
18 Porsgrunns DagblaDLørdag 12. september 2015EnDElig lørDag

- Vi lar ofte være å spørre når vi ser at 
noen ikke har det bra. Kanskje vi er red-
de for å si noe som vil gjøre den andre 
mer lei seg, men min erfaring er at man 
får det bedre av å snakke sammen, sier 
Charlotte Kim Hvalvik. 

I september og oktober markerer 
Landsforeningen for etterlatte ved selv-
mord (Leve) verdensdagen for selv-
mordsforebygging. Leve er en livsnøy-
tral, frivillig organisasjonen som jobber 
for å sikre etterlatte omsorg og støtte, 
men arbeider også for å forebygge antall 
selvmord og selvmordsforsøk. 

– Slike dager er viktige for å sette te-
maet på dagsorden, men for meg har det 
vært vel så viktig å ha åpenhet og snakke 
om det i hverdagen. Mennesker rundt 
meg kjenner min historie. Når jeg har 
vært åpen om min bakgrunn, har andre 
åpna seg om sine ting, og det har ført til 
mange gode møter, understreker 
37-åringen. 

TEma for årets markering er aksept for 
hva det er å være menneske. Aksept 
som gjør oss trygge til å se og bli sett. 

– Da mamma døde, var det ikke sånn 
at jeg nødvendigvis trengte gode råd el-
ler kloke ord fra folk rundt meg, forkla-
rer Hvalvik. 

Det holdt at folk tok seg tid til å stoppe 
opp. Tid til å lytte. Gjerne i stillhet. 

– Mine erfaringer har gjort meg til den 
jeg er i dag, på godt og vondt. Ved å dele 
av dem, kan jeg kanskje vise at livet går 
videre og at man kan få det bra igjen, på 
tross av smerten man føler den første 
tida etter et selvmord. Og kanskje kan 
min åpenhet bidra til at folk tør å bry seg 
og spørre mer direkte når de ser at andre 
har det vondt. 

morEn hEnnEs forlot livet i 2002. Da 
var Charlotte 24 år gammel, og moren 
hadde vært psykisk syk så lenge datte-
ren kunne huske. 

Eller bare syk som de kalte det da 
Charlotte var barn. For det var alltid noe 
som var litt annerledes hjemme hos fa-
milien i Brevikstrand. Som 10- åring for-
talte hun venninnene at det var noe rart 
med moren. 

Humøret hennes svingte voldsomt. 
Når moren var seg selv, var hun en raus 
person som var glad i mennesker og god 
mot andre, men så kunne hun bli oppfa-
rende eller helt stille. Nærmest som et 
tomt skall. 

– Mamma lærte meg å møte andre 
mennesker med godhet, men sykdom-
men hennes gjorde meg mye redd. Jeg 

var redd fordi hun var mer syk enn det 
andre foreldre var, forteller Hvalvik. 

sykDommEn krEVDE stadig mer av 
moren. Hun hadde gode perioder, men 
lidelsene førte til innleggelse på psykia-
trisk avdeling og lere desperate rop om 
hjelp og selvmordsforsøk.

Helt til det ble endelig en dag i august. 
Charlotte satt igjen med enorm skyldfø-
lelse. 

Hun leita etter hint. Moren hadde vir-
ket friskere og mer tilfreds til sinns den 
siste tida. Hun hadde gitt uttrykk for 
fremtidsoptimisme, men plutselig ga 
underlige utsagn som «du kan besøke 
meg på bursdager og til jul» mening. 

Og det stakk dypt i Charlotte at hun 
hadde bedt moren kontakte andre, når 
hun trengte noen å snakke med. Det 

hadde vært mange tøfe år. Charlotte 
hadde behov for en pause. Hun greide 
ikke lenger bære byrden. Datteren kjen-
te på litt av det samme mørket som mo-
ren. 

– Jeg brukte mye tid i etterkant på å 
tenke på hva jeg kunne sagt og gjort an-
nerledes. Selvfølelsen min ikk seg en 
skikkelig smell. Mammas død ble en be-
kreftelse på at jeg ikke var god nok eller 
strakk til. Det hjalp ikke at fornuften ar-
gumenterte i mot, forklarer Hvalvik.

– Men heldigvis møtte jeg en psykolog 
som var link til å stille de rette spørsmå-
lene og hjelpe meg til å endre tankegan-
gen min. Jeg hadde mange gode men-
nesker rundt meg, men til henne kunne 
jeg komme og bare være meg selv. Psy-
kologen skapte et godt rom for meg. Li-
kevel tok det lang tid. Sorg tar tid. 

hValVik VEkTlEggEr at sorg har 
mange ansikter. Ingen av oss kan noen 
gang fullt og helt forstå hvordan et an-
net menneske har det, og det er viktig å 
godta at sorg kan komme i andre varian-
ter enn tårer. 

Charlotte var ung. Rundt seg hadde 
hun venner som fortsatt hadde beste-
foreldre i live. 

– Det første året etter at mamma døde 
var kaotisk. Jeg skulle gjøre alt for første 
gang uten henne. Det var så vondt at jeg 
forsøkte å holde alt på avstand. Jeg orket 
ikke å kjenne etter, men så kom plutselig 
hverdagen. Da ble livet tungt. 

hun haDDE vært i et vakuum. Nå inn-
tok sorgen henne for fullt, mens alle 
rundt henne beveget seg videre. For 
dem var det gått lang tid. For henne ble 

Da moren ikke 
klarte å leve lenger, 

valgte Charlotte Kim  
Hvalvik åpenhet.  
Det har hjulpet

 henne gjennom 
sorgen.

– Ikke vær redd for å 

LEVE
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for å spørre 

det en sjokkartet opplevelse å gå fra sy-
kemelding til å skulle mestre både høg-
skolestudier og jobb. 

– Jeg kjente på den samme ensomhe-
ten og behovet for å bli sett som mamma 
sikkert opplevde. Derfor bruker jeg å si 
til venner som kjenner noen som har 
mista noen, at de må huske at de ikke 
bare trenger deg akkurat nå, men også 
om ett år og kanskje enda lenger. 

CHARLOTTE FULLFØRTE førskoleut-
danningen ved Høgskolen i Telemark. I 
dag trives hun i jobben hos Grep Gren-
land og bor sammen med sønnen Elliot 
på 7 år i Jønholtdalen. 

– Da mamma døde, hadde jeg det så 
vondt at jeg ikke trodde det var mulig å 
fungere som et vanlig menneske igjen. 
Jeg har brukt lang tid. Det har tatt mange 

år, men i dag lever jeg et godt liv. Det 
som skjedde, har gjort meg til det men-
nesket jeg er i dag. Det jeg har kjent på av 
følelser og opplevelser, har blitt til en 
ressurs som jeg kan bruke, når jeg jobber 
med mennesker. Det har kosta mye 
energi, men nå føler jeg at jeg har landa 
på et int sted i livet, smiler hun. 

Savnet etter moren vil selvsagt alltid 
være der. Sårheten over det som skjed-
de, likeså. 

– Jeg tenker ofte på mamma og vet at 
hvis hun hadde sett meg og Elliott i dag, 
så ville det gitt henne en følelse av gle-
de. Det ville helt sikkert fått henne til å 
smile. 

TEKST OG FOTO:  

CHARLOTTE NAGELL

ØNSKER KONTAKT: Leder av Leve i Telemark, Janet Ververda, understreker at 

organisasjonen ønsker å være tilgjengelig for folk når de trenger omsorg og støtte. 

LEVE, LANDSFORENINGEN for et-
terlatte ved selvmord, ble etablert i 
1999 og er en frivillig organisasjon 
som har som formål å sikre omsorg og 
støtte til etterlatte ved selvmord. 

Leve er en livssynsnøytral, lands-
dekkende, frivillig organisasjon som 
består av etterlatte ved selvmord og 
fagpersoner. 

Organisasjonen arbeider også for å 
forebygge og redusere antall selv-
mord og selvmordsforsøk, blant an-
net gjennom Verdensdagen for selv-
mordsforebygging 10. september og 
andre prosjekter.

– Telemark fylkeslag ønsker å tilby 
støtte til berørte etter et selvmord. 
Denne støtten gis stort sett gjennom 
likemannsarbeid, forteller for Leve i 
Telemark Janet Ververda. 

Likemannsarbeidet innebærer at 

etterlatte kan ta kontakt med Leves 
kontaktpersoner når behovet opp-
står. 

– Disse kontaktpersoner har selv 
opplevd å miste noen i selvmord. 
Vedkommende bestemmer sammen 
med den som har blitt kontaktet om 
de skal møtes, snakke per telefon, el-
ler om man har lyst å møte lere be-
rørte på Kafé Leve som holdes på Fri-
villighetssentralen hver tredje man-
dag i måneden. 

Leve Telemark samarbeider med 
det selvmordsforebyggende team 
ved RVTS-SØR og Vivat. 

– Fylkeslaget i Telemark ønsker å 
komme i kontakt med lere, både et-
terlatte og fagfolk, som kan være in-
teressert i å hjelpe oss å drive vårt vik-
tige arbeid. Ta gjerne kontakt, under-
streker Ververda. 

Gir omsorg og 
støtte til etterlatte

24. oktober kommer Else Kåss Fu-
ruseth til Ibsenhuset med sin kriti-
kerroste forestilling «Kondolerer».

Som ledd i markering av Verdens-
dagen for selvmordsforebygging, til-
byr Leve i Telemark sine medlemmer 
redusert pris til forestillingen i Skien. 

I «Kondolerer» forteller Furuseth 
om tapet av moren og storebroren 
som begge begikk selvmord. Moren 
da Else var 11 år. Storebroren da han 
var 31 år. 

Furuseth har uttalt at hun begynte 
å tenke på å lage forestillingen fordi 
det er så mange som synes det er van-
skelig å snakke om død. Denne fore-
stillingen handler om tida etter at 
man har sagt kondolerer, og hva som 
skjer da.

«Kondolerer» er hennes historie, og 
hun blander komikk inn i fortellin-
gen, men sier «jeg håper jeg ikke sårer 
noen» i begynnelsen av forestillin-
gen. 

Furuseth høstet positiv omtalelse 
fra kritikere. Dagbladet skrev at «Fu-
ruseth klarer å få oss til å le med hen-
ne. Gitt temaet er det imponerende». 
Vårt Land mente at «det er et døds-
sprang uten sikkerhetsnett. Hun lan-

der det skjelvende med sin utfor-
drende ærlighet og jenteglade hu-
mor».

Etter premieren på Torshovteate-
ret i 2011, har forestillingen gått for 
fulle hus på Nationaltheatret og er 
sett av over 40.000. 

Teater om tida 
etter kondolerer 

TIL IBSENHUSET: Else  Kåss 

Furuseth.                 Foto: Annie Andersson


