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1774

Den unge romantikeren 

Werther avvises av Lotte. 

Deprimert, med tilgang på 

skytevåpen og alkohol, 

skriver han et avskjedsbrev 

og skyter seg med sin rivals 

revolver. 



1925

En mann, traumatisert etter å 

ha tjenestegjort som soldat 

under 1. verdenskrig, utvikler 

en psykose og kaster seg ut 

av vinduet



1963

En talentfull forfatterspire 

svelger en håndfull tabletter 

og gjemmer seg, med håp 

om aldri å bli funnet 



2002

En gruppe unge muslimske 

kvinner i en avsidesliggende by i 

Tyrkia tar sitt eget liv, angivelig 

for sin rett til å bære hijab



2008

Et barn, overlatt til sin far i 

ødemarken, skyter seg 

impulsivt, med sin fars 

revolver 



2011

Sønnen i huset tar en flaske 

sprit og foreldrenes 

bilnøkler, drikker seg full og 

kjører inn i en møtende 

trailer



Historier om selvmord

Skjønnlitteratur kan skape et fellesskap, som 
strekker seg over tid, kultur og kontinenter

Ida Lorentzen





«Darwin kan fortelle oss 

hvordan vi er blitt 

mennesker, hva et 

menneske er, men det er 

Dostojevskij som kan si 

hvordan det er å være et 

menneske»

Kjersti Annesdotter Skomsvold



• Vekke vår forestillingsevne til live

• Forstå den andres sinn, 

som forskjellig fra vårt sinn

• Se oss selv i deres sko, med deres 

ønsker, tanker og følelser.





”Alle lykkelige 

familier 

ligner hverandre, 

hver ulykkelige 

familie er ulykkelig 

på sin egen 

måte”



Hver gang han sa noe til Anna, 
flammet en frydefull glans opp i 
øynene hennes, og et lykkelig 
smil la seg over de røde leppene. 
Det var likesom hun la bånd på 
seg for ikke å vise disse tegnene 
på glede, men de sprang frem 
på ansiktet hennes av seg selv.



• Tap av tilknytning, posisjon og tilhørighet

• Følelsesmessig smerte – Skam, skyld, sjalusi, 
raseri og fortvilelse

Tap



• ”Han hadde ikke akkurat kjølnet i 
forholdet til henne, men han hatet 
henne fordi han elsket en annen 
kvinne – det var helt tydelig

• Alle de mest grusomme ord et brutalt 
menneske kunne si, sa han henne i 
hennes innbilning, og hun tilga ham 
dem ikke, som om han virkelig hadde 
sagt dem”

Forestillinger = virkeligheten



Og med ett forsto hun hva det var som 
skjulte seg i sjelen hennes. Ja, det var den 
tanken som alene kunne løse alt. ”Ja, 
dø!...”

«Døden kan redde meg fra alt, fra all 
skammen.»

Forestillinger = virkeligheten



• ”Inn der!” sa hun for seg selv og så inn 
i skyggen av vognen på den 
kullblandede sanden rundt 
svillene, ”inn der, midt imellom, så skal 
jeg straffe ham og fri meg fra alle og 
fra meg selv”



Opphopning av risikofaktorer:

•Tilknytningsbrudd og tap av tilhørighet

•Tapt anseelse

•Tenkning uten alternative perspektiver

•Forestilling av avvisning fra Vronskij

•Tanker og utsagn om døden

•Følelsesmessig overveldelse –
skam/skyld/sjalusi/frykt/sinne/fortvilelse

•Intens smerte

•Misbruk av rusmidler og impulsivitet

•Tilgang på farlig metode



«Når folk først har bestemt seg for å begå 

selvmord, da er det for sent å appellere.» 

Vil en som planlegger selvmord kunne endre mening, 

og velge livet fremfor døden? 



” Finnenes mektigste 

fiende er mismotet, 

sørgmodigheten, 

den bunnløse apatien… 

Bedrøvelsen har så til de 

grader festet grepet at 

mange finner ser døden som 

eneste mulige redning 

fra angsten. Svartsinnet er 

en bitrere fiende enn selve  

Sovjetunionen"



Mann

Deprimert

Konkurs/ruinert

Avvisning

Tidligere selvmordsforsøk

Aktuelle selvmordsplaner

Alkohol

Tilgang på våpen

Fravær av: 

sosial støtte

verdi

tilhørighet



«Obersten stirret på det ladde 

våpenet i lang tid før det gikk 

opp for ham: Han var ikke 

alene i verden»

Durkheim (1897):

«hver enkelt person utfører handlingen 

helt isolert, ingen av dem aner at det 

akkurat da kanskje er andre som utfører 

den samme handlingen»
Ida Lorentzen



Nært fellesskap, 

basert på deres planer om å

forlate nettopp fellesskapet 

Nordkapp – og andre

”hot-spots” for selvmord

Ida Lorentzen





Avtalen om kollektivt selvmord 

holder følget sammen, 

og samholdet blir 

den sentrale beskyttelsesfaktor

Ida Lorentzen



Tilgang på farlig metode og

evne til å gjennomføre en dødelig

handling 

Forestilt

mangel på 

sosial

tilhørighet

Forestilling 

av å være til 

byrde

Thomas Joiner, Why people die by suicide, 2005

Tilhørighet og verdi = sosial støtte

Psykiske lidelser

Rus

Personlighet

Genetikk

Nevrobiologi

Sosial isolasjon

Fysisk helse

Kultur



Tilgang på farlig metode og

evne til å gjennomføre en dødelig

handling 

Forestilt

mangel på 

sosial

tilhørighet

Forestilling 

av å være til 

byrde

Thomas Joiner, Why people die by suicide, 2005

Tilhørighet og verdi = sosial støtte

I feel certain I am going

mad again. I feel we can’t

go through another of

those terrible times…, I know 

that I am spoiling your life...

Virginia Woolf



«Jeg tror det er flere som har 

begynt å angre på alt sammen. 

Jeg er sannelig ikke så sikker på at 

jeg vil dø jeg heller… Hun forklarte 

at fellesskapet på 

selvmordsekspedisjonen hadde fylt 

henne med livslyst»
Ida Lorentzen



De andres liv
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