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– Pappa var helten vår. Han kunne
løfte sykehuset og redde barnehagen,
sier Emma Sæterbakken (til venstre).
Forfatteren Stig Sæterbakken tok livet
sitt i 2012. Tilbake stod enken
Elizabeth og døtrene Emma og Jenny.
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Utad stilte han gjerne i skinnjakke og med mørkt blikk.
Hjemme luket forfatteren Stig Sæterbakken i hagen,
danset med vaskekosten og gråt foran barne-tv.
For to og et halvt år siden tok han livet sitt.
Les de etterlattes historier.
Tekst Reidar Mide Solberg Foto Hampus Lundgren
Lillehammer/Svarstad/Horten

STIG SÆTERBAKKEN skrev og snakket mye
om døden. Elizabeth Carlsen Sunde (46) var
likevel trygg på at mannen hennes aldri kom
til å forlate dem. Hun så gnisten i øynene
hans da døtrene deres kom hjem med en ny
tegning. Stig var så stolt at han kunne juble.
Begeistringen fulgte ham hele livet – enten
det gjaldt en nyoppdaget forfatter, låt eller
Donald-historie. At han skulle ønske å ta farvel med alt dette, var utenkelig.
Mens Elizabeth jobbet fulltid som lærer,
satt Stig hjemme i huset på Lillehammer og
skrev bøker, hvis han da ikke tok noen armhevninger, vasket klær, luket i hagen eller
lagde middag. Det var Stig som møysommelig kjemmet håret til Emma og Jenny, smurte matpakker og fulgte dem til barnehage og
skole mens de pludret om livets mysterier.
Utad lot forfatteren seg fotografere med
skinnjakke og mørkt blikk. Hjemme krøp han
hver ettermiddag opp i sofaen for å se barnetv sammen med jentene. Ofte ble Stig så rørt
av tegnefilmene at han gråt.

katastrofetanker. Hvis noen ikke svarer på
telefon eller tekstmelding med én gang, forestiller vi oss det verste.
Midt under samtalen begynner Elizabeth
plutselig å hoste.Tårene renner mens hun vifter med hendene foran ansiktet.
– Uff. Det skjer stadig vekk når jeg snakker
om Stig.

«Omvendt-dag» og «natt-tur». De møt-

tes på 40-årsdagen til Elizabeths onkel, forfatteren Ole Robert Sunde. Stig Sæterbakken var
ung og fremadstormende forfatter. Elizabeth
var ung lærer som tok hovedfag i litteraturvitenskap. De ble sittende og prate hele kvelden.
Tre måneder senere var Elizabeth gravid
med eldstedatteren Emma. Da lillesøster Jenny ble født to år etterpå, var Stig så ofte på barselavdelingen at personalet lurte på om han
ikke skulle dra hjem snart.
Familien Sæterbakken lagde sine egne tradisjoner. Én gang i året hadde de «omvendtdagen», der døtrene måtte legge foreldrene,
gi dem kveldsmat og pusse tennene mens de
Bryte tabuer. – Hvis vi skal snakke offent- selv fikk være oppe og se på tv. Foreldrene lå i
lig om dette, må det være for å bryte tabuer, senga og ropte. Elizabeth innførte «natt-tur» –
sier Elizabeth Carlsen Sunde.
der hun en gang i løpet av sommeren vekket
Vi møtes første gang 31. januar i år. Hun Stig og jentene, og tok dem med på overraskeluttrykker seg lavmælt, men bestemt og presist. sesbesøk til andre byer.
– Det må være en ubarmhjertig og sann
Julen fulgte faste ritualer. Storrengjørinartikkel om hvor forferdelig et selvmord er for gen ble alltid gjort i siste liten – med «Ostara»
oss som blir igjen, fortsetter hun.
på repeat over stereoanlegget og Stig dansenMannen hennes var en av Norges mest de rundt med vaskekosten. Så snart jentene
anerkjente forfattere. Stig Sæterbakken mot- var i seng, la foreldrene frem godteri fra nissen,
tok flere priser for sine 23 bøker. For to og et pyntet juletreet og la gavene på plass. Emma og
halvt år siden tok han livet sitt.
Jenny våknet naturligvis grytidlig dagen etter.
Hvert år begår over 500 nordmenn selvFørste juledag var pysjamasdag. Da fikk
mord. DN har også møtt et ektepar som mistet ingen lov til å gå ut, og ingen kom heller inn.
sin 15-årige gutt, og en sønn som fant moren I stedet så den lille familien alle «Hjemme
død på badet.
alene»-filmene. Stig drasset tv-en inn på kjøk– Selvmord forandrer livene til folk. Jeg kenet slik at de fikk spist mens de så film.
Det var Stig som holdt orden i huset. Han
leser ikke bøker lenger, og klarer ikke konsentrere meg. Jentene sliter med angst. Vi har kjøpte dopapir. Han fulgte jentene til legen.

FORTELLER OM SAVNET. Elizabeth Carlsen Sunde mistet ektemannen gjennom 20 år. Døtrene Emma (til venstre) og Jenny
Sæterbakken mistet pappaen da forfatteren Stig Sæterbakken tok livet sitt for to og et halvt år siden. – Det kan skje noe gøy, og så ler jeg.
Og så siger det inn, med en voldsom kraft, en forferdelig vond følelse i magen. En uendelig tristhet, sier eldstedatteren Emma.

Han nektet Elizabeth å bruke tørketrommelen om sommeren, så lenge klærne kunne
tørke ute. Da Stig fikk ansvaret for å avlive
familiens undulat, utsatte han avgjørelsen i
mange dager.
– Stig ringte en undulatspesialist for å prøve å redde fuglen. Han gråt da den ble avlivet.
Stig var så full av glede og engasjement. Selv
om han ofte snakket om selvmord, var det
helt utenkelig for oss at han noengang skulle
ta sitt eget liv, sier Elizabeth.

De beste minnene. «Jeg ønsker å bevege.

En tåre fra en leser er mer verdt enn 100 gode
anmeldelser», sa Stig Sæterbakken selv. Han
mente interessant litteratur tok for seg livets
skyggesider, og skrev om vold, selvmord, svik
og skam. Stig mente bøker om ondskap kunne
være oppbyggelig. «I møte med de store bøkene, samme hvor dystre og negative de er, opplever man en euforisk glede over å lese dem.
Det er litteraturens store mysterium», forklarte han overfor Aftenposten.
I filmen «Sæterbakken skriver Sauermugg»
av regissør og venn Morten Hovland, forteller
Sæterbakken at han kunne bli overveldet av
en følelse av at han burde gjøre noe annet.
«Samtidig vet jeg at det her er det eneste jeg kan – det å skrive. Den dagen jeg ikke
kan gjøre det, så kan jeg ingenting», sier han i
filmen.
Stig Sæterbakken benektet at bøkene hans
var selvbiografiske. «Jeg er overhodet ikke
svartsynt, du skulle bare visst», sa han til
Adresseavisen. «Jeg er altfor glad i mennesker
til å være misantrop», la han til.
– Mange tenkte at Stig var så mørk og tøff.
Men det stemmer ikke i det hele tatt. Han var
ekstremt følsom, sensitiv og omsorgsfull, sier
Elizabeth.
Riktignok hadde Stig sine mørke perioder. Han var åpen om at han slet med angst,
og kunne henfalle til dyster musikk. Men
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HAN VAR EN VELDIG GOD LYTTER.
JEG KUNNE PRATE MED HAM OM ALT
– KJÆRESTER, BEKYMRINGER, LIVET
Emma sæterbakken

1

(1) HUSFAR. Mens kona jobbet som lærer, skrev Stig Sæterbakken bøker. Det var han som holdt orden hjemme. Her er han
med yngstedatteren Jenny på hennes første skoledag. (2) FAMILIEN SAMLET. Elizabeth Carlsen Sunde og Stig Sæterbakken
møttes på en bursdagsfeiring. Døtrene husker en far som var begeistret for alt de drev med og interesserte seg for.

det meste av tiden var Stig aktiv og tilstede
værende. Han hadde et karakteristisk smil,
forteller døtrene. Det fylte hele ansiktet.
– Pappa var helten vår. Han kunne løfte
sykehuset og redde barnehagen, sier eldste
datteren Emma.
– Han var en veldig god lytter. Jeg kunne
prate med ham om alt – kjærester, bekymringer, livet. De beste minnene er fra da vi satt
oppe og snakket til langt på natt, sier hun.
Døtrene, som er 18 og 20 år, husker en far
som var lidenskapelig opptatt av alt de drev
med. Han transporterte Jennys fagott på
sykkel, slik at hun skulle slippe å drasse den
med på skolen. Han lærte dem sjakk, leste
verdenshistorie for dem, og sprang opp og
ned med leksikonet hvis det var noe de lurte
på. De ble introdusert for klassikerne i litteraturen. Ikke bare Ibsen, men Kafka, Homer
og Dante.
– Vi følte oss alltid inkludert i det mamma
og pappa drev med, forteller yngstedatteren
Jenny.
– Vi fikk være med på slippfester, konserter
og debatter. Vi ble kjent med alle vennene til
pappa, og snakket med voksne mennesker fra
vi var bittesmå. Vi ble behandlet med respekt,
sier hun.

større tilhengerskare, og ble leder av litteraturfestivalen på Lillehammer. I avisene opptrådte han med sigaretter og kontroversielle
uttalelser. Kona Elizabeth var skeptisk.
– Jeg følte at han tok på seg en rolle som
ikke var hans. Stig levde hardere, og ble mer
destruktiv. Vi var mange som var bekymret
for ham, sier Elizabeth.
I 2011 bestemte Elizabeth og Stig seg for
å flytte fra hverandre. Jentene besøkte pappaen flere ganger i uken. Han spilte squash
med Jenny, og hjalp Emma med tyskleksene. Hver onsdag spiste hele familien middag
sammen. Stig begynte også å gå på ski, jogge og spille fotball. Både Elizabeth og jentene følte at kommunikasjonen i familien ble
bedre.

Varslet moren. Mandag 23. januar 2012
var Elizabeth, Stig og Jenny på restaurant for
å feire Elizabeths 44-årsdag. Noen uker i forveien hadde en ung gutt fra Lillehammer tatt
livet sitt. Jenny var sterkt preget. Stig lyttet
oppmerksomt som han pleide, og trøstet yngstedatteren. Han lovet å ta henne med på teaterstykket «Forvandlingen» av Kafka helgen
etter. Han og Emma hadde avtalt helgetur til
Berlin i februar.
– Det var en veldig fin kveld. Akkurat som i
Splittelse og samhold. Men årene gikk, gamle dager, forteller Jenny.
og et mørke ség inn. Samtidig skjøt SæterbakHun hadde gitt Stig en gåte, og han lo og
kens forfatterkarriere fart. Han fikk en stadig spøkte med at han ikke greide å løse den. Jenny

og faren skulle spille squash dagen etter. Stig
forlangte å få flere gåter.
Dagen etter sendte Stig en tekstmelding til
eldstedatteren og avlyste en avtale. Hun ble
bekymret. Tekstmeldingene fra pappaen pleide å være lange, med kjærlige ord og hilsener.
Nå var ordlyden svært kort. Emma varslet Elizabeth, som ringte Stig.
– Han hadde det ikke bra. Jeg ble urolig, sier
Elizabeth.
Stig insisterte på at han ikke ville ha besøk,
men fortsatte å svare på telefon fra Elizabeth
og døtrene. Da Emma sendte faren en melding, svarte han at han fikk hjelp, og at det
kom til å gå bra. Men Elizabeth forble engstelig. Hun visste at mannen slet med depresjoner. Utover kvelden hadde hun flere samtaler
og sms-vekslinger med Stig.
Rett over midnatt fikk hun den siste meldingen. Elizabeth kastet seg i bilen. Det var en
lang beskjed. Stig skrev i preteritum.

Bekjemper

«beredskapsplanen».

– Selvmord kan etablere seg som en del av
«beredskapsplanen» til folk som har problemer. De kan tenke at «blir det ordentlig ille
kan jeg alltids ta livet mitt», sier Henning
Herrestad.
Han er styreleder i LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord), som blant
annet jobber for mer åpenhet rundt selvmord
og selvmordstanker.

FORFATTEREN HJEMME. Stig Sæterbakken var åpen om at han kunne slite med angst og depresjoner, men omgivelsene husker ham først og fremst
som en engasjert og livsglad familiemann og venn. «Jeg er overhodet ikke svartsynt, du skulle bare visst», sa Sæterbakken selv i et intervju.

– Folk som har forsøkt å ta livet sitt, beskriver en tilværelse der de oppriktig mente at
venner og familie var best tjent med at de forsvant, utdyper Herrestad.
At man tenker på denne måten, kan
være et tegn på man trenger behandling for
depresjon.
– Problemet er at det etablerer seg et tanke
sett som kan sette personen i livsfare dersom
man opplever en livskrise som ellers ville
være forbigående, sier Herrestad.

Petters ablegøyer. Petter Skog Berg

kunne ikke fordra grønnsaker. Men moren,
som er sykepleier, prentet det inn i ham: Han
hadde bare ett liv, og én kropp. Derfor spiste
Petter alltid broccolien først. Så var han ferdig
med det.
Petter var den midterste av en søskenflokk
på tre. På gården like ved Svarstad i Vestfold
snekret han sverd i verkstedet på låven. Var
det en hekk, et gjerde eller en vedstabel noen
kunne hoppe over, var Petter alltid førstemann. Han stupte fra klipper de andre i familien ikke turde hoppe fra. En gang klatret han
opp på et basketstativ og tredde seg ned gjennom kurven.
Vennene lo så fælt at mobilkameraet ristet.
Han kunne være litt sart, og fikk lett dårlig samvittighet. Det var nok derfor han også
var så omsorgsfull, konkluderte foreldrene.
Da Petter startet i band, og en av kameratene

slet med å holde tritt med de andre, insisterte
Petter på at han måtte få være med videre.
Høsten 2006 var Petter litt mer mutt og
innesluttet enn han pleide. Foreldrene visste at det var blitt slutt med kjæresten, men
Petter ville ikke snakke om detaljene. «Det
går greit», sa han. Foreldrene var ikke bekymret. De fleste tenåringer er tross alt litt
emosjonelle.

set i vei. Et par minutter etterpå sto han på
kjøkkenet.
Han sa ikke stort, men Egil og Berit skjønte
med én gang at det lillebror fortalte, var sant.
De styrtet i sokkelesten over gårdsplassen, og
inn på låven. Berit ble sittende med sønnen
i fanget. Hun klamret seg fast i ham. Skriket
kunne høres helt ned til nabogården.

«Er Petter hjemme?» Om formiddagen

vanvittig, bunnløs fortvilelse, sier Berit.
– Det gjør så vondt. Det gjør så forferdelig vondt – inni hjertet. Du kan ikke tro hvor
vondt det gjør, sier Egil.
De beskriver den første tiden som et innvendig brannsår. Berits mor og Egils bror og
svigerinne var til stor støtte. Berits mor hjalp
til med det praktiske, og Berit måtte la moren
bestemme og gjøre klart antrekket hennes til
begravelsen.
Egil ble mørkredd i ukene etterpå. Han
måtte låse alle dører, og sjekke at vinduene
var lukket. Berit slet med angst.
– Jeg måtte stå opp om natten for å sjekke
om barna sov trygt. Hvis vi var borte noen
timer hendte det at jeg ringte naboen for å be
dem gå og sjekke at vår yngste hadde det bra,
forteller hun.
Berit ville brenne ned bygget der sønnen
tok livet sitt, men innså at det vonde lå i hennes eget hode.Alle grudde seg i flere uker før de
gikk inn på låven første gang etter Petters

søndag 22. oktober møtte Egil Berg (50) sønnen ved søppelkassene. Egil kom hjem fra
jakt, men måtte raskt ut igjen for å bli med
på letingen etter ei bikkje som var blitt borte.
«Da ses vi til middag, da, gutten min», husker
Egil at han sa. «Ja, det gjør vi», svarte Petter.
Storesøsteren var hos kjæresten, mens lillebroren var hos en kamerat. Mamma Berit
Skog (50) hadde vært på hyttetur med noen
venninner, og ringte Petter for å fortelle at
hun var på vei hjem. Han svarte ikke.
– Jeg regnet med at han spilte gitar eller
hørte på musikk, sier Berit.
Samme morgen hadde hun tekstet med
sønnen. Petter hadde svart at han hadde det
bra, etterfulgt av et smilefjes.
«Er Petter hjemme?», var det første lillebroren spurte da Berit hentet ham. Så fort de
kom hjem, løp han opp på rommet til Petter.
Det var tomt. «Han er sikkert på spillerommet på låven», sa foreldrene. Lillebroren byk-

Innvendig brannsår. – Det var en helt
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NÅR JEG STÅR OG LAGER
MIDDAG, TENKER JEG OFTE:
«DU SKULLE SETT MEG NÅ, MAMMA»
Marius jensen

1

(1) MOR OG MARIUS. Sommerferiene er aldri blitt de samme etter at moren tok livet sitt. Den første
sommeren uten henne, hendte det at Marius sovnet ved graven. (2) MANGE MINNER. Marius husker en mamma
som alltid var der for ham. Noen ganger kan han fortsatt innbille seg duften av fersk bakst hjemme.

selvmord. En lege og barnepsykiater laget
et opplegg der lillebroren gradvis nærmet seg
låven. Det tok mange måneder.

Moren og sønnen. Marius Jensen (22) har

ikke tall på alle gangene han har hatt lyst til å
kjefte moren huden full for at hun forlot dem.
Hun var det snilleste mennesket han kjente.
Han kan fortsatt se for seg moren over grytene på kjøkkenet, eller kjenne lukten av fersk
bakst i hjemmet utenfor Horten.
I barndommen satt han på bagasjebrettet
på vei til barnehagen der moren jobbet og han
lekte. Var han lei seg, trøstet hun ham. Ble
han mobbet, støttet hun ham. Hun behøvde
ikke gjøre stort. Marius følte at moren forsto
ham uansett.
16. april 2009 kom Marius hjem i
14.30-tiden som han pleide. Han var 17 år og
gikk i andre klasse på videregående. Marius
løp ned på rommet og slengte fra seg sekken.
Så kom han på at han hadde glemt noe, og
sprang tilbake mot trappen.
Idet han passerte badet, så han noe i
øyekroken.
– Det var mamma. Jeg prøvde gjenoppliving. Alt gikk på autopilot. Jeg husker nesten
ingenting av det, bare at jeg ikke klarte å få liv
i henne.
Oppe i stuen kom han til seg selv. Da knøt
det seg. Marius begynte å skjelve og kaldsvette. Han klarte knapt å prate, og fikk tåkesyn.

Men Marius ringte selv til faren, som var på
jobb.
«Du må komme hjem», stotret han.
«Mamma er død».

Flyktet til graven. Marius insisterte på

å ha begravelsen på klokkeslettet én uke etter
at han fant moren. Han aner ikke hvorfor det
var så viktig for ham å gjøre det på denne
måten, men slik ble det. Kapellet var fullt, og
folk sto i kø utenfor. Marius husker han var
glad for at så mange kom, selv om han ikke
snakket med noen. Spurte noen hvordan det
gikk, svarte han «greit». Mer orket han ikke
si. Han klarte i det hele tatt ikke å prate med
folk.
Utover våren satt han stort sett på rommet.
Marius klimpret på gitaren, men uten å lære
seg noen låter. Han så på tv, men uten å følge
med. Spilte han trommer, slo han hardere
enn noengang. I friminuttene satt han igjen i
klasserommet og tittet taust ut av vinduet. De
samme tankene kvernet: «Hvorfor, mamma?»
Hun hadde ikke etterlatt noe brev. Hun hadde
vært sykmeldt på grunn av en mulig hjertefeil – det var alt.
De første ukene orket han ikke gå inn på
badet. Han var redd for at moren skulle dukke
opp idet han så seg i speilet. Faren bestemte at
de skulle pusse opp badet. Det hjalp. Men etter
noen måneder følte Marius at moren ble litt
glemt. De sluttet å snakke om henne hjemme.

Vennene sluttet å spørre. Mange ganger var
Marius på nippet til å fortelle faren, broren
og kameratene at han følte seg ensom, og at
han savnet å snakke om moren. Men idet han
skulle åpne munnen, knøt det seg i halsen.
Flere ganger den sommeren dro Marius
bort på morens grav. Han satt der og pratet
med henne. Ofte sovnet han, og våknet først
av fuglekvitteret morgenen etterpå.

Stolthet og savn. Utpå høsten kom selv-

mordstankene. Hvis moren kunne avslutte
livet så lett, hvorfor kunne ikke han bli kvitt
sorgen her og nå? Slik pønsket Marius et par
uker. Så skjønte han at det ikke kunne fortsette. Da en venninne spurte om hun kunne
få oppsøke hjelp på hans vegne, sa Marius ja.
Slik kom han i kontakt med psykolog, og ble
med i samtalegrupper.
– Den første gangen tenkte jeg at «nei, dette
er ikke noe for meg». Men jeg ble overtalt til å
fortsette, forteller Marius.
Han hadde også fått lærlingplass, men fungerte dårlig på jobben. En dag kalte sjefen
ham inn på kontoret. De ble sittende og prate
hele dagen.
– I løpet av en uke var alt tilrettelagt. Psykologhjelp, bedriftslege – alt. Hver dag har sjefene spurt meg hvordan det går. Jeg kan ikke få
sagt hvor takknemlig jeg er, sier Marius.
Det er nå fem år siden moren tok livet sitt.
Årsdagene er alltid vanskelige.
FEM ÅR ETTER. – Jeg er trygg på at jeg har folk i ryggen som passer på meg, slik jeg passer på dem, sier 22-årige
Marius Jensen i dag. Han har fått seg kjæreste og fagbrev som industrimekaniker i Forsvaret.
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DET GJØR SÅ VONDT.
DET GJØR SÅ FORFERDELIG VONDT
– INNI HJERTET. DU KAN IKKE TRO
HVOR VONDT DET GJØR
Egil Berg

1

(1) GODE DAGER. Et velkjent familiebilde, med Petter i front foran lillebroren og foreldrene. Berit Skog beskriver tiden etter sønnens
selvmord som «en helt vanvittig, bunnløs fortvilelse.» (2) MOR OG SØNN. Berit Skog med tenåringssønnen. Foreldrene beskriver ham
som en omsorgsfull venn som også kunne være litt sart. De har konkludert med at selvmordet må ha skjedd delvis i affekt.

– Jeg er ikke redd for å miste noen. Når ting
kan komme så uventet, så kan du ikke få gjort
noen ting. Det som skjer, det skjer, sier Marius.
Han har nylig stilt opp i en film om unge
etterlatte etter selvmord, laget for Unge LEVE.
Marius har i dag fått kjæreste og fagbrev som
industrimekaniker i Forsvaret. Han mener
han er blitt mer selvsikker. Han tør å være
alene.
– Jeg er trygg på at jeg har folk i ryggen som
passer på meg, slik jeg passer på dem. Jeg er
stolt av at jeg har klart meg gjennom alt dette.
Når jeg står og lager middag, tenker jeg ofte:
«Du skulle sett meg nå, mamma».

at gutten vår gjorde dette selv, det gjør det
så vanskelig. Jeg tenker innimellom på hva
andre folk må tro om oss som foreldre. De
tenker sikkert: «det må være noe med dem»,
sier pappa Egil.
De fant noen notater på pc-en til Petter.
Foreldrene har konkludert med at han var
deprimert, men at selvmordet skjedde delvis
i affekt. Egil sliter fortsatt med skyldfølelse.
Hvorfor så han ikke noe der ute på gårdsplassen den søndagen i oktober?
– Skyldfølelsen – den er vond, altså. Jeg har
prøvd å legge den i en skuff, men den kommer
tilbake. Jeg skjønner fortsatt ikke at jeg ikke
kunne se noe på ham, sier Egil.
Skyldfølelse og resignasjon. På gårEgil sier at den verste sorgen ga seg etter
den utenfor Svarstad står bildene av Petter rundt fire år. Berit sier hun i større grad klarer
fremme, sammen med de andre barna. Men å glede seg over de positive sidene av livet, selv
det er fortsatt vanskelig når fremmede spør om savnet alltid er der.
hvor mange barn de har.
– Jeg har resignert litt, sier hun.
– Jeg svarer tre. Så sørger jeg for å legge til
– Jeg har ikke godtatt det som skjedde, men
at jeg har en datter som akkurat har fått barn, jeg har gått runde på runde på runde. Jeg har
og at yngstemann snart er ferdig på videre- tryglet og bedt – om at jeg måtte få tilbake
gående. Hvis jeg er trygg og situasjonen er Petter, at jeg måtte forstå mer, finne ut hvorriktig, forteller jeg at jeg har en sønn som er for han gjorde som han gjorde. Men nå har jeg
død. Ellers sier jeg ikke noe hvis ikke folk spør gitt opp å få flere svar. Det var dette som skjeddirekte, forteller mamma Berit.
de. Det var sånn det ble. Samtidig tenker jeg
– Vi skammer oss ikke over at Petter tok at det aldri skulle skjedd. Petter hadde fått et
livet sitt, men temaet kan være vanskelig godt liv.
å snakke om – for jeg ser det gjør noe med
sorgreaksjoner».
andre. Det hadde vært lettere å fortelle årsa- «Kompliserte
ken hvis det var en ulykke eller sykdom. Men – Det spesielle med sorgen etter selvmord, er

SKYLDFØLELSE. Berit Skog og Egil Berg opplevde at sønnen Petter tok livet sitt hjemme på gården.
Han var 15 år. – Jeg skjønner fortsatt ikke at jeg ikke kunne se noe på ham, sier Egil Berg.

at det også er forbundet med et traume, sier
Kari Dyregrov, forskningsleder ved Senter for
Krisepsykologi og professor ved Høgskolen i
Bergen.
Hun skrev doktorgrad om etterlatte som
hadde mistet nære i krybbedød, ulykker og
selvmord. Etterlatte etter selvmord sliter ofte
med det som på fagspråket kalles «kompliserte sorgreaksjoner». Dette er sorg som varer
lengre, og med samme eller økende intensitet.
– Et selvmord er ofte omspunnet av dramatikk. Man kan for eksempel finne en som har
skutt eller hengt seg. Har man ikke sett det selv,
kan man ha bilder av det i hodet. Mange sliter
også med gjenopplevelse av det som skjedde.
I tillegg kommer «hvorfor»-spørsmålet, som
ofte plager folk i lang, lang tid, sier Dyregrov.

Tiden etterpå. Det var en venn som fant
Stig Sæterbakken. Han kom til leiligheten
samtidig som Stigs kone Elizabeth. Hun hadde
ringt vennen på veien, etter å ha fått den siste
tekstmeldingen av Stig. Han rev nøklene ut av
hendene hennes da de sto på trappen, og løp
inn i leiligheten like over midnatt. Da var det
for sent.
I dagene etterpå var huset fullt av blomster
og folk. Vennene byttet på å overnatte og lage
mat. Ellers husker Elizabeth, Emma og Jenny
lite fra tiden frem til begravelsen. De bestemte
seg for å være åpne om selvmordet. «Valgte
bort livet», sto det i dødsannonsen.

LIVET ETTERPÅ

HJEMME I HAGEN. Stig Sæterbakkens døtre Emma (til venstre) og Jenny hjemme i hagen på Lillehammer. Begge har lyst til å bruke erfaringene
etter farens selvmord for å hjelpe andre. – Jeg er takknemlig for å ha hatt en sånn pappa. Han var klippen vår, sier Jenny.

– Det var et helt naturlig valg. Det siste
vi ville var å skjule at han hadde tatt livet
sitt, eller at det skulle bli spekulasjoner, sier
Elizabeth.
Begravelsen fant sted 3. februar. Det var så
kaldt at Elizabeth måtte varme føttene i en
bøtte med glovarmt vann før hun gikk i kirken.
I begravelsen spilte de jazz- og pianomusikk.
Sangen under utmarsjen var «Fly me to the
moon». Kisten var sort.

Utfordringer. – Jeg ser Stig ofte for meg.
Han smiler fra øre til øre, sier Elizabeth Carlsen Sunde.
Hun og døtrene ønsker velkommen i et rødt
gammelt trehus på Lillehammer, fullt av familiebilder, bøker og kunstverk. De har bestemt
seg for å fortelle sin historie sammen, for å
bidra til mer åpenhet om selvmord.
Utenfor er det en liten kjøkkenhage. Det var
her Stig holdt orden.
– Han var ekstremt samvittighetsfull, og
opptatt av å være en person man kunne stole
på. Han var alltid presis til avtaler. Ble vi enige om å luke i hagen, sto han klar med spaden med én gang. Det er først i ettertid jeg har
skjønt hvor bortskjemt jeg var, sier Elizabeth.
Hun har laget gulrotsuppe for anledningen.
Blir temaene for tøffe, reiser hun seg og ordner
litt ved kjøkkenbenken. Hun forteller om en
bekjent som er blitt kreftsyk.
– Da fikk jeg en voldsom reaksjon etterpå.

Her prøver han å overleve for enhver pris,
han biter tennene sammen og kjemper. Mens
min egen mann valgte selv å forlate livet, sier
Elizabeth.
At Stig Sæterbakken var en kjent forfatter, har gjort situasjonen ekstra utfordrende for den lille familien. På den ene siden får
de ekstra mange brev og hilsener – både fra
kjente og ukjente. I ukene etter dødsfallet, var
huset fylt av blomster og mennesker.
På den andre siden har spekulasjonene florert. Mange på nettet mener å vite at selvmordet var et statement – avslutningen på et litterært prosjekt. Elizabeth møter fortsatt folk på
byen som har historier om Stig de vil dele.
– Det kan være til stor støtte, men det kan
også være utfordrende. Siden Stig var en
offentlig person, dukker det opp bilder og historier om ham når vi minst venter det. Det er
vanskelig med tanke på sorgprosessen, forteller Elizabeth.
Hun sier hun endret personlighet i det øyeblikk hun fant mannen død.
– I løpet av to sekunder ble livet fylt av tanker og følelser jeg aldri hadde før. Jeg føler at en
sorg har tatt bolig i meg, med savn, tanker som
kverner, skyldfølelse over ikke å ha forstått
Stig, en følelse av å ha blitt sviktet. Livet er blitt
totalt forandret, sier hun.

Emma og Jenny. – På filmer virker det som

sorgprosessen er kort.At man sørger og gråter,

og vips er det over. Men sånn er det ikke. Det
er mye verre, sier eldstedatteren Emma.
– Det er mange som ikke skjønner hva det
innebærer når folk går bort på den måten. Jeg
har så lyst til å skrike ut til alle som vurderer
selvmord: Ikke gjør det! Det gjør så fryktelig
vondt for oss som blir igjen, fortsetter hun.
Hun tviholder på en tanke om at pappaen
er i Afrika uten mobil og tv, der han sitter og
skriver. Ser hun en film eller leser en bok om
død og selvmord, kan dagen være ødelagt.
– Det gjør vondt å le – altså fysisk vondt på
en måte jeg ikke klarer å forklare. Det kan skje
noe gøy, og så ler jeg. Og så siger det inn, med
en voldsom kraft, en forferdelig vond følelse i
magen. En uendelig tristhet. De gangene det
går opp for meg at han er borte, at han virkelig er borte for alltid, da funker ingenting. Da
har jeg bare lyst til å trekke meg tilbake, sier
Emma.
Det er nå gått litt over to år siden hun fikk
tekstmeldingen der faren skrev at det kom til
å gå bra, rett før han tok livet sitt. Emma forteller at hun sliter med å stole på folk, fordi
hun regner med at de skal forlate henne når
som helst. Hun sliter også med skyldfølelse.
– Det er mange rare hang-ups. Til den siste
bursdagen ønsket pappa seg en kalender. Jeg
planla å lage en skikkelig fin kalender, med
egne bilder og all ting. Men så rakk jeg det
ikke, og han fikk en kjedelig Pondus-kalender i stedet. Jeg tenker ofte at «å, hadde jeg

SAVNET ETTER STIG. Det hender eldstedatteren Emma tviholder på en tanke om at pappaen er i Afrika.
Der sitter han og skriver, uten mobil og tv. Selv jobber hun i dag i bokhandel. Hun har også fått samboer.

bare laget en ordentlig kalender, så hadde han
kanskje holdt ut litt til, fått hjelp, og så hadde
det gått bra», forteller Emma.
Yngstedatteren Jenny var russ denne
våren, og la et russekort på graven til faren.
Hun har akkurat deltatt i filosofi-NM, der hun
kom blant de ti beste. Savnet etter faren er
preget av blandede følelser.
– Jeg er takknemlig for å ha hatt en sånn
pappa. Han var klippen vår. Da han var leder
for litteraturfestivalen, sørget han for å invi-

tere favorittforfatteren vår dit. Emma og jeg
har masse kunnskap fra samtaler vi hadde i
barndommen – samtaler om alt mulig rart –
som hjelper oss nå, forteller Jenny.
– Men det er så mye jeg har lyst til å fortelle
ham. Det vondeste er at han ikke får sett meg
nå. At det har gått bra med Emma og meg. Vi
slet med våre ting. Pappa visste alt dette. Jeg
er sint for at han forlot oss da vi trengte ham
som mest, fortsetter hun.
Begge søstrene sier det er skummelt å stå

frem, men at de gjør det for å fronte et viktig
tema. De tror farens selvmord har gjort dem
bedre istand til å forstå og støtte andre som
sørger, og har lyst til å bruke dette i fremtidige jobber. Jenny skal studere filmvitenskap til høsten, men vurderer også psykologi.
Emma jobber i dag i bokhandel, men har lyst
til å utdanne seg innen helsefag. Hun må bare
fullføre artium først. Hun trenger hjelp med
tysken. 
●
reidar.solberg@dn.no

ET SAMFUNNSPROBLEM
– Er du bekymret, bør du spørre rett ut:
«Har du det så vanskelig nå at du tenker på å
ta livet ditt?». Det er en myte at det er farlig
å spørre folk om dette, sier Lars Mehlum,
professor i psykiatri og suicidologi ved
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
–forebygging (NSSF). Hvert år prøver 3500 og
7500 nordmenn å ta livet sitt, ifølge Helse
direktoratet. Antallet som tar livet sitt har
vært omtrent det samme siden 1994 – drøyt
500 årlig. Mehlum er opptatt av at selvmord
kan forebygges.
– Hvis folk er urolige for noen de kjenner, bør
de ikke vente til dagen etterpå. Da bør de

gripe inn med en gang. Det er det vi kaller
førstehjelp ved selvmordsfare, sier Mehlum.
Helsedirektoratet la i vår frem en egen
handlingsplan om selvmord, som også
handler om etterlatte.
– Mange arbeidsgivere, venner og øvrige
omgivelser forventer at man skal «komme
tilbake» litt for fort. For eksempel tillater
ikke Navs regler at etterlatte kan sykmeldes
bare fordi de har sterke sorgreaksjoner.
Mange av dem blir påtvunget en depresjons
diagnose for noe som i realiteten er sorg som
strekker seg over mange år, sier Henning
Herrestad i LEVE.

Vanlige reaksjoner for etterlatte etter
selvmord er skyldfølelse, søvnforstyrrelser,
angst og sårbarhet, konsentrasjons-og
hukommelsesvansker, irritasjon og sinne.
Mange sliter også med gjenopplevelse av det
som skjedde.
– Det sentrale er at samfunnet – inkludert
helsevesenet – forstår mer om hvordan
etterlatte etter selvmord har det. For
eksempel at man kan ha det som aller tyngst
ett eller to år etterpå. Det er viktig at
nettverkene stiller opp, for det verste
sørgende kan gjøre er å isolere seg, sier
professor Kari Dyregrov.

