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1 $ønderjylland
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I Esbjerg gOt satan dag ned kLI5.54 og stIr apI margen kt.8.56
Dagens tngde erG tImer og 58 mlnuttet
Den er tittaget med 0 timer og 0 minutter
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Region Syddanmark er den del af landet, hvor der i 2016 blev begaet nstflest
selvmord. Men i Syd- og Sønderjylland mangler Landsforeningen for efterladte
efter selvmord i1dsj1e til at hjIpe med det frMllige arbejde. Som et afde
fá steder i andet har foreningen derfor ingen lokalkreds 1 Iandsdelen.

Ternpnratur mItt I gOt trem tit kL 7.
— Makslmum
— Minimum

NormnaLfac december

Nedbur mItt i gOr frem tit 01. 07.00
— dcc. mIned til data

dec. mIned sidste Or
Gennemanit for december
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Mandag: Lidt eLtet nagen soC Temp. -3 tit 5 gr. Let vind Ira nardvest
Tiradag: Skyet med tidt ragn. Temp 3 tit 7 gr Jvn vind fra vest
Onsdag: TOrt med nagen sot. Temp. 3 UI? gr let ulnd fra vest
Tomsdag: Skyet med risiko far regn Temp. 4 tit 7 gr. Let vind Ira vest
Fredag: Skyet, men tOrt vejr Temp. 4 tlt 7 gr Let vind Ira nordvest.

ARTIKELSERIE
Jonas Bisgaard Krist.nsan
jab :kmjvdk

EfTERLADTE: 132 personer i
Region Syddanmark gjorde
i 2016 en ende pa sit eget liv.
Aret erdet seneste, som Cen
ter for Selvmordsforskning
har tal for, og dengang var
Region Syddanmark den del
aflandet. livor der blevbegá
et nwsfflest selvmord.

IRegion Hovedstadenblev
der begáet 168, men holdes
antallet afselvmord op mod
de regionale befolkningstal,
sá er Region Sjrnlland den
region, hvor der blev begaet
flestselvmord per indber.
Ogsã opgjortmed denneme
tode indtager Syddanmark
en andenplads i statisdkken.

Men pa trods af at omrá
del ligger højt i antallet af
selvmord, sa liar en af lan
dets frivillige foreninger for
efterladte ingen Iokalafde
ling i Syd- og Sondetjylland.
Landsforeningen for efter
Iadte efter selvmord liar eksi
steretsiden 2002 og liar i dag
lokallcredsepã Sjmlland, fyn,
I Vestjylland (Thy), Nordjyl
land samt MidtjyllandlAar
lius - men altsã ikke i Syd- og
Sønderjyliand.

- Vi liar det jo slddt mod,
at der er et stort geogmfisk
omrâde, hvor vi ikke liar en
lokalkreds. Men vi kan ikke
ansrntte folk til at arbejde for
Os, sit vi liardetpã den anden
side ogsS godt mod, at vigor
deE, vi kan. Men vi vil geme
have noget arbejde i gang
demede, siger Hanne Tang
kasserer og medlem af for
eningens bestyrelse.

Nye Ulbud I Fredencia
Foreningen bestãr af fdvil
lige, som selv liar oplevet at
miste dl selvmord. De liar
fleregange holdt moderi bã
de Esbjerg og Søndeojylland
med henblik pa efterfølgen
do at fâ flere arrangementer
i omrâdet, men ifolge Hanne
Tang mangier dot en frivillig
ildsjrnl i omrãdet

- Deter wmrt at sige noget
om ärsagen, men de men
nesker, som kommer dl vo

HpJvande
Hulde Sande 02:20 - 14:53 VldI 02:49 — 15:18
EnbJerg 02:55 - 15:19 KoLding 00:08 - 11:48
BIke 02:59 - 15:26 Haderntev 04:05 - 16:01
Bottom 02:27 - 14:51 Aabentaa 04:13 - 16:04
Haoneby 02:36 - 14:59 Spnderborg 033K - 11:00

Landstoreningen tar
efterlodta after selvmord hat
ingen Iokalkreds I Syd- og
Sunderjyllond. I eftsrãret
hat der vret afholdt nogle
arrangamenter i Fredencia,
mens dot mangler iIdsjIe I
SCnderjylland og Esbjerg.
Foto: Johon Gadeqoard?
Scanpix

FAKTA

FAKIA CM SELVNORD
•Iãt 2016 var deriolt
568 persanet, der beg 1k
selvmord Oanmark. I
Region Syddanmark blev dot
begaot 132 aelvrnatd - dot
er nmstflest pa landoplon.

•Hardu selvmotdstanket,
kay du kontakte LivsIInIen
pa 70 201 201 alIe ãtets
dogefra klokken 11-06.
Nbrdu tinqettil UvslInien,
er du anonym. Râdgiveten
ptmsentetet siq ved
fornovn.

•Hvetdogetdeti
qennemsnitto danskete,
sam beqârsalvmotd. I
gonnemsnitfotsoget
cirka 20 patoaneratbegO
selvmord dagligt

•Selvmotd sam dedsàtsag
ettte gange sa starDom
ttafikulykket i Oanmatk.

•Oeretflete mssnd end
kvindet, detbegârselvmord,
men deter flere kninder
end masnd,somfatseqetat
begO selvmotd.

•Siden 1970 hat hmngning
og fotqiftning j nssvnt
tsskkefelge vmtetdeto
moat forettukne metodet.

K/WITh SELVN0011SFORSKNING.
OK& UVSUN/EId

Verden
.3 —

Algorue
Amsterdam
Antatya
Amen
Bangkok
Banetona
B&jin9
Berlin
Brunettes
Bukarest
Cairo
Cape Town
Cypern
Dobtin
Eliot
Odteb org
Iran Canarla
Helsingners
Hongknng
Istanbut
Kreta
Lissaban
London
Los MIcies

res møder, or ofte lidt ramle
og liar mâske ikke energi og
overslmd ni at gâ i gang med
frivilligt arbejde, siger hun.

I ma) holdt foreningen
sit ãrlige frivilligseminar, og
dot førte dl, at der efter Sam
merferien kom gang i flere
arrangementer i Nrnstved,
pa Bomliolm ogi fredeticia.
Hanne Tang peger derfor pa
Fredeticia som den nrnrme
ste by, hvis man i Syd- ogSen
deflylland liar lyst dl at mo
des med andre efterladte ef
tnt selvmord, da der her bli
vet arrangeret fore sâkaldte
Walk & Talks.

]Dao’!Nat 0agNat
la 51 Madeira 20 12

6 0 Madrid U 5
16 7 MaLaga 18 00
18 7 MaLta 18 13
35 27 Mauiao City 21 6
18 6 Msskva -6 -6

3 -B NewYork 7 0
B 5 Nine 05 6
9 6 Nook -3 -5
7 2 Onto -8 -U

20 12 Paris 15 9
28 19 Phaket 34 25
00 0 Pra8 8 5
50 5 Reykjsvik 6 -2
22 10 Rom 16 7
-t -3 San Frannisco 14 9
21 16 tao Pauto 26 21
-6 -9 Slngapare 31 24
22 18 sIdney 22 16
12 50 TetAnto 19 9
19 U Tenerife 23 t9
16 9 Toronto 1 -2
13 7 WIen tO 6
15 51 ZuricH II 8

mødte dial fã sat gang i mere
faste, lokale arrangementer.

Ogsá I Haderslev hat der
ddligere vrnret et samarbej
de.

I en ãrrsskke havde for
eningen en aftale med en
prrnst om, alder hvert ârblev
hatdt en gudstjeneste i Ha
derslev Domltirke i forbin
delse med den 10. septem
ber, vetdensdagen for fore
byggelse afselvmord.

- Vi vil geme forsøge no-
get Irnngere sydpá, for vi liar
aldoig dgdg vrnret nede om
kring Sønderborg Det ma
blive votes nmste dltag I om
râde siger Hanne Tang.

Selv or hun fra Thy, livor
hun or fonnand for lokal
kredsen. Hun mener, at den
hjrnlp, som foreningen kan
tilbyde, bedst ydes lokalt,
hvor eftertadle kan mede
andre mennesker, der liar
haftlignende optevelser med
selvmord.

S,nd.rborg Cr naste mãI
Foreningen liar flere gange
forsagtatfã sat skab i sit syd
og søndeijyske arbejde.

For fite at siden var dot
temamøde i Esb)erg, hvor
efter foreningen ogsã si-ran
gerede 01 opfolgende mødo.
Men her var der for fa from-
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Casper lever videre
gennem sine børn

Louise Sommer biev enke, mens hun var højgravid med sit ondet born,
do hendes mand Casper begikseivmord. Siden den isnende koide not i februar for
under et Or siden har hun hver dog forsøgt at forhoide sig til at vre dybt uiykkeIig

samtidig med, at hun erforeisket i sine to døtre.
Men seivom hverdagen som alenemortil to smO børn er hOrd, og Casper ofte har

fOet skid ud over sin besiutning, sO vii han aitid vre med i hendes hjerte.

3-
TeksrJonas Bisqoerd kristensen

bik@jv.dk

T
akfor liver gkede,
derfyldte vort hjerte,
hvergangdugjorde
vort liv hi en fest.
Hjmlp Os atbrere liver
byrde, liver smerte,
du ved olene, hvod qener
osbedsr.

Casper Mandmp Sommers farbror slcev
i 1981 melodien hi saimen “Du som har
tndt miliioner af stjemer”. En salme, der
fuigte ham og hans husmi Louise Sommer.
FuigEe dem fra deres bryllup og hi bamedá
ben of deres ED datre. Mends deE var deres
yngste barns nor, var Casper ikke seiv med.
For saimen flilgte ogsh panet hi hans be
graveise. DeC var deres sang - og dens melo
di og lyhk fyidte Narte Kfrke ved hver af he
nvnte begivenheder.

Da her simile siges ja hi, at lain doden
kunne sidile hem. Da her simile siges vel
kommen hi nyt liv. Og ha her simile siges
fawel - for netop daden kom hi at slhlie

Casper forsvinder
Louise Sommer vdgner i market notten hl
mandag den 26. februor. Hun er hajgrovid
oghor haisbrand. Foderen hi bameti ma
ven er ikke ved hendes side, men hun havde
trods alt agsd lagtsighl at save olene, do Ca
spersom sri aftefarsd tvpd sin mobiL Mhske
er han faldet I savn ph safoen nedenunder,
tmnker hun - det oWe ikke vain uswdvanhgt

Men do Louise stdr op ag bevwger sig ud i
market ph 1. sal, apdager hun hurhgt, at Ca
sper liar veret ovenpri. Lyseter slukket aver-
alt, sri han liar vieret avenpd uden atgd I
seng.

Nedenunder er han heiler ikke otfinde,
agpanikken bemder at sprehe sig i Lvuises
krop. Hun iler frem aghlbage. Gdrudenfor.

FAKTA

OMSELVMORD
• Har du selvmardstanker, kan du
kantakte Livslinien pa 70201 201 alIe
Oreta dage fra klakken 11-04. Nhr du
ringertil Livslinien, er du anonym.
Rhdgiveren prsenterer sig ved farnavn.

• Jydskevestkysten har i sin artikelserie
am selvmord vret apmarksam ph de
etiske overvejelserved emnetAvisen
har derfor I&st og fulgt WHO’s rhd far
ansvarlig journolistik amhandlende
sejvmard. Historierne er blevet fortalt
ph kildernes prmisser, ag de hor kest
artiklerne igennem, for deer blevet
publiceret

•i hr2ol6var der i alt 568 persaner,
der begik selvmord i Danmark. I Region
Syddanmark, hvor der bOde mOlt ph ontol
ag per indbygger blev begOet nsstflest,
blevderbegOet 132 selvmard.

•Selvmard sam dedsOrsag ertre gange
sO star som trafikulykker i Donmark.

•Oer erflere mend end kvinder, sam
begOr aelvmord, men her ertlere kvinder
end miend, sam forsoger at begO
selvmard.

KILtER: CENTER FORSELVMORDSFORSKNING
55 LIVSLINIEN

Daren er last. Casper er ikke i bilen, sam fort
sat holderirarparten. Hun farsager atHnge
ogskrive UI ham, mender er ikke nogetsvar.
Hans arbejdsmobil buyer onsshllethl en kol
lego.

Indenfor igen gdrLauise indpd sin dot
ters msrelse. Den hover, som snort skal hove
en lillesaster. Febhlsk leder hun videre, men
hvod leder hun efter? Deter rydeligt, at Ca
sperharforladtrcnkkehuseti udkonten of
Kalding. Ekssranaglen er viek - den liar hon
brugi hi or Mae damn udefro. aghons sko strir
ikke i entTeen.

Do paliher bliver kantoktet, gdr der ikke
kenge, far amrddeterfyldt med hundepa
rruljer, luften buyer hersket ofen helikopter,
ag medieme bUnger en eftersning. Alle shl
lerde detsommespargsindL

Hvor er Casper Sommer?

Ved du godt, hvor hijt jeg elsker dig?
Louises stemme imidcer en anelse, nOr
hun genfort1iersrenahetfra hen koihe
vintemat, hvor hendes virkeligheh andre
he sig fin iykkehg familie hi alenemor.

At Casper imnne finhe pOst Eage sit eget
• liv, kom som et

Om iorhagen vsr famihen hi fodseisdag
has Caspers bror -og Casper kobte ikke
overmskende gaven i sidste ojeblik Sondag
ihggehe he p0 nybil, som simile mmme fire

- personer i stehet for tre, nOr panets hatter,
Stella, fO mOnehersenere simile have en iii
iesoater. Men mandag gjorhe han en enhe
p0 sit liv.

- Veh hu godt hvor hajt jeg eisker dig
spurgte Casper sin kone tO hage far sin hoh,
mens han lhggehe p0 Louise

DeE var ikke unonnait, at han kom meh
lmriighedserkkeringer hi hende, men hen
ne frehag var hot for sihste gang.

Hun veh, at han lithe tog en impuisiv be

siuming hen nat hvor sanhag bier hi man-
hag og hun gikfra hustru hi enke Han hay
he tegiet en livsforsilcing i Louisa navn
kort for sit seivmord, men het var ikke no
get, hun unthehe aig over p0 havrenhe
hhspunkt for hun var tohs alt hojgnvid
med panets andet barn.

Ma ikke hjalpe med at Iede
Deter en bidende kald dog, den mondog i fe
bruar, hvor hundeporruljer oghelikopter sa
ger efter den farsvundne Casper Sammer.
Udenfar iigrerdersne, agde mange menne
sker, her i labet ofdogen rrosker md ogud
ad Louise Sommers hoveddar, slieber vmnter
londskobet med mndenfor oggargulvet vddt
og bakidt

Casper ken nonnaltikke lide atfiyse, og
Louisa movefamemmelsefonmllerhend%
athon derfor ersagt mdi et skur. Hun siger
derhaft UI he mange menneaker, derefter
hhnden er samlet Bride Lauises ag Caspers
fomiliemehlemmer er madt op for at hfwlpe
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Louise Sommer kan bade smile og grine sammen med datteren Enya, sam hun ar hcjgmvid mcd, do hondes mand begik selvmord. Men samtidig giver bun sig selv by UI at vmre ulykkelig.
rota: Siren Gylling

med at lede efter deres søn, deres bror og de- ne, og Louises sedøse mine midt i fortllin- gen. Enya og Stella. De to døtre. Deres uskyl- er der ikkefiere tdrer tilbage. Hun kan intet
res suigersen. Men de md ikke, for de risikerer gen af en nagisk historie buyer erstattet af dighed og glmde gør det vrd for Louise at gate udover atsttte sig pa gutuet ogskrige
at edetceggepotitihundenes spor, huis de be- lysende øjne og g1de kmpe vider sin smerte ud
vcsger sig ud ifebruarvejret. Enya kom dl verden godt to máneder ef- Hun harer ikke, at betjenten foruetter, at

Sam dagen skrider frem, tager Louise sigi ter Caspers dud. Louise giver sig selv by til Ingen târer Ulbage Casper har begdetsetvmord, forpd det tids
at ouerveje, am Casper hargjort skadepd sig at vre dybt ulykkelig samddig med., at hun Setuom der er mange mennesker i rcekkehu- punkt er hun kun i sit eget hoved
setu. Det uirker urealistisk for hende, for han er dybt foreisket i sine to døtre. Deter disse se ad er derstille. Ogmens de bare sidder Ndr Louise forestittede sig etfamilieliv, var
kan ikke tide, ndr detgor ondt. Men da hun følelser, som har hamret mod hinanden si- des i stuen i den utrohge stithed, netter to be- det altid far, mor og barn. Hun forestittede sig
finder ud af at han haude sygemeldt gig om den den kolde vinterdag i febnsar. Men de tjente udenfor hurtigt i sprint aidrig at vcere hajgravid og alene med en dat
ftedagen, pd trods ofat han var task, begyn- S}CAL bare samarbejde. Deter en 12-d rig dreng oghans mor, som terpd to dr.
der de traumatiske tanker for atuor atdomi- - Hun ligner sin far sá meget Jeg prover at fdrpotitiet dl at tabe suerkt. De opaager ud
nere. vende det dl noget posidvt - det ken godt pd eftermiddagen den patrutjebit, der dagen Hvor or far?

- Deter nogetfutdstcendiggalt, tcenker vnre, at jeg ikke liar ham lmngere, men han igennem har hotdt uagt udenfor Louise og Det var den store pige, som sorgede for, at
hun, for Casper vii normatt hettere tage siaj er i mine born. Han er her stadigvmk i dem, Caspers hug. De to bel7ente i biten baster kort Louises liv fortsatte i dagene og ugeme efter
pd arbejde end at melde sigsyg. og han lever videre gennem dem, siger Lou- efter i retning afen ubeboet botigpd den an- Caspera selvmord - hende, som sørgede for,

Timeme er mange, men deforavinder hur- ise. den side afvejen, hvor der knap et drfodn- at hun stod op om morgenen, at hun fik Ia
tigL mens Louise stdr med sin højgravide ma- Enyas spontane latter og hendea leg pa den havde ursret brand. vet mad, at hun ikke bare Ia pa sofaen i fo
ye og kigger ud ad vinduet i hdbet om, at hen- spisebordet athryder historiefortssllingen Ved husetstdr der etskur. stersdlling
des mand kommergdende. I hdbet am at han igen. “Nu er det altsá mig, der skal have lidt Det bankerpd Loulses dør. Politiet harfun
kommer hjem. Kommer hjem ogsparger, opmssrksomhed”, synes hun at kommuni- det Casper. Han er dad, fortTiier de.
huorfor de atte er samiet. kere. Hun bryder stemningen og ftempro- I det moment iukker Louise ned. Hun fates

vokerergrin. siglammet. Hun hargrcsdtheie dagen, mens LIES MERE
Enya smiler, mens hun ser sin mor i øjne- Sãdan kommer Louise gennem hverda- hun hat Jrygtet netop denne besked, men nu NIESTE SiDE
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Solmen 0u sam har tandt millioner of stjerner” havde star betydninq for Louise Sommer eq hendes mand, ogden fulqte dem qennem livets store heqivenheder. Feto: Siren Gyllinq

Hun er endnu for ung dl aE foratd, hvad hun kan se over dl deE skur, hvor han blev FAKTA Han lwser, at Casper undslgilder. At han
der er sket, og deter svmrt for Louise at sige, flindeL Hun hat efterfelgende vmret ovre garde det i kwrlighed ff1 Louise, Srella ogEn
om Steila kan huske sin far. I begyndelsen for aE ae sEedet hvor heodes mand valgte at LOUISE SOMMER ya i maven. Han havde lejet em nogle ting,
var det tydeligt, at datteren manglede no- ende sit liv, og I dag har hun derfor nemme- sag det fyldte ad meget i ham, at den eneate
get men hun lomne ikke forklare, hvad det re ved at ae over pa den anden side at vejen. •Er 30 or, ag er uddonnet pmdogoq. udvej han kunne ae, var at tage sit eget liv.
var. Hun dbnede ofte deren ud dl entteen Men deter dl gengId stadig avart at bo •Hendes mond CosnerSommer beoik Selv den aidate aften faraegte Casper at
det udspunkt pa eftermiddagen, hvor Ca- i huset Det bus, hvor panet flyttede md . shppe udenem. Da han blev nedenunder I
sper plejede at komme hjem fm arbejde. sammen for at fá en hiskatart og leve et i- ee!vmord den 26. februor 2018- cirko to sofaen medsin mobil i stedet far atgd iaeng,
I fowenmingen om at far vile gá gennem kehgt liv. moneder inden Louise hovde termin med da Louise kyaaede ham gednat. Han prevede
deren md i smen. Hun buyer hele dden mindet om Casper, porrets onden dotter. isi detaidate at blive fri far depreblemer, han

- Hvor er far, spurgte Stella en dag hvor for spisebordastolene i amen er det eneste, • mldste dotter Stello fvlder tre havde epbygget, men det lykkedes ham ikke.
mor og datter atod sammen i raskkehusets som hun har kebt efter hans ded. . Han bliver hisat fra aamme kirke, hver han
kakken, mena hun pegede gennem vindu- - DeEmS ogaS geme minde mig om ham. or den 23. deoember, mens den ynqste gay Leuiseaitja. Prwaten sat den samme. Og
esmden mod vejen udenfor. Men jeg skal ogaS vasre i stand dl at ta- dotter Enyo i dog er otte moneder. aalmen, derharbelydetad megetferpanet

Louise fonegte atforloare ath datter p5 ge aloidtet videre. Han vii jo aidd have en •Louise og Casper hovde vasret gift i erdenaamme.
dengang to at, at far var dad. At far hoede i plads i mit hjerte uanaet hvad, men han treetholvt dr do Cosner tog sit eoet liv. Kwre akat Kterefar. Vi elaker dig atadig.
himlen, og at han ikke yule komme hjem. akal vzre med p5 den gode made lkke kurt ‘ Gkeder as ff1 at made dig igen ph den an

De hargjort det dl etdmal atsige god- i sorgen, alger Louisa •Ved otfortmlle sin historie hhber Louise den side. Kcerlighilaen dine trepiger, stdr
morgen og godnat dl det billede at Casper, Netop sorgen har hun arbejdet meget pa, at nO ud til pOrerende eller folk med derakrevetpd hans k&e, sam erprydet med
som p5 hyiden over sofaen i smen smiler ud med at oveMnde. Hver gang hun fortasller selvmordstanker. Hun vii opfordre disse brwndendefyrfadssfonnetaem ethjerte.
i lokalet ved alden afet audit, der slthver “El- sin hiatode og taler med andre mennesker, til at tale am problemerne, for Louise Prwaten egsalmen er ogad den samme, da
sket, Savnet, Far’. helen hun en bIle smule. I, I I C 5. Ct ‘k , Enya et halvt hr senere bhver debt. Casper

- Stella akal ikke giemme ham. Han skal Hun har bevidat vaigt atvasre rlig og or se v op eve ,o a a e a er u er ikke med. Han falgerbameddben fra sin
ikke glemmes elier sloabbes ud, for han Shen. OgsS over for datteren Stella. For en ag hot svsrt ved at hondtere at tale am gravplada udenfor Idrkens hvide mura
gjorde det lIthe i ond mening. Det er ikke dag vil hun blive bevidst om, at de andre Lauises oplevelse. Deter ferste gang at Louise er dlhage I
forkert for mig at sige dl Stella, at far ikke barn bade har en mor og en far. Og det skal Hone Kirkeaiden hans btscettelse, agselvam
er her mere. Men Casper hat mange gange lithe vre en akam, at datteren loan har en deter hd rdt, ad akulle det vcere her.
fSet akasld ud, for deter hSrdt at vre ale- mor. I dag ved n.eSdge Stella godt, at far er Den hvide kiate er hyttet ud med Enya i sin
ne med et spasdbam og et bam p5 to-n.e Sr. dad, men hun far ikke mere at side, far hun lange, hvide ddbakjole med lilla bdnd. Det
la&sr fordi det ikke var det, jeg ville. DeE var selv bliver gammel nok dl at sperge. er tart, at Casper fra singravpladapd en el
planlagt efter, at vi skulie vasre to am deE let anden mdde alligevel er dl atede, selvam
her, tiger Louisa Hillioner of stjerner deter hdrdt at han kun er der i dnden og ik

Hver morgan vSgner hun op i den seng Poliffet afleverer Caapera afakedsbrev ff1 den fl FORTSAT FRA kefyaiak
hvor Casper là ved hendes side for mmndre aamlede familie i rwkkehuaet Hansfar 1w- FORRIGE SIDE “Du som har tasndt millioner afstjemer”,
end et Sr sideo. Hun hot i samme bus, og aer dat hajL &Ider atter Harte Kirke.
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Folk med selvmordstanker
udveksler erfarinqer
pa Facebook
I flere lukkede grupper pa Facebook udveksler medlemmer rád og erfaringer om selvmord. Nár en selvmordstruet modtager
rád og konkrete anvisninger, øger det sandsynligheden for selvmord eller forsøg pa selvmord, advarer direktør for Livslinien.

SELVMORD
Rikiw Buitzer Knudsen
rbk@jv.dk sq
Janus Bisqaurd Krlstsnsen
jabik@jvdk

FACEBOOK; ‘Hvilke sovemedi
ciner kan man dø at?”, “Hvor
dan er det at overleve et seiv
mordsforseg?’, “Er der no
gen herinde, der bar prøvet
at hnge sig selv? Og hvis ja,
hvad gik gait’?

I flere lukkede Facebook
grupper hersker en intensiv
debat om seivmord, Mens
flere medlemmer giver ud
tryk for, at de ikke ansker
atleve mere, efterspørgeran
dre konkrete tad og erfarin
ger i forhold di at begâ selv
mord.

Ovenstáende er anonymi
serede eksempler pa spørgs
mál, der er bievet stillet i
gruppen ‘Selvmord, Selv
mordstanker, ordet er fit og
ordendigt!”, og som i flere til
f1de er bievet besvaret med
mere eller mindre konkrete
râd.

Langt de fleste opsiag i
facebook-gruppen buyer
kommenteret af andre af
gruppens medlemmer. Det
glder dog for det meste
kommentarer, der forseger
at opmunte eller hjedpE

Konkrete tad er forlige
Erfaringsudvekslingen pa
Facebook bekymrer direk- rede villdr. Det gør deE langt damt Derfor afviser hun og- am selvmord og hoc anket
tør for Livslinien, Jeppe Kri- , ,,.

, fia pa de sociale medier, me- sà, at gruppen er med dl at dommen. Hvordan undgdr I,
sEen loft Jet er entyulgt uar- nerhan. tilskynde di selvmord. at noget lignende sker I feres

- far man en konkret °- iigt nor man udveks- Han aMser dog at Livs- -lvrtimodJegharfaetat gruppe?
visning, ager det risikoen linien kan bmge gruppeme vide af flere, at gruppen har - Det er ikke dlladt at dde
betydeligtfor, atman ekspe- ler rod og ertaringer konstrukdvt ved eksempel- reddetderes liv, sigerhun. opskrifter, men ingen Ican jo
rimenterer med den anvis- med henbllk ruuj vis at lade fagpersoner bli- Jruppen skriver nogle ek- styre intemettet, siger Britta
ning siger han. r ye medlem og tage kontakt sempetuis, at den nemmeste Wilfert, der som den eneste

MFacebook-gmppens ret- fa ri ige selvm ords— dl de personer, der giver ud- made at begd setvmordpd er at de fern administratorer ar
ningsiinjer fremgâr det, at metoder men iea vii tryk for konkrete selvmord- atskydesigselv.Erderikkeri- bejderi psyldathen.
deciderede seivmordstrus- . ‘ stanker. szko for, atnogen bitter inspi- Digital ekspert og forfat
ler ikke er velkomne, lige- nødig iukke munden - folk skal komme til os. reretafdet? ter di en bog om generado
som gruppens administra- nO en debat hvor folk Det erimod vores vedtgter - Nej. Deter noget, vi alle nen afdigitaltindfedte Søren
torer i flere kommentarspor r og polidk at opsøge enkelt- ved, at man kan, og der er Schultz Hansen erikke over-
hat sláet fast, atgmppen ikice ka n støtte hi n anden. personer. DeE sthder mod tang vej lbs tanke dl band- rasket over, at folk deler sine
ma vre forum for konkrete

MERE NOROENTOFT
folks ret dl atvre anonyme, ling For nogen er det en let- selvmordstankerpâ de socia

selvmordsopskrifter. Derfor SELVMURDSEKSPERT men jug kan love dig for, atvi telse bare at fã sagt ordene. le medier.
mener seivmordsekspert og PROFESSOR I PSYKIATRI nogle gange ma sidde pa vo- Jeg lean selvfølgelig ikice af- - Det er nrmere en selv
professor I psyldstri Merete res hnder, siger han. vise, at ingen nogensinde følgelighed. Nogle ting er let
Nordentoft huller ikice, atde- gør det, men det buyer ikke tere at sige pa slcrift med en
batten i gnippen er entydig folk kan støtte hinanden, si- Har reddet liv forstrket af facebook Man vis afstand dl modtageme, og
problemadsk ger hun. BrittaWilferteren at i aitfem kan finde tad og vejiedning de sociale medier er gnsnse

- Det er entydigt darligt, administratorer i Facebook- dl selvmord mange andre løse, siger han.
när man udveksler tad og Selvhjalp kern v.re godt gruppen, der hat 435 mud- steder, siger hun. Center for Selvmords
erfaringer med henblik Jeppe Kristen Toft er enig lemmer. Hun fortller, at forsuming har ikke forsket i
pa farlige selvmordsmeto- i, at selvhjlpsgnipper lean gt-uppen er oprettet, sâ men- Ingen opskrifter selvmordsdebauen pa de so
der, men j eg vii nudig iukke vte en god dng, men det nesker fit lean stte ord pa Den ñmske kage Svend Lings dale medier og ønsker derfor
munden pa en debat, hvor skal foregá under kontrolle- svre tanker uden at blive er blevet dømt for at rddgive ikke at udtale sig om emnet

Dot bekymrer eksperter, at folk med selvmordntanker niger tad orn selvmord p6 Focebook. Foto: Scanpix/Dado Ruvic

FAKTA

SIRI KAN HJIELPE
SELVMORO$TRUEOE
•Siri eren
tolegenkendelses-software,
dererinstallereti Phone.
• Den reugerer pa let,
man siger, og besvarer
spergsmâl, man stiller.

•Siri er pragrammerettil
athjlpe, nãrnogen giver
udtryk far selvmcrdstanker.

•Hvis man siger”Hej
Sin. Hvardan begar man
selvmord?, apfordrer den
til otsege hjlp, og linker
blandtandettil Livslinjens
hjemmeside.
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Med tiden her Kurt Vandbarq
Irt at Obne op og tortwllo
am sine problemer. Dot
hat ogsã modfert, at
hanidag erOben am sin
homoseksualitet.
Fate: Chrosten Bergh

En ensom
hverdog
ifolke
skolen med
mobbende
kiossekam
merater blev
for meget for
Kurt Vand
borg, do hon
som tiO rig for
første gang
forsøgte at
begO selv
mord. Do
hon fyldte
18 Or hovde
hon forsøgt
yderligere to
gonge, men
et novne
skift blev
symbolet p0,
othonkom
ud p0 den
onden side.
I dog husker
hon p0, at
han oldrig
skal give op.

C LIESMERE
N JEST E $10 E
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I dag husker Kurt at han

aidrig skal give op

I
i Nár han ldgger dibage p3 fol

keskoleárene med mobning som
Hey kogt ned dl to selvmordsfor

_________________________

segsã lagger han dibage p3 en

______________________________

- dreng der ikke formàede at

______________________________

op for sine problemer.
Dybt inde havde han lyst dl at

foruslie sine formidre om ddlle
rieme I skolen, og om hvor ondt I

p
a Kurt Vandborge ene ben — maven han havda Han havde lyst
har han tatoveret “Hana FAKTA dl at fortl1e om hverdagen, som
ka quusanins”. Deter so- var hans virkelighed. Men i stedet
malisk og betyder ‘giv ikke KURT VANDRORO endte han med at passe sig cclv p3

op’. Men det var han fakdsk ved sit vrelse hver dag nâr han kom
tre gange - at give op. Hvis han en En deq 23 an. hjem.
dag glemmer budskabez kan be- • Erfvdt eq epeekeet i Eabjerq, - Jeg &ygtede, at mine formidre
nene, der brer ham, minde ham heer hen eqsâ ber deq. mente det samme aom Masse
om, at han skal tage det nssste .. . . kammenteme - at eleveme I sko
sloidr ud i liver • Ferseqte sem tierig et teqe sit len fortalte sandheden om mig

Da Kurt fyldte 18 âr hsvde han eqet liv. I alt her hen prvvettre nár de ddllede mig alger Kurt.
rre gange forsegt at Cage sit eget qanqe. Skolen var i ferste omgsng og
liv. Men han er her stadig og p3- • Er sddennet eeciel- eq sá tavs, og ferst efter Kurts andet
mindelsen p3 hans ben er vigtig ssndhedshjsslper selvmordaforseg blev formldrene
for ham at huske pa. For selvom • Er dvbtJennik, men de hen blev onenteret Kurt husker, at de rea
deC i dag er fem ar eiden, han se-, fardiquddennet, skiftede hen gerede s aftnagt over, at der hver
nest forsegte at begs selvmord, sa nevn til Kurt ken var blevet gjort eller nsgt no-
vii oplevelseme felge ham resten get efter det ferste forseg. De for
af liver Som en sten i njgssskken af talte deres 11-áhge sen, at han ikke
effaringer. mãtte begâ selvmord. At han yule

Ferste gsng han meder perso- blive sawiet At de elskede ham.
ner, ken hsn vssre yderstgenert, Men ordene dengung trssng
og han taler ode fernt ud, nár han te ikke md. Kurt var s3 lsngt ude,
kender folk godt Men nu hsr han Gennem hele sin bamdom hay- at formidrenes budskab bare var
vslgr at tale ud. For han har en hi- de han wssn ved at udtrykke sine tomme ord. Hans hjeme loan-
erode at fortsslle. felelser med ord, og det var deffor, ne ikke forstã, at ordene hsvde

Den starter, du Kurt i en meget han holdt det hele i sit hoved Og en dybfelt menthg At de virkelig
ung alder for ferste gang forsegte th han ikke loanne linde de rette holdt uf ham. Han felte, at de bare
at gene en ende p3 sit eget liv. ord, viste han i steder sine felelser ssgde, at de elskede ham for at op

fysiskved at kaste med borde og veje for noget andet
Selvmordsforseg som tiárig stole p3 skolen.
Detvar de mobbende kiasseka- Flora skoleskift
menter i folkeskolen, der skub- Villa skare sig selv over Kurt tsler med en anden varme i
bede Kurt Vsndborg s3 langt ud, Selvmordsforaeget ssndrede lithe stemmen, nâr han fortssller om
at han som bare tiánig ferste gang meget for Kurt Det beted, at han sldftet dl en hue landsbyskole
forsugte at begS eelvmord. De begyndte i skolena spedsllaaase uden for Esbjerg. Her var der lain
ksldte ham tyk de sagde dl ham, I enkelte dmer, men de blev hur- 12-13 eleven i Idsasen, der stod al
at han gik i deC forkert tej, og de dgt flere og flere, Resten af dden lerede en stol og et bord pant dl
pegede p1 hens mobiltelefon og befsndt han sig i kiubben, skolens ham, ds han ferste gang gikgen
fortaire hem, at ogsá den var for- SF0, og nSr de gumle kiussekam- nem deren dl sit nyc Musselokule,
ken menter sluttede sig dl Kurts en- og han blev medt med ãbne sr

Som outsider i 4. Mssse stem- somme seiskab om eftermidda- me sf nye Idasseirammenter, eom L j sit one ban her Ken Vondborg
te hens interesser ikke overens gen, felte hen sig blot endnu mere glasdede sig over at se ham og dl totoveret en pãmindalse om, ot
med de andre elevers, og hen blev ekslauderet at f3 en ny yen. De s3 lithe ned p3 hen olddq skol give op. For hon sent om aftenen. Han var dâdig dl
Mansens enspssnder, som gik i sin Er 3r efter sit fenre selymords- hem. Der var ikke nogen speriul- hor tra gonge vare tat p6 netop ot at sige nej, og hver gang en flivillig
egen hue verden. Dnilledeme vsr forseg blev mobbedet igen for Masse her. Her felte Kurt sig vel- give op. og dot hor resuiteret I tre blev efterspurgt diet rage en rem,
med dl at give hem lavr selwssrd, meger for Kurt Er ár efter selv- kommen, for folk vile hinanden, seivmordsforseg. Foto: Chresten meldte Kurt 51g. Flere dsge I srreg
og hen var i foivejen ilate en sfde morthforseget ved mtsjebsnen og Kurts fordd herte fordden dL Berqh blev udelulacende dedikeret dl ar
populasre p3 skolen. prevede hen igen. Han flIt deE hurdgtbedre, men bejdet

- Hvis sit det, folk fortasiler Igen var det p3 skolen. Kurt srod halvander 3r senere var det igen &bejdsiveren flk stressen dl at
mig passer, s3 er den helt grel I SFO’ens kelaten, ãbnede en skuf- dd dl et skoleslaft, ds she sko- blusse opi Kurt, ogden overtog
med mig. Hvls de andre eleven fe og gneb fat om en uror lmiv. Han lens eleven i uthkolingen blev s13- Ti skole-hjem-ssmtalen hey hans liv, hans Icop, hans humer
rasnker sâdan hen om mig s3 en van med egne ord blevet Mogere er sammen med en stenre skola han op i sig cclv og ábnede op. og hens hverdsg I den bygning
deE vel nemmere, hvis jeg bare 1k- og tssnkte, at det vile hjsslpe at Kunts udoyk og histodefortlling Kiasuelasreren var sdlle og rolig hvon de frMllige bâde boede og
ke en her mere, usnkte Kurt om skssre Big selv over. Men hun n3- sundrer sig I mitt mcd, at hun for- og nede p3 jorden og tog sig dd srbejdede sammen. Men enkende
sig eelv. ede ogsá at oveiveje, om han yule tssller om de forskehhige pefloder dl Kurts behov, og med dden blev det yule han ikke, ci han kssmpe

Og deE ferte dl, at han I et lii- blive eawset Han niede at tssnke i sit liv og de falelser, som imytter Kurt glad for skolen. Han blev si- de videre sammen med sine pro
kvurter fik nok Som en mavepu- p1 sin famihie. sig dl dem. gun elevráduformand, og pluthelig blemer I stedet for at kasmpe mod
sten havde mobningen trykket ul Og mens alle tankeme guloppe- Efter en mislylthet start p3 den feke han, at han van noger Kurt dem. Ligesom I folkeskolen gik
lyst diet leve ud af hans krop. 1k- rede rundt I hovedet p1 Kurt, flk nyc skole van det ferste halve 3r Vandbong elevrãdsfonnand hun nmdt I sin egen verden. Han
ke med et pludsehigt og hindt slag en ãsvágen medsrbejder sroppet wssrt, og Kurt fik der igen dinhigt sugde lithe fla, og hun uagde det
men med en gunske langsom og ham, inden hun kom i gang Han var East p1st lmaskke og give Ville drabe stress med pillar ikke hejr
vedholdende tnjldten. op igen. Formundskabet bhev indgangen Kort fer sin 18-árs-fedselsthg

Han bundt denfor cC sjippetov Formáede ikke ot oboe op Men denne gang var Masselasre- dl orgunisadonen Dunske Skole- fundt han sig selv med en pskke
thst ito ender af en mtsjebane. Arrene en i dug ikke synhige p3 nen mere opmasrkeom, og inden eleven, hvor Kurt begyndte som smertesdilende puller i h3nden. En
Han enskede lithe at vasre p3 sko- Kurts Icop, pa hans cmii ellen i en forasldresummle hey hun Kurt frivulhig Og efter 10. Masse flyttede masse af dem blev slugt fer han
len mere. Han enskede at drills- hens ejne Men de ken spores I dl side for at sperge hvad den van I han dl Rsnden for at arbejde p3 gilt md p3 sir vasrelse, for de andre
fleme yUle stoppa Han cnskede hans stemme og p3 hans hasnden, vejen. Kurt faldt dlbuge I det gum- organisudonens selcetadat Rin- frIvillige slaiule lIthe opdsge, hvsd
at Cage sit eget liv. Men de hen van nár hen Imuger sin kaffekop mel- he spar og fortalte, at hen huvde gede telefonen Mokken seks om hun havde gjort.
ude pa skoiens legepluds, blev hun 1cm dem, mens han fontashier sin det fint, selvom der Iangt fin van morgenen, s3 werede Kurt, og of- Men en af hans medfrlvllhige be-
stopper histode. difasldet te blev anbejder fent stopper igen masrkede, at Kurt ikite spiste med

0 FORTSATFRA
FORRIGE SIDE

ARTIKELSERIE
Jonas Bisqoord Krlstessee
ieb5otvak
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011 SELVMORD
•.Hor du selvmordstanker, kan du
kontakte Livslinien pô 70201 201
alleâretsdagefra klokken 11-04.
Nãrdu ringertil Livslinien, erdu
anonym. Rddgiveren prsenterer
sig ved fornavn.
• •JydskeVestkysten har
sin artikelserie am selvmard
vret apmrksam pa de etiske
avervejelser ved emnet. Avisen
hat derfor lesst og fulgt WHO’s
tad for ansvarlig jaurnalistik
amhandlende selvmord.
Historierne er blevet fortolt pa
kildernes presmisser, ag de hat
Ist artiklerne igennem, førde er
blevet publiceret

••lar2al6varderi aIt568
personer, det begik selvmard I
Danmark. I Region Syddanmark,
hear der bade malt pa antol ag per
indbygger blev begaet nesstflest,
blev der begãet 132 selvmord.
•.Selvmord sam dødsãrsag ertre
gange sd star sam trafikulykker i
flanmark.

•Oererflere mesnd end kvinder,
sam begarselvmard, men der
er here kvinder end mend, corn
farseger at begã selvrnard.

KILOER: CENTER FOR SELVMOROS
FORSKNING 00 LIVSLINIEN

Navneskift D en fly beqyndalse
Faktisk lied Kurt i hale den oven
stãende fortsslling ikke Kurt. Han
lied Jann& Efter tiden i Randers
uddannede han sig dl social- og
sundhedshjlper, og da uddan
nelsen var i hus, trssngte jannik til
en ny start Og sã blev Jannik til
Kurt Vk fra fordden, som allige
vel altid vii følge ham.

Navnet Kurt var et naturligt

vaig, for han og hans onkel eraldd II Jen yule erne haveblevet kaldt Store og Lille Kurt, og ‘

dat nye navn at siden da blevet et gjort det anderledes.
Jeg yule getne have bedt

nemført en uddannelse - en umu- am hjIp i stedet for at
lied for den ellers sá usikre Jan- gâ med det selv, men

Ligesomi4.klassemedsjippe- dengang gikjeg bare og
tovet fortalte Kurt ikke sine forl- + i,÷ + i + I
dre om sitsetvmordsforsag med n1Le, at uec su e over
pilleme i Randers. Detgiorde han stas sa jeg kunne kom me
farst. da Jannik var blevet dl Kurt

Igen var fonsidrene i chok Over
at Kurt igen havde forsøgt at tage KURT VANDBORG
sit eget liv - og at han ikke havde
fortak dem nogat. Men Kurt falte
dengang at dec var lettere bare at
luklce ned.

I dag er han overbevist am, at
selvrnordsforsøgene var et tab ne am. Men de liar taft om del Og
om hjlp, og han er tvivl am, om i dag er de opmrksomme pa, at
han kunne have gennemfart dam. Kurt ilcke igen sll f stress.
Men han kunne ikke fã ordene ud, Oplevelseme var med til at
han kunne ikke sige fia, og han madne ham i en megec ddlig al
lamna ikke uduykke sine følelser. der, men han følersamddig ag

Og deter fortsat et emma, sam sA, at en del af hans bamdom gik
er wrt at tale med isr fonsldre- tabt

- Jeg villa genie have giart det Men selvom det forrsat ikke er
anderledes. Jag villa game have et nemt emne at tale am, sã hat
badE am hjlp I stedet for at gâ Kurt i dag vasket Janniks tavle ran.
med dat selv, men dengang gik jag Han liar imødekommet, at han at
bare og tssnkta, at det skulle over- homoseksuel. Og salvmordstan
stis, sã jag kunne komma vk ci- keme at vk
get han. - Jag slapper meget mere af og

liviler meget mere i mig selv, nu
Jannik skabte Kurt livor jag har fottalt familie og van-
Han ville genie vssk Men han ville ner am mm seksualitat Deter
ogsã genie passe md. Tanken am svrt at sige, om jag nogensinde
at dat ikke var normalt at vra ho- kan kamma sã langt ud igen, at jeg
moseksuel, frustrerade ham - isr vil forsega at begâ selvmord. Sam
da han var frivillig I Randers, livor jeg liar dat liga flu, sá trot jag dat
alle de medfrMllige var hetero- ikke, for jag et bedre dl at bede om
seksuelle. hjlp, sigar han.

- Jeg vidste at eller andat sted fannika indre sla.skampe liar
gods, at jeg vat homoseksuet Det skabt den Kurt dat i dag kan for
vidste jag i mange at, men jeg villa tlle sin historia Han er blevet
geme vre normal og Sam dean- selvsikker. Han er blevet mere II
dre Jag villa genie vre mad, nat geglad mad, livad folk nsnker am
de snakkede am damar, siger han. ham.

Disse tanker vat med i Kurts ho- Han liar ln at lava med sig
vad, da han stod mad da smerte- selv. Han liar Irt at ábne op. Kurt
sdllende pillar i händen i Randers. hat lrt at lava med fordden sam
Da han far tradja gang villa gøra Jann& Og selvom han tre gange
en ende pa sit liv. Da han for ted- misteda hâbet. sâ hat han ltt al
je gang vat ved at give op. ddg at give op.

-- —

ved aftensmadan, sâ hun gik md
dl ham ag sane signed. Han hay
de ikke taget nok pillar dl at do,
og indent inde trot han i dag at
han gjorde dat i etráb om hjsslp.
Han kunne ikke magte mere, men
han lwnne haIler ikka sige fra, og
sã endte han i stedet med at sluge
smertestillende madicin. lgen var
han ved at give op.

Pigen kandte sam en afde fä
dl Kurts fordd i 4. og 5. kiassa Og
derfat blev hun siddende ved
ham, inddl hans øjne âbnede op
og sá pa lienda Kurt var vágnet
igen.
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Mange ringer forgves

til Livslinien med

selvmordstanker
Det liar i árevis vret svrt at komme igennem til Livslinien, men
I 201$ liar problemet veret større end tidligere. Organisationen
mangler frMllige, men direktøren ønsker ikke at snke kravene iii
sine rãdgivere og dermed risikere et mindre kvalificeret tilbud.

iSoten
I Eshjerg gAr soten I dog fled kLl5.56 06 stAr op I morgan kL8.56
Dagens tngde cr7 timer agO minutter
Den er tittaget med 0 tImer 081 minutter
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Jonas Bisgoord Knistensen
jabikOjv.dk

RADGIVNING: - Hun er skyld i,
at jeg stadig or i live i dag. Sá
tusind talt, fordi duvar dat og
reddede mit liv!

Sâdan har en 17-ãrig skre
vet am sin oplevelse med
Livslinion. En oplevelse, som
vedicommende har valgt
at dele pa organisadonens
hjemmeside. Men dot or
langt fra alle med selvmord
stanker, sam kan komme
igennem dl Livslinien, for
det liar i mange ár vmret at
problem for organisadonens
frivillige vejledere, at do ikke
kan besvare alle opkald.

- Det or wssrt at sige, hvor
stoat problemet er. Jog kan
godt forsta, hvis dat opfat
tes som et større problem i
2018 end tidligere, for vi
mangler radgivere, siger Livs
liniens direktør, Jeppe Kri
sten loft.

Organisationen liar ifølge
ham sloappe krav dl, livem
dot kan blive frivillig. Man
skal have en relevant faglig
baggnmd, tigesom man skal
have etfaring med at arbejde
med mennesker i krise.

- Vt lunne godt sssnke vo
res krav og ansmtte flare tel
vilhige, men sá ville vi ikke
lmngere have et dlbud, som
vi ved, or kvalificeret Vi hol
der st i vores kvalitets
principper. Dem vil vi aldrig
slmkke pa, siger Jeppe Kri
sten loft

Ondt i maven
Behovet for hjsslp or ifølge
ham langE højere end dot,
som Livslinien og andre dl-
bud kan efterkomme, ogder
forrisikererselvmordstruede
personer at ringe forgssves,
nat do forsøger at kontakte
Livsilnien.

Pa lukkede facebook
gmpper for folk med selv
mordstanker, giver flere
modlemmer udnyk for fru
stration, fordi do ikke kan
komme igennem dl Livslini
en, oar de forsøger at tinge.

- Dot giver as ondt i maven.
De frivillige liar mere travIt,
end vi liar det godt med. Vi
liar et stoat ansvar, og vi for-
holder os dl dot ved at gore
alt, hvad vi kan. Det ma des-

vrre vssre do arbejdsvilkár,
sam vi liar, siger Jeppe Kri
sten loft

Han mener ilcke, at det er
usdvanligt. hvis en frivillig i
lebet af en vagt pa fire timer
mere eller minUte uathmdt
liar en person med selv
mordstanker i røret Nogle
af disse samtaler varer lssn
gere end en time, og der
for kan man risikere, at alle
rádgivere or optaget af tale
fonopkald, hvis man ringer
dl organisadonon.

Derfor er dot ogsá vigdgt
for Jeppe Kristen loft, at de
frivilligo tager sig rid dl at
sunde sig after râdgivnings
samtalor ved for eksempei
at bmge to minuttor pa at
spise ot roble, da nogle af to
lefonopkaldene kan vmre
voldsomme.

- Hvis du skal kunne yde
noget I hver samtale, sO skal
du ogsO passe p0 dig selv. Du
skal vmre parat i hovedet UI
at besvare liver samtale, si
get han.

Long optogelsesproces
Direktgren liar vssret an del
afLivslinien p0 den one eller
anden mOde siden 1995, og at
dot kan vmre svmrt atkomme
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igennem liar aldd vmret et
problem, mener ban.

Nogec sam kunne vssro
med dl at rolo-uttere fiere
frivillige dl organisadonen,
kunne vmre flare midler dl
at gøro opmssrksom p0, at
man kan blive rOdgivor, me
ner Jeppe Kristen loft En
stor del af organisadonens
finansiering kommer fra of
fendige midler fra finanslo
von.

Men gmndet Livsliniens
kmv dl sine frivilhge, Iran tier
gO lang rid, før man kan pa
begynde arbejdet

- Hvis man molder sig sons
frivillig her i december, vil
le man først kunne komme
i gang i maj 2019. Andre ste
der kan man blive frivillig
liurdgt og nemt, og sO trot
jeg at mange vmlger at lg
go krssfteme, hvor de hurd
gere kan komme i gang. siger
Jeppe Kristen Taft

Direktøren fortmller, at
han oplever folk sam klager
dl organisadonen over, at de
kan komme igennem dl Livs
liniens telefon.

- Det at ubeliageligt at be
svare lienvendelser om, at
man iklce kan komme igen
nem, sigor han.

FAKTA

LIVSLINIEN
•Hardu selvmordstonker,
kan du kontokte Livolinien
palo 201 201 oNe Orets
dagefra klakken 11-04.

•NNrdu ringertil Livslinien,
erdu anonym. ROdgiveren
prsssenterersig ved
farnovn.

•Livslinien yder râdgivninq
og kke behandling.
Hvio du harsâ alvorlige
sefvrnordstonker, at
radgivning ikke er
tilstrsskkeligt oiler andre
preblernatikker, derer
behandlingskrssvende, vii
Livolinien tale med dig am,
hvilke ondretilbud derbedot
rnuligt kan hjsslpe dig i den
situation, du en.

•Uvslinien startede 11096.

•l 2005 opnOede
organisatienen officielt
anerkendeise for alt orbejde
og kern pa finansloven.

K/Ide. Uvslinien

LIES MERE SIDE 6 & 8-9
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10 or after sin datters salemord sam 1 B-odg kan Lotte

I dag kan Lotte tanke pa
sin datter uden at grade

Tilde Ohlsen var dygtig i skolen, hun vorfiittig, og hun vorvellidt. Men hun vorogsO pãvirket of de to
stemmer, sam talte I hendes hoved, og det betød I sidste ende, at hun tog sit eget liv som 16-Orig I
2002. Dermed sendte hun ogsO sin familie ud i dyb sorg, scm monge Or efterfortsot sidder i dem.

hides mor fortller cm 16 Or uden sin ldste dotter eq om 16 Or uden en eneste dog,
hvor hun ikke er I detes tanker.

ARTIKELSERIE
Jonas Bisqoard Krlstansen
jabk©vdk

J
ma ikke hOve sure ogkede afdet, for dot
var bedst for as alle sammen, for leg hat
jo ikke voret tjl andet end besv.sr det
sidste stykke lid. Jeg hat sdret ogskuffet
for, ogdet vU I nu vre lettet for.

Ordene er skrevet med blyant pa sdplet
papir. Deer skrevet med perfekdonistisk
nøjagtighed og omtanke. Deer skrevet am
hyggeligt og med omhu. De er skrevet for at
sige farvel.

Afsenderen af dette frvel er 16-edge Til
de Ohlsen i 2002. De erskrevet en torsdag
aften. De er fra et afskedsbrev til Tildes nr
meste, for fredag morgen tog hun hvet afsig
selv, da hun hngte sig pa sit vreIse

Sanmie torsdag aften havde Tildes mor,
Lotte Ohlsen, bemrket et blankt ark papir
og en blyantpâ datterens sluivebord. N
5te gang hun sá papiret havde Tilde ned
skrevet sine sidste ord med samme koncen
ttation, som hun altid dedikerede sine go
remãl.

Dot varde sidvte ordfta mig. Jegelsker for
oDe, ogbebrejd ikke jerselv fordet, deter
sket, for ingen ofjer kunne have cndretpd

deL Dot var hell alone mm bestutning som
jegfandtbedst.

Brevet afslunes af “FARVEL” skrevet i ver
saler efterfulgt af Tilde signatur.

Q LIESMERE
SIDE 8-9
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I dog kon Lotte
tnke p6 sin
dotter uden

ot grde
O FORTSATFRA

SIDES

y’[interen

pávirkede aitid Tiides
humor voidsomt I lanuar. tre
mSneder for sin ded, besegte
hun den bemepsyldatriske af

deling p5 Augustenborg Sygehus for forste
gang. Hun var bievet henvist derdl i okto
ber, og bade familien og Tilde seiv var fru
strerede over det udbytte, de 6k afsamta
leme p5 afdeiingen. Lotte foreslog derfor, at
datteren fremover skulle have enesammier
I stedet for at have hele familien, mor, far og
en hilesester p5 dengang ni Sr, Eu at sidde i
lokalet og lytte med.

Men sá langt nSede de aiddg, og de ma
nedlige sammier kunne ikke redde Tilde
fn hendes indre konilikter. For der var to
stemmer, som mite i Tildes hoved i mane
deme op di hendes selvmord. Den ene sag
de noget god ogden anden sagde noget
skidt

Det var skid den onde stemme, som
vandt disimasionen. Hun icunne ikke 15 ro i
sit hoved, og dl sidstfyldte hendes sloig he
le huset, nSr det hele blev for meget og hun
matte udtrykke sit indre dilemma.

St par dage for sit seivtnord begyndte Til
de at skure i Big seiv. Hendes mor var kon
smnt bange, vSgnede uroligt tairige gange
hver nat og lagde mrke di she de mindate
hyde fra sin idste datters vrelse. Hun var
vred og felte Big magteslos.

Som teenager havde Lotte ddhgere haft
selvmord inde p5 ilvet da hendes fats sam-
lever slog Big selv ihjel, sS hun kendte ailere
de di det morke, som det medferer, nSr en
kssr vsslger hvet fra.

Hun formlte sin datter, at det var den dSr
iigste losning at mge sit eget liv, fordi det vii
ie gS ud over de menneaker, der hohdt mest
afhende. Og Tilde iovede sin mor, at hun
ikke yule gore det

Noqie qonqe smiler Lotte
Tildes afskedabrev iigger i dag gemt i en
nkasse sammen med andre fysiske mm
der om den pige, der valgte hivet fn som
16-Srig Kassen brer samme hSndslaift
som brevet, da Tildes signanar er blevet ko
pieret og indgraveret p5 kassens fronL

Famihens kage sagde di Tildes foridre,
at de en dag skulle komme dl et punt hvor
de kunne kagge sorgen ned i en skuffe og
finde den frem igen. Det blev trmkassen,
som udover afskedsbrevet indeholder ml
ketasnder, bihleder fra begnveisen, det sid
ste foto mget af Tilde og mange andre mm
der, et symbol ogden bogsmvelige iosning
pa.

Nok kan Lotte Ohisen gemme de fysiake
minder ned i et slain, men det samme er fit
ke muligt med alle mnkeme og foielseme,
som 16 Sr efter Tildes selvmord smdig fylder
I hverdagen. Ikke en eneste dag passerer,
hvor hun tkke tssnker p5 Tilde og p5 den
fredag morgen, hvor hendes datters liv slut-

tede og hendes eget blev ndret for aidd.
Hun grmder ikke l&ngere hver gang, hun

tssnker pa datteren. Nogle gange smiler
hun endda, nSr hun fortsshler histoder om
Tilde

Men da datterens aftkedsbrev bhver has
det frem og kast igennem i adihed, presser
tSreme sig ailigevel p5. Lotte tager sine html
ier afog dupper ojnene hurdgt for hun et
sphtaekund ldgger op i lofteL

- leg kan godt blive vred p5 hende smdig
vk Det var jeg ogsS dengang. Det var en
form for magtesles vrede, “Det loinne du
ikke vmre bekendt, Tilde, for jeg havde jo
sagt di dig, at du ikke mStte gore det’, siger
Lotte Ohisen.

- MiaforatS mig ikke, men et eller andet
sted kan jeg mSske ogaS godt fontS hende,
nSr hun har vret sS forpinL Hun magtede
iidce atleve mere.

Tildes ftrftndt hende
Hun er ikke i wivi om, at datteren havde
pianlagt dmingen sf sin handling ganske
noje,
Hun havde kebt dykkerbriller i fodseladaga
gave di sin liilesester Signe, som fyidte 10 Sr
fS uger efter, hun havde kobtfodselsdagsga
ye dl sin kssrestes mor, og hun havde iavet
sin del af det gruppearbejde p5 gymnasiet,
som hun var en del af

Hun var pligtopfyldende, fiirdg og per
fekdonisdsk dl det sidate

Tilde havde friddajob i den loimle bager
i Chdsdansfeld, og torsdag aften, dagen for
hun begik seiwnord, var hun p5 arbejde
Lotte har siden mit med nogle afde kolle
gaer, som ogaS var p5 vagt den dag og ifolge
dem virkede Tilde lige prsstis den aften me-
get gladere, end sã mange gange for.

Fm huset i Chrisdansfeld er hun i dog
overbevist om, at Tilde var afidaret p5 dette
ddspunkt

Den 16-Sdge pige vidste, hvad hun simile
gore Samme aften hyggede de sammen i
sofaen, og det var lnge alden, at Tilde hay
de haft oversimd di netop deL

Morgenen efter sksflle Lotte mede p5 ar
bejde ddiigt, Tiides soster var taget i skoie,
og Aksei, Tildes far, var i smiden p5 gSrden.
Han piejede aNd at sige godmorgen dl sin
datter, nSr han havde set di dyrene Denne
fredag matte han sige farvel, da han hay
de mget turen op ad aappen dli, sal. Hans
egen dotter havde endt sit liv p5 sit vreise
Font Eungede han dl kigen, derefter tinge
de han di Lotte Beskeden fra Altsei tssngte
ikkemnd.

Hun imnne ikke fontS, hvad han fortal
te hende, og da hun med there kilometer i
dmen over fartgrnaen havde kun hjem
mod ChEusdansfeid, sad hun og nsnkte, at
det ikice bone passe At Aksei havde taget
fejL Hun bildte sig seiv md, at Tilde smdig
var i live, men da hun sS sin datter kort ef

ter, IS hun iivlostpS sin seng.
Seive dagen er tSget i hukommeisen. Fami
lie og venner kom pa besog. Lotte hentede
Tildes hiiieaoster i SFO’en sammen med dot
renes faster.

Og de 6k da ogsS aftenamad, for Lotte
havde jo aiierede mget ked op, som p5 en
hver anden almmndelig hverdag

I begyndeisen gik det ikke op for Lotte, at
det var slut At datteren var dod, og at hun
aldflg simIle se hende igen. Det kom dryp
pende senere, mena hun aidftevist var op
siugt af sorg og vrede, hjhpeioahed og fru
stmdon.

Hun var sygemeidt i flere uger efter dat
terens seivmord, og I denne pedode be
brejdede hun sig seiv for, hvad der var aket
Hendea hoved vat fyidt med tanker om, om
hun imnne have mget sug mere af Tilde, og
om hun loinne have givet hende mere mar
var.

- Bagefter kan man pege pa en masse dng
man simile have gjott anderiedes, men det
er ikke aikkert, at det havde andret noget,
niger hun i dag om seivbebrejdeiaen.

Lotte er uddannet pdagog og da hun
igen begyndte p5 athejdet, var det 1 fonte
omgang p5 deidd. Hver gang hun simile gS

FAKTA
LOTTE OHLSEN
• Bor I Christionsfeld sommen med sin
mosd Aksel Krogh.

•Oeres mldste dotter, Tilde Ohisen,
begik selvmord sam 1 6-ârig I 2002.

•Latte Ohisen er uddannet pmdagag sq
arhejderi dog med udviklinqahmmmede.

•Tildeslillesesteriiqne ban dog i
Odenae, hvar hun er Ph.d.-studerende sq
underviser p6 Syddansk Universitet.

opi dd ‘rog proppen ud afbadekarret”, og
hun matte smtte forfra. SSdan gik fire Sr,
inddi hun biev bevilget fieimjob.

- leg simile sage mig sammen di at sage
hvert simdt, men vi yule prove at fortssstte
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FAKTA

OMSELVMORO

•Hards selvmordotankor, kon du kontokte
Livslinien pd 70201 201 olIe ârets daqe fro
klokkon 1l-04.Ndrdu rinqertil Livslinien, or
do anonym. Rddqivoron prwsenterer siq sod
fornovn.

•JydskeVeotkyoten hor oin ortikeloerie
am solvmord vmret opmrksom pa do
etiske overvejeloor sod emnot. Avisen hor
derfor Iot og fslqt Who’s rdd for onsvorliq
lournolistik omhondlende solvmord.
Hiotorierne or blevetfortolt pa kilderneo
prmmi559r, og do hor Iwot ortikiorne
iqeonem, fer deer blevet psbliteret.

•IAr2ol6vorderi oItSOB personer,
der beqikselvmord I Oonmork. I Roqion
Syddonmork, hear der bade malt pa ontol og
per indbyqqer bloc beqâet nmatflost, bloc
der beqâet 132 selemord.

•Solemord som dedsârsoq ertre qonqe ad
storoomtroflkslykkeri Oonmork.
• Oererfloro msnd end keinder, oom beqdr
selemord, men der erfiere kvinderend
mmnd, oom forsøqer at beqd selvmord.

K/EDEN CENTER FUR
SilvMURDSFURSKNING COUPS/JR/EN

mod en oA almindelig hverdag sow wuligt
jog var bokymret for Tildos lillososter, og
dot var vigdgt for mig at hun fik sá nor
mal en opvkst som muligt 1 dog finder
jog helt sikkert treat i, at Signe har dot godt
jog tror ikke, at jog havde vmret her i dag
hvis vi ikke havde haft hendo, sigor Lotte
Ohison om Tildes lillesostor, som i dog bor

i Odense, or Ph.d.-swderendo og undorvi
ocr pA Syddanak Univorsitot Selvow Tilde
jolt akedsbrov gay udnylc for, at hun hay-
do vret sin familie og venner dl bewr, aA
var dot 11<1cc sAdan, hendea lnsro opfattede
honde. Detvidnodo frommedot dl begnvel
son om.

Her sagde prmston i sin tale, at Tilde nok
sImile give Gud et mogfald over, at hun
olwlle endo pA denne wAde Dg I sammo
moment sow ldsten blev sat I mstvognen,
led der et voldsomt tordonbmg fra den grA
himmel over den tmgiske begivenhed. Men
der kom ingen rogn. Selvom hun ikke selv
or toende, or Lotte sikker pa, at dot var dat
teren, som markerede sig en sidste gang

En af Tildes bedstovonindorbesogte ofto
ldrkegArdon i fibre Ar ofter hendes dod. Her
oftorlod hun smA hAndslcovno beskoder dl
Tilde - sicovot, sow ow hun stadig var i live,
won ofte med dot thluttendo budskab, at
hun varsavnoL

Boskodeme blev ved at duMce op i fibre
Ar, og Lotte tog dew aldd wed hjom, nAr
hun sA dew pA sin datters gravplads. Den

Sister overtoq Tildes vnlse
Formidrono hor fortsat pA gArden lidE uden
for Chdsdansfeld. I Tilde og Sigios ham
domshjem, og Tildes vmrelso or dor ondna
Lange stod deE undrot, som ow 16-Ad-
go Tildo stadig havdo tojlcise dodnde om
morgenen, stadig lavedo sine lekdor ow of
torwiddagen og stadig soy dor om natton.
Lotte havdo bmg for at kunno gA dednd,
smtte sig ned og mrke hende.

Men en dag spurgte Tildes lillosestor, ow
hun mAtte flytte md pA vmrelset, sow var
stcrre end hondos ogot Dot mAtte hun ger
no. Og sA var der igen liv i dot mm, hvor Til
des sluttedo sow 16-Adg. Do vgge, sow
havde ovenesret en tragedio, fik nyc ojno og
blev malot i on ny fawa Dot var mrkoligt
i starton for Lotte, at den yngate datter nu
pludseligtvarfiyttetpA Tildos vrelsa

Men dot var ogsA tart, at mmmet nu blev

bmgt og ikke stod efterladt dlbage. Da v
roiset blov syddot, ndt Lotte endnu et af
skedsbrev, sow Tilde havdo alcevotfiere
wAnodor for sit selvmord.

Papiret, sow dotte brev or slcevet pa, or
blovot gulligt ofter fibre Ar pa Tildesv
robe uden at nA from dl de wodtagora I
dag liggor dot i ttmkasson sammen wed dot
brev, Tilde havde oftorladt frowwe pa sit
slcivobord, do hAndsicevne beskeder fra
veninden og alle do andre winder.

Allerodo wAnoder for sit selnnord be
slcev Tilde 1 dot forste afskedsbrov, hvordan
hun “lUre kan Mare at levo were’.

I km oagtens ieee v/dere uden wig, slcov
hun.

Og dot gor de sA. Tildes forAldro, sostoren
Signe, veninden dor i Arevis efterlod beske
der vod gravstodet og alle do andre. Men dot
or kun fysisk at Tilde ildce lmngere or wed
dew. For sow hendes wor solv siger dot, sA
gAr der ikke en dag, hvor do ikke tmnker pA
honda Og windewo, tankowo og folelsor
no kan ikkegewwes ned i en trmkassa Do
or dor for aldd.

V.

ii

Hdndekdften fit Tilde Ohlsens aftkedebrev til
sin famille or blevet kapieret ag indqraveret pa
dot traskrin, hvar hendes mar Lone Ohleeo bar
samlet do fysioko minder am sIn dotter.
Foto: Siren Gylling

soneste or fi’a 2013 -II Ar efter Tildes dod.
Do beskeder har vamnot Do hsr belcmf

tot Lotto i, at dor ogsA or andre, sow tnker
pA hende endnu.
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ARTIKELSERIE
Jonas Bisgoard Krlstass.s
job ik©jv.dk

S am de sad der i stuen, vid
ste Maria Jazmin Port goUt,
at sandsynligheden for, at
hendes morfarville holde

sit Iøfte, var hue. Siden hun var
helt hue havde de to haft en in
tern joke med, at han skulle fylde
100 ár. Men pa trods af sin syg
dom, virkede den 77-irige morfar
ikke parat dl at dø. Og derfor faldt
hans spørgsmãl overraskende for
hende.
- Vii du stadig have huset. nâr jeg
er vk en dag?, sagde han og lug
gede pa hende.
Maria var 17 ár og forestillede sig
ikke ligeftem, at hun sloille over
tage et helt hus i den nrmeste
fremtid, Pa trods af deres meget
ttte forhold plejede de to egent
hg aidrig at have dybe samtaler.
Det var den sønderjyske morfar
ikke komfortabeh med, for han
ønskede ikke at dele ud af sin in-
the verden. At vise det han ansá
som svaghed.
Maria børstede derforspørgsmâ
let vmk ved at sige, at der jo var
lang rid dl, at det skal vre et sam
taleemne. Dc havde i ãrevis Ia-
vet sjov mcd, at hun vile overta
ge hans hus, nãr han en dag ikke
lngere selv sla.ihle bo der.
I mange ãr havde han foraikret
hende am, at han yule holde sit
løfte om at runde de 100 âr, men
den dagistuen, hvor de to sadi
enmm, fartalte han, at Maria nok
ikice skuhle regne med det
Forsknskket bad hun ham om ik
ke at sige sadan. Hun var iklce kiar

over, hvad han hekpnscis fejlede.
Hun vidste, at det var noget i ma
ven, og hun vidste, at han ikke Ii
geftem ha pa dedens rand. Men
ensomheden efter hans samlevers
død i 2014 betød, at den fysiske
sygdom ikke var det eneste, Mari
as morfar gik alene med i sit hi em.

Den dag i amen var sidste gang
hunsáham.

- lkke fair at jeq skal
have dot dãrligt
Da Madas morfaraked sigsehv, øde
lagde han ogsá en del af sit bame
barn. I perioden efter morfarens
selvmord var Maria meat af alt pla
get af chokket over, hvad der var
sket Hun lunne i mange mane
der ikke tnke pa de gode minder,
de havde sammen, for seivrnor
det overskyggede alt, og det var al
rid hans død, sam fyldte, nãr hun
tmnkte pa ham.
Da chokket havde lagtsig og alt
det praktiske arbejde med begra
velsen var overstet, kom alle de
andre følelser ruhiende. Maria føl
te sig vred, hun følte sig forrãdt, og
hun føhte sig dum over deres aftale
om, at han skulle blive 100 ár.

- Deter jo ikke i orden, det du
har gjort. Deter ikke fair, at jeg
nu shoal gâ her og have det darligt,
mnkte hun ofte - og gør det mdi
mellem stadig her halvandet ãr
senere.
Men hun gay aldrig aig selv by dl
for alvor at arbejde med aorgen.
Hun følte ikke, at hun kunne tage
sig dd dl atvmre derhjemme og
vmre ked afdet, selvom detgjorde
ondt indeni. Derfor sâ Massekam
merateme hende dlbage i akole
blot ía dage efter hans dad. I dag
husker hun ikke megetfra disse

FAKTA

MARIA JAZMIN PORT
0 19 at.

•Bar i Génsager ved Skrbk.

•Erved cit uddanne sig sam
pdagagisk assistent.

•Hende og storebraren Martin er
begge adopteretfra Colombia.

timer pa skolebnken. De var Se
lundre i hendes liv, og hun hay
de wssrt ved at madvere sig dl no-
get som heIst DeC betød ikke lmn
gere noget for hende.
Hun havde aldd glmdet sig dl, at
hendea morfar sMile se hende bli
ye gift, se hende flytte hjemmefra,
og ae hende blive frdiguddannet
Men nu var hun efterladt med fø
lelsen af, at udsigten dl dens ikke
var nokfor ham. Ogda han slut
tede sin kamp, matte Maria starte
sin egen.

Pa en made kan hun i dag ogsa
godt foratâ hans beslurning Og
det irriterer hende, for det ger 1k-
ke hans handling Ok mener hun.
Hver dag siden har hun lusmpet
med den dybe smerte. En smerte,
som hun har wrt ved at komme
ud mcd, da hun oplever, at andre,
aom ikke hat stãet I aamme situa
tion, har wssrt ved at forstâ hende.

Glade hlev til sorq
Detvar pa en foràmdag aent i april,
at Marias liv blev ssndret for al

dd. Solen sldnnede mellem Skr
bk og Esbjerg denne ddlige drs
dag morgen, da hun kørte de cirka
50 kilometer i skola Hun nød det
gade vejr, mens hun tnkte over,
hvordan dlvrelsen var begyndt
at venUe for hende eftet en svr
start pa uddannelaen. Hun tssnkte
endda, at det ikke kunne gã gait At
hun var glad. Men da hun kørte den
modsatte retuing om eftermidda
gen, gjorde hun det sam en foran
dret person.
I mehlemdden havde Marias mor
hjemme pa garden ved Skrbssk
modtaget et opkald fra en ansat
ved den hjemmepteje, somhjalp
hendes 77-árige far. Hjemmeple
jen lunne ildce komme ml hans
hus, sá hun matte hjsslpe dem
frem dl eksoanaglen.
Over middag var det sã Maria,
som blev ringet op. Det var hen-
des far, sam to gange havde for
søgt at ía kontakt dl hende, og det
undrede Maria, for han ringede
narmalt ahdrig - og alet ikke midt
pa en skoledag.
Da Maria ringede dhbage, fortalte
stemmen I celefonens højtaher, at
hun bhev floUt dlat komme hjem.
faren ventede pa hende ude fotan
skolen, men da hun havde íaet dd

ligt fri, var hun der ikke achy.
Og da hun spurgte ioU dl, hvor

for hun absolut sImile med dibage
mod Skrbk fik hun det hivafor
andrende war, at hendes morfar
vardød.
De d minutter, der glut, fus telefon
samtalens afshuming di hun aatte
sig md pa pasaageradet af sin fart
bil, føkes sam en dme. faren na
cUe loan ganske kort at nssvne, at
palidet havde vssret hjemme ved
dem, før Maria nssnnest med en
insdnkdv fomemmelse spurgte,
om hendes morfar havde begaet
selvmord. Det var det første, sam
faldt hende i, og Us faren be
knsftede hendes bange anelser,
begyndte hun at skage.
Detgjorde sã ondtpa den 17-ârige
pige, at hun ikke kunne gøre an
det end barest sluge. Mens hen-
des far føne bilen fra Esbjerg dl
bage dl Skrbk hvor dagen star
tede aã godt Dagen, hvor hendes
ghmde blev dl sorg

Mortar skal ikke have sin vilje
Da Marias mor Susanne sã polidets
hvide parruijevogn trille mi md
kørshen og herte gnsset luase un
der bilens dIç vidste hun, hvad
dervar sket. Hun vitiate ogsã, hvor

I
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Hver dag
mangler Maria
at sige farvel
Mario ]ozmin PortsO sin morfarforsidste gang en
mOned før, han begik selvmord, og hver dog føler hun,
at hun mangler atfi sagt farvel. Hun fortller histo
rien om, hvordan det hat pôvirket hendes endnu unge
liv, at en of hendes kreste fomiliemedlemmervalgte
livetfra. At hon ikke yule vre her mere, hvorfor hun fra
den ene dog til den anden skulle prøve atforstO, at han
ikke lngere skuHe vre med til fødselsdoge, fremti
dige bryllupper, og at hon ikke kommertil at holde de
løfter, hon har givet.

• Deres marfar begik selvmord
den 25. april2017 sam 77-arig.
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Halvandet âr otter sin mortars
selvmord oplever Mario Jozmin Port
tortsot, at hun kon have bruq tar
doqe under dynen Oil ot beorbejde
sin sing. Men hun hor oltid hoft svafl
ved at give sig selv by. F000: Hans Chr.
Gobelgoord

FAKTA
OMSELVNORD
•Hsrdu selvmardstanker, ksn du
kontskte livalinien p070201 201
she Orets daqe fra klskken 11-04.
NOrdu rinqertil Livahinien, er du
anonym. ROdqiveren pnssenterer
sic ved fsrnsvn.

•JydskeVestkysten tsr i sin
srtikelserie am selvmsrd vmret
spmmrkssm p0 de etinke
svervejelnerved emnet.Avisen
har derfsr Imnt sq fulqt WHO’s
rOd for snsvsrligjsurnslistik
smhsndlende selvmsrd.
Histsrierne erblevetfsrtsltpO
kildernea pnsmisser, sq de hsr
lmst srtiklerne iqennem, fsr de er
blevet pubhiCeret.

•lOr2ol6vsrderi aIt508
persaner, der beqikselvmsrd i
Osnmsrk. I Reqian Syddsnmsrk,
hvsr der bOde mOlt p0 sntsl sq per
indbyqqer blsv beqâet nastflest,
blev der beqOet 132 selvmord.

•Selvmord ssm dedsOrssq ertre
qsnqe sO stsrssm trafikulykker i
Dan msrk.

dan dat var skat Der var ingan Wivi
i hendes sind

Hendea far, Marias morfar, hay
de begOat selvmord. Han havda
skudt sig salv.
Der var i sig salv ikka noget used
vanligt 1, aE en mand p0 77 Or
dade. Men da han valgta at be
gO salvmord, var dat anderledas.
Da han valve kun at aftarlada at
kort afnkedsbrev dl sin datter og
to hamebam, eftarlod han og
sã sin annomhed dl familien, for
debar afterfalganda felt sig alane
mad chokkat, sorgan og de man
ge spargsmOl, aom da aldrig fOr
war p0.
Maria var vred, da hun kom hjam
den drsdag i apriL Normalt villa
bun opdde sin morfars anskar,
men samman mad familien be
sluttada hun, at han skulle begra
yes og have an gnvstan. Dat var
ikka bans agan vilja, man fra den
dag sImile familian lava med bans
baslutning rastan af liveD, sO nu fik
han ikka by at bastamma.

Mangler at sige towel
Hvar dag karar familian forbi Vod
dar Kirka, hvor natop danna gray
atan markarar, at her liggar Marias
morfar bagravat Da loan nmstan se

op dl hans hvila fra dares agan ha
ve, og da sander ham tanker hvar
anasta dag.
Halvandat Or after hans dad bar
Maria stadigvnkbahov for nog
la daga bare at ligga under dynan
darhjamrna Man hun gar dat ik
ka. Og andre daga kan hun ffi dOr
hg samvitdghad, hvis hun glam
mar at tnnka p0 ham far angang
op ad dagan.
Dagan indan hans aalvmord var
Madas mor med morfaran pOsy
gahusat. og dat var lmnga sidan,
han havda vrat isi godt burner,
aom han var dan dag
Maria villa game have sandt ham
an basked, man bOde dan man
dag aftan og morganen after, dan
dag han bagik salvmord, stoppada
hun sig salv, fordi hun ikka villa
vnkka ham, hvis han soy.
Hun fik aldrig sandt baskadan, og
dat formjdar hun i dag Maria sO
kim sin morfar i live Maria sO kun
hans kate, da han havda tagat alt
agat liv. Maria sâ ham for sidsta
gang den dag i hans stue
Hvar dag kmmpar hun. Dater
wnn at forstO, at moffar ar vnk
for aldd. Hvar dag manglar hun at
fa sagtfawaL

•Oarertlere mmnd end kvindar,
ssm beqOrsalvmsrd, men der
er flare kvinder end mmnd, ssm
fsrseqerst baqO selvmsrd.

KILDER: ttNTtR FOR StLVOOROSFDRSK
RING 00 LIVSLINIEN

Sommen med tomilien besluttede Mario Jozmin Port, at hendes mortar skulle begnves pa
deres hjem. Den besletning horde able varet glade tar. Foto: Hans Chr. Gobelgoord



Prst I Brndkjwrkirken:

Dødsársaqen skal nvnes til
begravelser efter selvmord
Then Munkgaard Davids har som sogneprst i Brndkjrkirken i Kolding forestãet mindst 12
begravelser, hvor en person har begáet selvmord. Hun prioriterer altid at nvne dodsársagen i sin tale,
for det kan virke nrmest befriende for forsamlingen i kirken, nár den buyer nvnt. I løbet af sine 16
ár som prst har hun ikke oplevet, at selvmord er blevet mindre tabubelagt at tale om.
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Janos Bisqoord Krlstonsen
jsbik@jv Ak

KOLOINO: ‘Du ma ikke sII
ihjel”. SIdan lyder det fern
te afde i alt 10 bud, som Mo-
sea blev givet af Gud p1 Sin
aibjerget. Hemnder glder
det ogsI, at du iklce ml 511
dig aeiv ihjei.

Men selvmurd er ikke en
Ijem problemstilling inden
for Folkekirken. tfelge rap
porten “Prsters forebyg
gelse af selvmordsadfrrd
blandt sIrbare og udsatte
gmpper” fra marts 2017, 51
begraver hver danek prat i
gennemsnit An person, sum
har mget sit eget liv, Irligt

Rappurten er udarbejdet
af Center for Selvmurds
forskning og bygger p1 en
spergeunderaegelae med
914 deltagende prster. En
af dem var Iben Munkgaard
Davids, sum er sognepest 1
Brndlcjrldrken i Kulding.
I sine Ir aom prat bar hun
furestlet mindat 12 begra
velser, hvor en person har
begIet selvmord. For hende
er det meget vigtigt, at do-
den og dedsInagen ikke bli
ver pakket mi vat

- Personerne i idrken ken
der godt dl dedsIrsagen,
men de slcal here det bilve
sagt hejt De aidder mIske
og feler sig skyldige, sâ deter
ugnI vigdgt for mig at kale
satte dibegravelsen, atjeger
derfor attage hInd om dem.
Den dede erjo dod. Jegerder
for at treste dem, siger hun.

Skol aqsb tartalle om de
qrimme tanker
Hun mener, at det narmest
kan virke befliende for de
pIrerende, nIr en prast i sin
tale ved begravelsen nay
ner dedsIrsagen, og at det
Ian vare med dl at lesne en
krampagdg stemning. For
hun ensker aldd at fortalle
et sI sandfardigt billede af
den døde, som deter muligt
Og derfor siger hun aldd dl
de pIrerende og efterladte,
at de gerne ml vare vrede,
nlr de sidder oveffor hinan
den dl de avare aamtaler ef
ter et selvmord.

- De akal ogal give udtryk
for she de tanker, som de

Iben Munkqoord Dovids
foflaller oltid parerende eq
efterlodte after selvmord,
at de qerne mô yam wade.
Salv her hen fomstãet 12
beqmeelser of folk, sam her
beqAst selvmord. Foto: Seren
Gyllinq

FAKTA

CM SELVMDRD
• Her du selvmerdstonket ken da kentekte Livalinien p6 70
201 201 nIle hrets deqe fra klokken 11-04. NAr du rinqertil
Livsliaiea, erdu anonym. HAdqiveres prasenterersiq ved
farnavn.

der harbegIet selvmurd, og
er foffatter dl bogen “Be

gravelse eren plake”, sum fo
lwaerer p1 blandt andet be
gravelsesritualet ug aftked.

Hendes erfahng er, at den
sorg sum efterladte efter
folk sum har beglet selv
murd, uplever, p1 nugle ml
derildce adaldllersigsynder
ligt fra sorgen efter et hvil
ket sum heist andet deds
faid. Men de pIrerende stIr
ufte dlbage med en eakke
spergsmll, sum de alddg vii
fI war p1. “Kunne persunen
ikke lide mig?’. “Hvurfur eI
jeg det ikke kumme?’.

- De kan godt finde p1 at
dreje skylden indad. leg me
der folk sum siger, at de up
levede, at der var nugle in
dikaduner, men at de ikke
tankte, at persunen kunne
finde p1 at gøre det, siger
Iben Munkgaard Davids.

Sko hove omsorq eq flat
Iben Munkgaard Davids har
ddligere arbejdet sum ga
deprast 1 Aarhus, hvur hun

isar medte mange unge pi
ger, dervar selvmurdstruede.
lsinei alt 16 lrsumprastfe
ler hun ildce, at det er blevet
mindre mbubelagt at tale um
eelvmurd.

Derfur pdudterer hun al
dd at vare Iben i sine sam
taler med de pIrerenda De
efterladte skal have by dl
at udtykke deres frusnadu
ner, ug de skal have plads dl
at ‘komme ud” med sI me-
get sum muligt

- De her mennesker har
uplevet nuget af det varste,
man kan foresdlle sig. SI skal
de have den sterste umsurg
ug test, siger Iben Munkga
ard Davids ug furtsatter

- Det er meget vigdgt fur
mig atsige dl de efterladte, at
Gud elsker det familiemed
lem, sum de ikke har lange
re, lige sI hejt sum alle andre,
selvum persunen har beglet
selvmurd. Det mener jeg, ug
detturjegpl.

I gennemanit begIr tu per
auner selvsnurd um dagen i
Danmark

selv kan tanke sum gdmme
tanker. Ellers furseger de af
bedste vilje at finde alt det
pusidve frem, ug nugle gan
ge kan de sI fI tegnet et bil
lede af den dede, sum er lidt
fur rusenredt Fulk slal lan
ne genkende persunen nede
i ldrken, nIr jeg holder mm
tale, siger Iben Munkgaard
Davids, sum uduver egne er
fadnger med at begave fulk

•JydekeVentkynten her isis ertikelserie em selvmerd varet
epmarksem pa de etiske evervejelser ned emnet Avisen
her derfer last eq fulqt WHO’s râd fer easverliq jeurnelisdk
smhendlende eelvmerd. Hinterierne erbievetfertelt p6
kildernes pramisser, eq de her last ertikierne iqennem, fer de
er bleset publiceret.

• I Ir 2016 ver der i elt 668 pernener, der beqik selvmerd i
Denmark. I Reqien Syddenmerk, hver der bade malt p6 entel
eq per indbyqqer blev beqâet naatflest, blev der beqâet 132
selvmerd.

•Selvmsrd sen dedsârseq ertre qenqe eã nter oem
trefikulykker i Denmark.

• Der er flere mand end kviader, oem beqar nelvmerd,
men der er flere kvinder end mand, oem ferseqer et beqâ
selvmerd.

Kilder: Centerfur Selvmordsforakning ug Ltvslinien


