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Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan 
Schøyen (47) ut am fe ta min, pil ler 
og al ko hol med na tu ren. Nå tar han 
andre rus mis bru ke re med ut på tur, 
og ef fek ten er unik.  

Unik: Stif tel sen Veien Ut er 
unik i ver dens sam men heng. 

Tekst: Aleksander L. Bergan

J
u len 2001 var Jan Schøyen på full 
fart ned mot av grun nen. I 20 år had
de den da 34 år gam le dram men se
ren vært rus mis bru ker og kri mi nell.  
Krop pen vei de un der 70 kilo, han had de 

        på dratt seg he pa titt C og skjøt am fe ta min 
rett i åre ne. Han var tann løs og hus løs, og fa mi li
en vil le ikke ha noe med ham å gjø re.

Likevel føl te han for å dele ut ju le ga ver. I en stjå
let bil med stjål ne presanger – han had de tross alt 
ikke råd til å kjø pe noe selv – be stem te han seg for 
å ta leveringsrunden. Han kom aldri så langt. Jan 
sov net bak rat tet, kra sjet bi len og måt te til brin ge 
jul af ten på glatt cel la. Og som ikke det var nok, ble 
han ban ket opp med kjet tin ger to da ger senere av 
et par tor pe do er – for noe han ikke had de gjort. 
Tredje ju le dag var bun nen nådd. Det var på tide å 
ven de hjem.

For slått og fer dig kar ret han seg hjem til mor. 
Det var 16 mi nus gra der ute, og Jan ble møtt av en 
låst dør og trus ler om at po li ti et vil le bli til kalt. 
Det var stan dard pro se dy re.  

– Men mam ma er har en ra dar som for står 
når ting er vir ke lig ille, så jeg ble slup pet inn og 
bedt om å gå å leg ge meg, sier Jan. 

Da gen etter, for før s te gang i sitt liv, fulg te han 
mo rens råd om å opp sø ke hjelp. 

– Har slut tet å grub le
Det er ikke mye med Jan som vit ner om at han har 
til brakt en god bror part av li vet med rus i krop pen. 
Han er vel trent, vel ta len de og frisk. Det var an ner
le des for 13 år si den. Da kun ne han knapt kjen ne 
igjen sitt eget speil bil de, og det var ingen – verken i 
om gangs kret sen, fa mi li en eller han selv – som kun
ne fore stil le seg at han i dag skul le ta med rus mis
bru ke re på en tre må ne der lang na tur opp le vel se.

– Jeg har egent lig slut tet å grub le på hvorfor det 
ble som det ble, sier Jan.

Han kom fra et «vel møb lert» hjem. Fa ren var 
id retts mann, og mo ren var – med Jans egne ord – 
«ir ri te ren de or dent lig». Selv var han var en ak tiv 
gutt, men had de pro ble mer med å sit te stil le på 
sko len. Han kom på kant med læ rer ne, ble kas tet 
ut etter åt ten de klas se og hav net på spe si al sko le.

– Jeg had de sik kert fått en ADHDdia gno se 
om jeg had de vokst opp i dag, men den gan gen 
var man bare «umu lig». Sam ti dig er jeg vel dig 
glad for at jeg ikke hav net i den møl la, for da had
de jeg sik kert inn bilt meg at jeg må ha ri ta lin for 
å fun ge re, me ner Jan.

På spe si al sko len fant han sine «stam me fren
der» blant Drammens tolv vers te. Det ble mer 
kri mi na li tet, mer rus og hasj. Han til brak te noen 
år på en fis ke båt på vest lan det, og i små pe ri oder 
sobret han opp og ting så ut til å ord ne seg. 
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Jan møt te en jen te og fikk sitt før s te 
barn allerede som 19år ing. Men så 
ble det leng re og leng re pe ri oder med 
rus, og kor te re og kor te re pe ri oder da 
han skjer pet seg.

– Til slutt ble det bare rus, og jeg 
hav net på Plata, sier Jan.

«Plata», eller Christian Frederiks 
plass, er et kjent opp holds sted for 
tun ge rus mis bru ke re i Oslo. 

Måt te be gyn ne på nytt
Ifølge Jan er det helt til fel dig hvem man 
får som kon su lent i rus om sor gen. Han 
sier at han var hel dig som ikke møt te 
noen som bare sat te ham på me di si ner. 
I ste det ble han møtt med for stå el se da 
han trop pet opp på rus om sor gen i ja nu
ar 2002. Han ble med i et mo ti va sjons

– Alle greier å slut te på et tids
punkt. Det som er van ske lig, er å 
ikke be gyn ne igjen.

Den Før s te tu ren
Jan for sto at dersom han skul le kla re 
seg, måt te han ten ke nytt. Han be gyn te 
å se mot fjell top pe ne.

– Jeg voks te opp med ski på bei na 
og var mye ute da jeg var li ten. Det 
å gå i fjel let har alltid fa sci nert meg. 
Og så var det litt det at folk som går i 
fjel let var «or dent lige» folk. Det var i 
hvert fall slik før. For meg hand let det 
om mest ring, og jeg må jo inn røm me 
at jeg tenk te at andre folk også vil le se 
på meg som or dent lig, sier Jan. 

Den før s te tu ren tok han i 2003. Jan 
ble kjørt til Juvasshytta nord i Jotunhei
men og skul le gå 14 da ger i fjel let alene. 

– Jeg syn tes det var kjem pe skum
melt da jeg kom til den før s te hyt ta. På 
fjel let snak ker man med folk, og man 
må ofte dele rom med folk man ikke 
kjen ner. Det er kjem pe tøft når man 
ikke kan det med å for hol de seg til 
andre men nes ker i nyk ter til stand. Så 

2. feB rUAr 2002: 
Det er da to en Jan 
Schøyen (47) slut
tet med alle ty per 
rus. 

pro gram og be gyn te å gå i selv hjelps grup
per.

– Da to en jeg ble rus fri er 2. feb ruar 
2002, sier Jan. 

– Det skyl des at det var først i dis
se selv hjelps grup pe ne at jeg lær te at 
al ko hol var et rus mid del på lik lin je 
med alt annet. Da jeg for sto det, ble 
jeg let tet, for de gan ge ne jeg had de 
vært rus fri tid li ge re, skar det seg all
tid fordi jeg drakk. 

For Jan ble det te en åpen ba ring. 
– Når du kut ter ut ru sen etter å ha 

vært på kjø ret i så mange år, står du 
igjen med bare en svart av grunn, en 
tom het. Du har in gen ting i li vet, og du 
kan ikke noe. Du vet ikke hvordan du 
skal gjø re ting, du vet ikke hvordan du 
skal være so si al fordi du har ru set deg 
i alle set tin ger. Og når du be gyn ner så 
tid lig som jeg gjor de, får du ikke den 
ut vik lin gen du tren ger som ung dom 
med tan ke på re la sjo ner. Så da jeg slut
tet som 34år ing, var jeg som en tolv
åring i ho det, sier han, og leg ger til at 
det er ikke det å slut te som er van ske
lig. 

«Alle greier å slut te på  
et tids punkt. Det som  
er van ske lig, er å ikke  
be gyn ne igjen.»
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femUnden: De 
før s te 10 da ge ne 
av tu ren gjø res i 
Femundsmarka 
med kano. 

Veien UT: Stif tel sen «Veien Ut» tar rus
mis bru ke re med ut på tur i tre må ne der.

man læ rer mye både fy sisk og so si alt. 
Gå in gen gikk helt greit, men jeg fikk 
mas se gnag sår, og ble sol brent på øra. 
Jeg var helt grønn på det te, sier Jan. 

Han måt te av bry te tu ren etter 12 
da ger på grunn av gnag så re ne, men 
det tok ikke lang tid får han var på 
tur igjen. Nå har han gått 35 top per 
på over 2000 me ter. Han har vært 
på fle re is bre er og er jevn lig i skau en 
sammen med fa mi li en eller tur kom
pi se ne i hel ger. 

– Jeg er ikke re li gi øs, men man kan 
jo nes ten bli det når man står på en 
topp som man har kjem pet seg opp til. 
Det skjer noe med deg når du står der 
og ser ut sik ten. Jeg fin ner roen. Å være 
ute på en leng re tur hand ler mye om 
fri het, og at du vet at du kla rer det du 
skal gjø re. Du vet at du skal gå fra A til 
B, du vet at du kla rer å fyre pri mu sen 
og set te opp tarpen hvis det blir dritt
vær. Mest ring er nøk kel or det, sier Jan. 

I dag har han to barn, en ste sønn, en 
fos ter sønn og tre bar ne barn. Han inn
røm mer gjerne at han sy nes A4li vet 
med mø ter og ti me plan er kre ven de. 

– Jeg had de alt jeg øns ket meg da 
jeg bruk te nar ko ti ka. Nå har jeg fa mi
lie, hus og bil og alt sånt man skal ha, 
men dersom jeg ikke had de hatt dis se 
tu re ne å se fram til ..., sier Jan og ten ker 
seg om. – De er med på å gi li vet mitt 
inn hold. Nå blir det jo snart en ny tur, 
og selv om det er lenge å være borte fra 
fa mi li en i tre må ne der, fø ler jeg meg så 
pri vi le gert som kan gjø re det. 

veien ut
Tu ren han snak ker om, er den andre 
sto re rei sen i regi av Veien Ut – en stif
tel se som Jan og hans kone Kathrine 
dri ver, og som ble stif tet med tan ke på 
å gi andre rus mis bru ke re mu lig he ten til 
å opp le ve det han selv får ut av na tu ren. 

– Da jeg fikk opp le ve hvor sterkt 
det var, be gyn te jeg å leke med tan
ken om å bru ke det te i be hand lings
øye med, sier Jan.  

Jan ut dan net seg til øko nom da han 
ble rus fri, men job bet også en pe ri ode 
i rus om sor gen. Det tok ti år fra tan ken 
om å bru ke na tu ren i rus be hand ling slo 
ham til han la fram for slaget for Alfa 

kurs og be hand lings sen ter. Jan me ner 
det var rik tig å ven te så lenge. 

I juli i fjor la Jan og åtte tun ge rus
mis bru ke re ut på en tre må ne ders 
lang tur. Med seg had de de to rus te
ra peu ter og en ka me ra mann. 

Bru ker ne var først på av rus ning på 
Al fas be hand lings sen ter. Da de var blitt 
rus frie, til brak te de først ti da ger med 
kano på Femunden. Deretter for flyt tet 
føl get seg opp til Nams van net i Nord
Trøndelag. Derfra gikk de nordover i 
fire uker. De gikk over Børgefjell, inn
over Sødra Storfjellet og Kungsleden, til 
de kom til Svartisen i Nordland. 

– Vi gikk i etap per opp til 14 ti mer, og 
det er ikke for hvem som helst, sier Jan. 

Så fulg te en seks ukers seil tur langs 
kys ten mot Nordkapp og vi de re til 
Svalbard og tilbake.

– Te ra peu te ne holdt på med be
hand ling underveis, og den var lagt 
opp slik at de skul le få lyst til å leve 
et rus fritt liv. Det er når de kom mer 
tilbake at pro ble me ne mel der seg. Det 
kan være med fa mi li en, med gjeld og 
kre di to rer, eller de har kanskje 

«Det skjer noe 
med deg når du 
står der og ser 
ut sik ten. Jeg 
fin ner roen.»
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MeD na tur Mot rus
I til legg til Veien ut (www.veienut.
no) er det fle re andre rus be hand
lings sent re som bru ker na tu ren 
som en del av be hand lin gen. Her er 
et lite ut valg:

tyrili: Tu rer og opp le vel ser står 
sen tralt i rus be hand lin gen på Tyri
lisenteret. Det kan være en fis ke tur, 
en ri de tur i fjel let eller ski tur fra 
hyt te til hyt te.  
Mer info: www.tyrili.no.

Fjord ha gen: Be hand lings sen te
ret er byg get rundt et gam melt 
små bruk og den om kring lig gen de 
na tu ren. Bru ker ne hen ter ved fra 
egen skog, fis ker i fjor den, stel ler 
dyr og høs ter mat fra ha gen og sjø
en. Det til bys også ak ti vi te ter som 
fjell tu rer, pad ling og dyk king.  
Mer info: www.fjordhagen.no.

renåvangen: På Renåvangen leg
ges det stor vekt på at be bo er ne 
skal be nyt te seg av mu lig he te ne 
til ak ti vi te ter i na tu ren. Ør ret elva 
Mistra lig ger i gang av stand fra 
ut gangs dø ra og det er kort vei til 
al pin an leg get i Renåfjellet, opp
kjør te ski løy per og et utall vann og 
tur løy per. Det ar ran ge res også tur 
i fjell hei men med telt, so ve po se 
og pro vi ant, i til legg til en tur til fis
ke væ ret Bjørnsund utenfor Molde. 
Mer info: www.renavangen.no.

phoenix Haga: På Phoenix Haga 
på Mysen leg ges det opp til at be
bo er ne skal bru ke na tu ren. Blant 
annet er raf ting og fjell tu rer noen 
av til bu de ne. 
Mer info: www.phoenixhaga.no.

Manifestsenteret: Manifestsen
teret vekt leg ger be visst gjø ring 
av hel se ge vins ter knyt tet til 
fy sisk ak ti vi tet. Annenhver dag 
ar ran ge res det fri lufts ak ti vi te ter i 
sam ar beid med Buskerud Jeger og 
fis ker for en ing.  
Mer info: www.manifestsenteret.no

SekS Uker på Sjø en: De sis te seks uke
ne av tu ren går med seil båt fra Bodø mot 
Svalbard og tilbake igjen. 

ny TUr: Jan ser 
fram til en ny tur 
til som me ren. 

– Når du er ak tiv bru ker, har du 
ikke noe for hold til liv og død. Da vi 
traff den stor men, var det mange av 
bru ker ne som ble red de, og jeg spur te 
dem etterpå om de fikk kjen ne på lys
ten til å leve. Det gjor de de. – Bra, sa 
jeg. – Da har vi gjort unna et halvt års 
te ra pi på to døgn!  

sa ker hos po li ti et. Vi kan ikke bare slip
pe dem, så etter tu ren må de inn i et ter
vern. Det er åtte må ne der i en be man
net bo lig hvor man be gyn ner å ten ke på 
ut dan ning og jobb, og sak te til nær me 
seg det nor ma le li vet, sier Jan.

unik sta tis tikk
I ver dens sam men heng er stiftelsen 
Veien Ut unik. 

– Det er ingen som har gjort noe 
lig nen de, med å kjø re fullt be hand
lings opp legg på tur. Sju av de åtte er 
rus fri, mens den sis te ving ler litt. Sta
tis tik ken er helt unik, sier han. I juni 
leg ger en ny grup pe ut på tur. 

– Mest rings fø lel se og sam hand ling 
er nøk kel or de ne. Snak ker vi om na tur
fø lel sen, går det litt over i noe du ikke 
kla rer å set te ord på. Det har noe med 
å være i ett med det sto re og mek ti ge, 
og å se hva som bor i deg, sier han.

Han for tel ler om en storm de traff 
på vei tilbake til Bodø i au gust i fjor. 

«Det har noe med å være i ett 
med det sto re og mek ti ge, og 
å se hva som bor i deg.»
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