
SELVMORD SMITTER (1994, 3(3))

I tiden efter, at Goethe i 1770erne havde udgivet sin berømte roman "Den unge Werthers lidelser", 
gik der efter  sigende en hel  selvmordsbølge over  Europa,  fordi  mange unge forsmåede elskere 
angiveligt havde fulgt Werthers eksempel og begået selvmord af kærestesorg.

Det er dog kun et rygte; ingen ved, om det er rigtigt. Det kan tænkes, at selvmordshyppigheden i og 
for sig var temmelig konstant, men at man i den pågældende periode blot havde lagt mere mærke til 
(unge) menneskers selvmord, fordi den omtalte roman havde gjort netop denne type af dødsfald så 
"berømt".

I nyere tid har det ofte været hævdet, at der i tiden efter en berømt personligheds selvmord (f.eks. 
Marilyn Monroe) opstod en tilsvarende stigning i selvmordshyppigheden, som altså skulle bero på 
en tendens til at efterligne en kendt personligheds måde at "løse" sine problemer på. Denne effekt er 
blevet kaldt Werther-effekten, og to nye undersøgelser fra USA har vist, at der faktisk er noget om 
snakken.  Begge  undersøgelser  fandt  tegn  på  stigende  selvmordshyppighed  efter  omfattende 
avisomtaler af en berømt personligheds selvmord.

Nu har en tysk psykolog, Klaus Jonas, fra universitetet i Tübringen udført en undersøgelse, der er 
nok så grundig som de to tidligere amerikanske undersøgelser, og som fulgt ud støtter hypotesen om 
en Werther-effekt. 

Klaus Jonas nøjedes ikke med at tage udgangspunkt i  en eller  nogle få kendte personligheders 
selvmord. Han gennemgik møjsommeligt (næsten) alle tyske aviser, ugeblade og tidsskrifter fra 
hele perioden fra 1968 til 1980. Alle de tilfælde, hvor der var en udførlig omtale af en kendt persons 
selvmord (hvad enten den pågældende var tysker eller ej), blev noteret ned og sammenholdt med de 
efterfølgende tilgængelige selvmordsstatistikker i delstaten Baden-Würtemberg.

Forskeren fandt frem til i alt 32 tilfælde af offentligt omtalte selvmord, og det viste sig, at der i den 
pågældende  delstat  i  ugen  efter  hvert  af  disse  selvmord  var  forekommet  en  stigning  i 
selvmordshyppigheden på gennemsnitligt 10%. Hvis man kun så på den halvdel af de 32 personer, 
der ifølge forskeren var særligt "prominente personer", var stigningen endnu større, ca. 15%, så 
Klaus Jonas mener hermed at have leveret det endelige bevis for, at Werther-effekten er en reel 
effekt - at selvmord altså til en vis grad virkelig smitter. Og at Goethes bog således sandsynligvis 
har en del unge menneskers alt for tidlige død på samvittigheden.
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