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Med mellemrum rystes offentligheden af meget dramatiske begivenheder, hvor en person, som regel 
en mand, slår sin partner eller ekskone og eventuelt deres fælles børn ihjel og derefter dræber sig 
selv.

På  baggrund  af  en  række undersøgelser  har  den  amerikanske  psykiater  og  kriminolog,  George 
Palermo,  for  nylig  samlet  et  billede  af  de  psykologiske  konflikter,  som typisk  ligger  bag  “det 
udvidede selvmord”, som han kalder det.

Det udvidede selvmord forekommer sjældent i USA, men i Danmark forekommer det i forbindelse 
med 2 ud af 5 drab. Kvinder, der slår deres mand ihjel, begår sjældent selvmord bagefter; i 9 ud af 
10 tilfælde er det en mand, der er gerningsmanden. Gennemsnitsalderen ligger omkring de fyrre år.

Det  korte  tidsrum,  ofte  sekunder  eller  minutter,  mellem mord  og  selvmord,  tyder  på,  at  disse 
begivenheder er omhyggeligt planlagt som et samlet to-trins forløb. Gerningsmanden lider ofte af 
en depression og har haft et længerevarende forhold til kvinden, et forhold som er kendetegnet ved 
fysisk  vold,  hyppige  separationer  og  mangel  på  harmoni,  og.  Det  er  meget  almindeligt,  at 
gerningsmanden, udover at lide af jalousi, har mange paranoide træk. Den paranoide personlighed 
er ofte kendetegnet ved, at vedkommende, når han ikke får hvad han ønsker, manipulerer med andre 
og  fortsætter  et  felttog  for  at  skade  sine  fjender  på  alle  områder:  Socialt,  følelsesmæssigt, 
økonomisk eller fysisk. 

Romantiske  myter,  såsom Othello  og  Desdemona,  Elvira  Madigan  og  grev  Sixten  Sparre,  har 
idylliseret disse par, men den psykologiske realitet med voldsom jalousi, verbal degradering, fysisk 
mishandling, misbrug og afbrydelser af forholdet, kan ikke leve op til myten.

Palermos  forståelse  af  det  udvidede  selvmord er,  at  gerningsmanden  står  overfor  at  være  gået 
følelsesmæssigt  “fallit”.  Han har investeret  alle  sine følelser  i  ét  bestemt forhold,  og han ser  i 
øjnene, at det er slut. Han bliver deprimeret, paranoid og vred på den partner, som forkaster ham, 
når han opfatter, at deres forhold mangler sammenhæng og bærekraft og nødvendigvis må ophøre. 
Han bliver grebet af en dyb fortvivlelse, og hans selvfølelse rystes alvorligt. Han er ude af stand til 
at korrigere, hvad han opfatter som sin partners normbrud og genskabe sammenhæng i deres fælles 
verden. Det kommende brud forstærker hans personlige følelse af fiasko og social skam. Til sidst 
overgiver han sig helt til sin frustration og er ude af stand til at se, hvordan han skal overleve tabet 
af,  hvad  han  opfatter  som det  afgørende  følelsesmæssige  bånd.  Han  beslutter  sig  til  at  begå 
selvmord efter at have taget livet af sit udvidede selv - som er den partner, der forkaster ham. Ved at 
udføre denne handling er gerningsmanden i stand til en sidste gang at kontrollere relationen og gør 
sig på én gang både til  dommer og bøddel for sig selv og partneren, idet han tror,  at  han kan 
opretholde sin menneskelige værdighed, hvis han dør en “ærefuld” død.

Gennem sin handling opnår han at straffe og udrydde den del af sit udvidede selv, som har svigtet 
ham, og som han ikke vil dele med nogen anden. Det udvidede selvmord er den sidste selvhævdelse 
fra en meget skrøbelig person, som ofte har gemt sig bag en falsk facade af selvtillid.
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