosialminister i Gro Harlem Brundtlands
regjering. Ulf Jansen har sett mange unge mennesker
gi tapt i løpet av disse åra, mennesker som ikke kunne
reddes, som kanskje ikke engang ville reddes, og likevel
flytter han seg nå urolig i stolen.
- Lone var en person som viste alle sider av seg selv.
Og en av dem som gjorde at vi endret på en del ting her
oppe. Vi hadde jo denne kongstanken om at de som
kom hit samtidig skulle følge hverandre, fra en fase til
den neste, at alle skulle hjelpe hverandre og ta nye steg
sammen mot rehabilitering. Det ligger jo i ordet,
«kollektiv». Men for hver gang Lone stakk av til Oslo, jo
lenger og lenger bak i løypa havnet hun.
Jansen husker en kveld han kom inn på kjøkkenet, og
fant Lone i gang med oppvasken. Resten av gruppa
hennes var for lengst ferdig med kjøkkentjenesten, og
hadde ansvaret for andre områder i huset: tv-stua,
stallen, vekking om morgenen, frokost, og så videre.
- Jeg husker at hun smilte da jeg kom inn, men jeg så
også fortvilelsen i blikket hennes. «Jeg kommer meg jo
aldri videre, jeg. Det er som på skolen. Jeg bare
dumper om og om igjen», husker jeg at hun sa. Og det
var den følelsen Lone fikk av oss - følelsen av aldri å
vokse, eller klare noe. Den følelsen bare forsterket vi,
sier han, og legger til:
- Ideen om det kollektive var godt fundert i det
teoretiske, men hva hjelper det når teorien ikke passer
med virkeligheten?
Det siste man ser av Lone før filmen glir over i
rulletekst, er at hun forsvinner nedover gata i Oslo.
Noen år seinere, i januar 1992, fikk Ulf Jansen beskjed

om at hun nylig var funnet død på en strand i utlandet,
den 5. januar, trolig av en overdose. Lone Jeanette
Jensen, født 12. februar 1970 og innskrevet på Tyrili
21. mars 1987, ble 21 år.

Lars har i løpet av åra som er gått, møtt igjen noen av
dem han bodde sammen med på Tyrili på slutten av
80-tallet, selv om de kan telles på et par fingre. Enkelte
har klart seg greit, andre fikk han inntrykk av var «litt
ute å kjøre igjen».
- Men mange er også døde. Romkameraten hans på
Tyrili, Gunnar, som han beholdt kontakt med i alle åra
etterpå, døde i 2006, etter at milten sprakk.
- Det er det verste med alt sammen. Når du sover og
spiser og jobber med folk i halvannet år, så blir du jo
fryktelig glad i dem.

Lars visste det ikke, der han gikk og kjedet seg i
asfaltjungelen på Stovner på midten av 80-tallet, men
noen gater nedenfor blokka hans bodde også
personen med det øverste ansvaret for Norges
ruspolitikk: Tove Strand, den gang Tove Strand
Gerhardsen, sosialminister i Gro Harlem Brundtlands
regjering.

 - Jeg var på premieren av filmen, og jeg husker den
gjorde enormt sterkt inntrykk. Ikke bare på meg, men
på alle. Ting ble vist på en måte som gjorde at du følte
dette virkelig angikk deg. Du så levende mennesker du
kunne ha kjent, men som hadde kommet skjevt ut, sier
Strand, som da 90-tallet kom og hun ikke lenger var
sosialminister ble styremedlem i Tyrilistiftelsen.
- Jeg var tilhenger av den holistiske tilnærmingen der
oppe. Elevene fikk hjelp til å finne ut hva det var som
ga livet deres innhold og mening og ble utfordret til å
kjenne på følelser som rusingen hadde sløvet ned. Hva
gjør deg glad? Hvorfor ble du sint nå?

Plutselig svarer det en dag i andre enden av telefonen.
Det er jenta fra filmplakaten, hun med de store krøllene
og ansiktet som skreik av frustrasjon.
- I begynnelsen, etter at jeg dro fra Tyrili, var jeg som en
åpen bok. Da la jeg ikke skjul på noe av fortida mi når
jeg møtte folk, men nå har det gått så lenge, så jeg går
ikke rundt og prater så mye om det lenger, sier hun, og

Nyheter - Tyrilistiftelsen Uttak 08.04.2019

Side 9 av 12



noe nølende synes å ha kommet inn i stemmen
hennes.
- Ikke med det yrket jeg har. Hun fikk livet på rett kjøl.
Etter å ha kommet til Tyrili da hun var 20, på samme
buss som Lars, og vært der i tre år, tok hun opp igjen
videregående, utdannet seg til sykepleier og fikk en
sønn som i dag er voksen. Som en del andre elever har
hun vært tilbake på Tyrili, men som ansatt; i tre år på
begynnelsen av 00-tallet jobbet hun som sykepleier på
et av stiftelsens nyere rehabiliteringssentre. Vi kan
komme og besøke henne, hun må bare få sjekket
arbeidslista si for uka som kommer.
Dagen etter kommer en SMS. Hun har ikke lyst å stå
fram med navn eller ansiktet i avisa. Det er for mange
som ikke kjenner bakgrunnen hennes.

Mye har skjedd i løpet av det tretti åra som har gått
siden filmen kom ut. Blant annet har beboerhuset
flyttet fra Mesnali og ned til Lillehammer, til et
fabrikklokale som ble renovert og bygd om til en
moderne behandlingsenhet med klatrevegg. Og Tyrili
har vokst fra et bofellesskap i Mesnali til åtte enheter
spredt over hele Norge.
- Fordi vi innså at det er lurt å trene på samme sted
som kampen spilles, sier Engen.
- Vi sa da vi startet Tyrili at hvis vi ikke var i stand til å
utvikle oss i takt med samfunnet, og med rusmiljøet, så
ville vi aldri bli noe troverdig alternativ, sier Jansen.
- Stoffene har skiftet karakter siden 1980, sier Engen. -
Men jeg tror vel vi kan si at våre elever til sammen har
prøvd det som finnes.

Sigve Endresen, regissøren av «For harde livet», vant
tre Amanda-priser det året, både for beste dokumentar
og beste film, noe ingen dokumentarfilm tidligere
hadde gjort. De neste åra skulle han lage flere
prisvinnende filmer, blant andre «Store gutter gråter
ikke» og «Leve blant løver», om henholdsvis
fengselsinnsatte og kreftpasienter.
I 2010, på 30-årsdagen for stiftelsens grunnlegging,
mottok Ulf Jansen Kongens fortjenstmedalje i sølv for
sitt arbeid for rusmiddelavhengige.
- Vi fikk mye oppmerksomhet før filmen også, men
med den fikk vi en ny boost, og en helt annen aksept
for det vi holdt på med, sier han.

- For all del, vi fikk mye pepper også, men det var en
film som endelig avkledde virkeligheten.

Fra takterrassen i bygården kan Lars se ned på Bislett
stadion. Fire ganger har han løpt gjennom portene der,
som deltaker i Oslo Maraton, men den tida er
ugjenkallelig over: for fire år siden fikk han påvist kreft,
og måtte igjennom en åtte måneder lang cellegiftkur
han bare så vidt overlevde. Fortsatt går han til
ukentlige kontroller og behandlinger for å holde den
aggressive sykdommen i sjakk.
- Det er det som er så dumt med dette livet, sier han. -
Når du endelig har skjønt noe av det, skal du plutselig
dø.
Foreldrene hans er begge borte. De døde av kreft, med
fire måneders mellomrom, for åtte år siden.
- Men bortsett fra mammas og pappas begravelse har
jeg ikke vært til stede i kirka. Jeg går dagen etter
isteden. Da tar jeg med meg gitaren og setter meg ved
gravsteinen og spiller litt for dem. Jeg syns det er
bedre, sier han.
- Begravelser er ikke noe du skal bli god til å gå i. • - Jeg
var på premieren av filmen, og jeg husker den gjorde
enormt sterkt inntrykk. Ikke bare på meg, men på alle.
Ting ble vist på en måte som gjorde at du følte dette
virkelig angikk deg. Du så levende mennesker du kunne
ha kjent, men som hadde kommet skjevt ut, sier
Strand, som da 90-tallet kom og hun ikke lenger var
sosialminister ble styremedlem i Tyrilistiftelsen.
- Jeg var tilhenger av den holistiske tilnærmingen der
oppe. Elevene fikk hjelp til å finne ut hva det var som
ga livet deres innhold og mening og ble utfordret til å
kjenne på følelser som rusingen hadde sløvet ned. Hva
gjør deg glad? Hvorfor ble du sint nå?

Plutselig svarer det en dag i andre enden av telefonen.
Det er jenta fra filmplakaten, hun med de store krøllene
og ansiktet som skreik av frustrasjon.
- I begynnelsen, etter at jeg dro fra Tyrili, var jeg som en
åpen bok. Da la jeg ikke skjul på noe av fortida mi når
jeg møtte folk, men nå har det gått så lenge, så jeg går
ikke rundt og prater så mye om det lenger, sier hun, og
noe nølende synes å ha kommet inn i stemmen
hennes.
- Ikke med det yrket jeg har. Hun fikk livet på rett kjøl.
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Etter å ha kommet til Tyrili da hun var 20, på samme
buss som Lars, og vært der i tre år, tok hun opp igjen
videregående, utdannet seg til sykepleier og fikk en
sønn som i dag er voksen. Som en del andre elever har
hun vært tilbake på Tyrili, men som ansatt; i tre år på
begynnelsen av 00-tallet jobbet hun som sykepleier på
et av stiftelsens nyere rehabiliteringssentre. Vi kan
komme og besøke henne, hun må bare få sjekket
arbeidslista si for uka som kommer.
Dagen etter kommer en SMS. Hun har ikke lyst å stå
fram med navn eller ansiktet i avisa. Det er for mange
som ikke kjenner bakgrunnen hennes.

Mye har skjedd i løpet av det tretti åra som har gått
siden filmen kom ut. Blant annet har beboerhuset
flyttet fra Mesnali og ned til Lillehammer, til et
fabrikklokale som ble renovert og bygd om til en
moderne behandlingsenhet med klatrevegg. Og Tyrili
har vokst fra et bofellesskap i Mesnali til åtte enheter
spredt over hele Norge.
- Fordi vi innså at det er lurt å trene på samme sted
som kampen spilles, sier Engen.
- Vi sa da vi startet Tyrili at hvis vi ikke var i stand til å
utvikle oss i takt med samfunnet, og med rusmiljøet, så
ville vi aldri bli noe troverdig alternativ, sier Jansen.
- Stoffene har skiftet karakter siden 1980, sier Engen. -
Men jeg tror vel vi kan si at våre elever til sammen har
prøvd det som finnes.

Sigve Endresen, regissøren av «For harde livet», vant
tre Amanda-priser det året, både for beste dokumentar
og beste film, noe ingen dokumentarfilm tidligere
hadde gjort. De neste åra skulle han lage flere
prisvinnende filmer, blant andre «Store gutter gråter
ikke» og «Leve blant løver», om henholdsvis
fengselsinnsatte og kreftpasienter.
I 2010, på 30-årsdagen for stiftelsens grunnlegging,
mottok Ulf Jansen Kongens fortjenstmedalje i sølv for
sitt arbeid for rusmiddelavhengige.
- Vi fikk mye oppmerksomhet før filmen også, men
med den fikk vi en ny boost, og en helt annen aksept
for det vi holdt på med, sier han.
- For all del, vi fikk mye pepper også, men det var en
film som endelig avkledde virkeligheten.

Fra takterrassen i bygården kan Lars se ned på Bislett
stadion. Fire ganger har han løpt gjennom portene der,
som deltaker i Oslo Maraton, men den tida er
ugjenkallelig over: for fire år siden fikk han påvist kreft,
og måtte igjennom en åtte måneder lang cellegiftkur
han bare så vidt overlevde. Fortsatt går han til
ukentlige kontroller og behandlinger for å holde den
aggressive sykdommen i sjakk.
- Det er det som er så dumt med dette livet, sier han. -
Når du endelig har skjønt noe av det, skal du plutselig
dø.
Foreldrene hans er begge borte. De døde av kreft, med
fire måneders mellomrom, for åtte år siden.
- Men bortsett fra mammas og pappas begravelse har
jeg ikke vært til stede i kirka. Jeg går dagen etter
isteden. Da tar jeg med meg gitaren og setter meg ved
gravsteinen og spiller litt for dem. Jeg syns det er
bedre, sier han.
- Begravelser er ikke noe du skal bli god til å gå i. •

"Rusavhengige i disse åra ble lagt inn på Gaustad og
Dikemark og andre psykiatriske klinikker. Men kom
akkurat like fort ut igjen."
ULF JANSEN (67), STIFTER AV TYRILI

"Her skal jeg være i seksten måneder? Jeg kommer jo
til å ta livet av meg». Det var det jeg tenkte da vi stoppa
og det eneste jeg så rundt meg var skau og snø."
LARS PETTER GRAN SMEDBAKKEN (48), TIDLIGERE
TYRILI-ELEV.

"Jeg hatet Tyrili umiddelbart. Jeg var jo der på tvang,
ikke sant. Så hele meg stritta imot. Men så gikk det seg
liksom til."
LARS PETTER GRAN SMEDBAKKEN

"Hvis du bestemte deg for å rømme til Oslo for å ruse
deg, så var det ikke bare å komme tilbake og late som
om ingenting hadde skjedd."
ULF JENSEN

"Jeg kommer meg jo aldri videre, jeg. Det er som på
skolen.
Jeg bare dumper om og om igjen."
LONE, I SITAT FRA FILMEN
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"Ting ble vist på en måte som gjorde at du følte dette
virkelig angikk deg. Du så levende mennesker du kunne
ha kjent, men som hadde kommet skjevt ut."
TOVE STRAND GERHARDSEN, SOSIALMINISTER I
GRO HARLEM BRUNDTLANDS REGJERING

TYRILI
Startet i 1980 som et alternativ og supplement til
eksisterende rusbehandling. Ekteparet Ulf Jansen og
Randi Dalsaune grunnla Tyrili og førstnevnte var
stiftelsens leder fram til 2017. I dag er sønnen Anders
Dalsaune Jansen leder.
Tyrili er et helhetlig behandlingsforløp der pasientene
gradvis får nye utfordringer. Det er fellesskapet som er
grunnstammen i Tyrili - troen på at menneskelig vekst
og utvikling skjer i fellesskap med andre.
I 1998 ble det åpnet for at elever ved Tyrili kan bruke
metadon og i 2004 ble Tyrili en del av helsevesenet, i
kjølvannet av Rusreformen.
Tyrili behandler i dag voksne med alvorlig
rusavhengighet, ikke lenger barn, og omfatter åtte
behandlingsenheter spredt utover hele landet - med til
sammen 189 elevplasser og rundt 225 årsverk.
I 2018 fikk Tyrili 329 henvisninger. I tillegg ble 15 elever
tildelt velferdsplass, betalt av Oslo kommune.
Kilder: Store norske leksikon, www.tyrili.no

70%
prosent av elevene på Tyrili hadde vært til behandling
for rusavhengighet en eller flere ganger tidligere viste
en undersøkelse i 2016. En annen undersøkelse fra
samme år viste at 50 prosent av elevene hadde
behandlingserfaring fra Tyrili fra før.

SAMMEN FOR LIVET: Gunnar Engen og tidligere Tyrili-
leder Ulf Jansen var med helt fra starten da landets
første bofellesskap for rusavhengige i 1980 åpnet
dørene på Mesnali utenfor Lillehammer. | REHAB:
Elever på Tyrili samlet på kjøkkenet (bildet over).
Fellesskap var og er en del av Tyrilis filosofi . Lars
Petter Gran Smedbakken til høyre, med gitar. I likhet
med Lone Jensen (nederst) ble han fulgt av tv-teamet i
16 måneder. | RØYKESUG: Lars var seksten år da han
kom til Tyrilikollektivet. Han gikk gjennom tre år med

rehabilitering, og jobbet videre i stiftelsen da et nytt
senter ble åpnet i 1990 i Østerdalen. | STORBYGUTT:
30 år seinere bor Lars Petter Gran Smedbakken på
Bislett i Oslo - uten krøller, men med den samme
hangen til tobakk. | ELVELANGS: Mye av
rehabiliteringen på Tyrili besto av utendørsaktiviteter.
For Lars, her etter å ha raftet i Sjoa, ble det nøkkelen ut
av det destruktive livsmønsteret. | BOMASKIN: Her,
mellom blokkene på Stovner, var det Lars hadde sin
barndom på 70-tallet. Stovner som bydel skjøt fart på
midten av 60-tallet, da Oslo kommune vedtok storstilt
utbygging for å få bukt med etterkrigstidas
boligmangel. - Altfor mange ungdommer, på et altfor
lite område, uten noe å gjøre, det var Stovner da jeg
vokste opp. | PÅ RØMMEN: Lone har stukket av fra
Mesnali, men blir plukket opp igjen av miljøarbeidere i
Uteseksjonen i Oslo. Motlys Nasjonalbiblioteket. |
HUSMØTE: Ulf Jansen (til venstre), sammen med
regissør Sigve Endresen og kameramann Hallgrim
Ødegaard. Tonen på husmøtene var gjerne direkte og
konfronterende - ungdommene skulle stå til ansvar
hvis de rømte ned til byen. | OPP OPP!: «For harde livet»
var ment å være en informasjonsfilm på 20 minutter.
Den ble en halvannen time lang dokumentar som vant
Amanda for beste film og endret synet på
rusbehandling. | FJELLET KALLER: Lone er tilbake i
fjellheimen, for andre gang, etter at hun stakk av fra
kollektivet og måtte ta innkjøringsuka på nytt. | FIKK
OPPMERKSOMHET: Faksimile fra Verdens Gang da
«For harde livet» hadde premiere på kino i april 1989.
Lone Jeanette Jensen var 19 år og med da filmen
skulle promoteres, men rusen hadde allerede festet et
hardt grep om henne. | GJENFORENINGEN: Regissør
Sigve Endresen og Lars Petter Gran Smedbakken - 30
år etter at filmen om Tyrilikollektivet kom ut. |
KLAMRER SEG TIL LIVET: For fire år siden fikk Lars
påvist kreft, med en påfølgende åtte måneder lang
cellegiftbehandling som han bare så vidt overlevde. I
dag går han til ukentlige behandlinger.
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