
HVAD SKER DER MED MENNESKER,  DER ER TÆT PÅ ET 
SKUDDRAMA? (1994, 3(6))

Den  5.  april  i  år  dræbte  en  studerende  på  Aarhus  Universitet  med  et  oversavet  jagtgevær  to 
studerende og sårede to andre i en kantine, før han skød sig selv på et toilet i nærheden.

Skuddramaet berørte alle på universitetet og fremkaldte mange stærke følelser og reaktioner hos de 
direkte  berørte  og  mange  andre  med  tilknytning  til  universitetet,  pårørende,  venner  og 
offentligheden.

Skuddramaet  fik  en  omfattende  mediedækning  i  de  trykte  og  elektroniske  medier,  som  i  en 
efterbearbejdning  foretog  forskellige  analyser  af  drabsmandens  personlighed,  studiemiljø, 
specialeskrivendes vilkår m.m. for at kunne forstå hændelsen og bidrage til at forebygge lignende 
begivenheder.

Da skuddramaer er et forholdsvist sjældent fænomen, findes der ikke nogen samlet og tilgængelig 
viden om de psykologiske reaktioner og eftervirkninger hos de personer, som overlever dramaet 
eller  berøres  af  det  ved  tilstedeværelse,  slægtskab  eller  lignende.  Karakteristisk  nok  er 
gerningsmandens sociale og psykologiske forhold langt bedre undersøgt end, hvordan ofrene klarer 
sig.

En ny dansk undersøgelse har derfor set på, hvilke psykologiske mekanismer der er aktiveret under 
dramaet  og  i  de  efterfølgende  uger;  hvor  traumatiserede  de  berørte  har  været,  og  hvilke 
mestringsstrategier  der  mest  effektivt  hjælper  personer,  der  har  været  udsat  for  en  så  voldsom 
begivenhed. Undersøgelsen omfattede 35 studerende, der var eller kom i den pågældende bygning.

Anslagene - skuddene, morderens og de tilstedeværendes bevægelser og replikker fremkalder først 
en stærk uvirkelighedsfølelse (beskrevet hos halvdelen).  Folk bliver chokerede, lammede, nogle 
beskriver deres tilstand som en spaltning i bevidstheden. I kantinen oplever halvdelen sansemæssige 
forstyrrelser og ligeså mange har en ændret tidsoplevelse. Et par beskriver en særlig stilhed. Nogle 
når at have særprægede tanker som fx.: “Hvordan vil jeg se uden den ene arm?” Enkelte beder en 
bøn.  De to sidstnævnte handlinger  kan ses  som en momentan forberedelse til  at  dø eller  blive 
lemlæstet. En dyb koncentration - en slags meditativ fordybelse i gulvets småsnavs og tanken om 
den første gang i sit liv at ligge på kantinegulvet er et eksempel på en spontan psykisk frisættelse fra 
rædslens  herredømme.  Spontane  bevidsthedsforandringer  som  ovennævnte  er  et  hyppigt 
forekommende, men alligevel ofte overset fænomen.

De instinktive reaktioner består af en voldsom angst (dødsangst), som forekommer hos mere end 
halvdelen. Angsten opleves hos de fleste som noget lammende, hos nogle som rystelser.  Andre 
registrerer en stærk rastløshed, og adskillige bliver grebet af panik og styrter væk fra Universitetet.

Mere end en tredjedel har reageret instinktivt med bestemte handlinger så som at advare, at krybe i 
ly,  at  gemme sig,  at  flygte,  at  yde  omsorg  til  sårede  og chokerede  samt  at  alarmere.  Dette  er 
handlinger, som redder eget og andres liv. Sådanne handlinger er adækvate i forhold til overlevelse, 
og  det  virker  som  om,  at  udøvelsen  af  relevante  handlinger  har  en  vis  betydning  for 
symptomdannelse, selvopfattelse og omgivelsernes vurdering.



Skuddramaet sker ikke i et socialt vakuum. På et øjeblik har de tilstedeværende et fælles projekt: 
overlevelse.  Man kryber  i  ly for  skuddene  næsten  samtidig  og  flygter  sammen ud i  kantinens 
køkken og bagvedliggende rum. En af de sårede går ud i kantinen for at få én af de ramte med - og 
opdager at hun er død - før hun flygter.

I rummene bag kantinen er der en relativ grad af sikkerhed, og de, der er der, er i stand til at trøste 
hinanden og yde omsorg, samtidig med at de må beskytte sig - holde dørene - for at undgå et nyt 
angreb.

For hver enkelt person er det forskelligt, hvor man oplever, at der er sikkerhed. Først når man føler 
sig i sikkerhed, er det muligt at afreagere - at mærke, hvor voldsom begivenheden har været og give 
efter for de voldsomme, ophobede kropslige og psykiske spændinger, som var nødvendige for at 
sikre overlevelsen.

Ud over de, der var i kantinen, føler mange andre sig i livsfare, fordi de ikke ved, hvor morderen 
befinder sig - han kunne jo være hvorsomhelst. Sikkerhed opstår for mange af de overlevende først i 
forbindelse med, at de når hjem eller får kontakt med deres nærmeste: forældre,  søskende eller 
venner.  Tolv  omtaler  en  ubetinget  positiv  livs-  og  omsorgsbekræftende  -  reaktion  hos  deres 
nærmeste; otte fortæller om en forbeholden, uforstående reaktion, som de føler, øger afstanden til 
dem, de holder af. En sådan respons er dybt frustrerende og medvirker til en følelse af ensomhed og 
forladthed - samt til en søgen efter nogle personer, som er i stand til at forstå og rumme de følelser, 
der er aktiveret ved den livstruende situation.

Mange reagerer positivt på politiets tilstedeværelse. Det skaber en følelse hos dem af sikkerhed og 
genetablering af orden. Enkelte oplever politiets usikkerhed og angst, men også mod i forbindelse 
med at gennemsøge bygningen. Flere beretter om, at det i den situation er godt at modtage en ordre.

Når sikkerheden er etableret, kommer en række spontane reaktioner. Mange græder voldsomt og 
nogle meget længe; nogle får kvalme; mange føler en stærk irritation over f.eks. medstuderendes 
manglende  situationsfornemmelse,  pårørendes  og  venners  mangel  på  empati,  folks  almindelige 
uanfægtede hverdagsliv,  journalisternes pågåenhed.  En forløber  sig i  en butik.  Meddelelsen om 
selvmordet er også med til at skabe følelsen af sikkerhed. Den modtages af de fleste med lettelse.

I den første bearbejdningsfase forekommer en del selvbebrejdelser, og mange beretter om et enormt 
behov for at få flere oplysninger. Mange følger alle nyhedsudsendelser og læser aviserne grundigt. 
Blandt familie, venner studiekammerater udveksles oplysninger om, hvem der blev dræbt og såret 
(“var det nogen, jeg kendte?) og hvordan (“hvor tæt på var jeg - kunne jeg være blevet et offer?”).

I den efterfølgende bearbejdning forekommer en større vifte af reaktioner så som tristhed; én enkelt 
har ikke lyst til at leve mere; nogle går i stå med deres aktiviteter, søvnproblemer er almindelige, én 
trøstespiser, nogle kaster sig over praktisk arbejde, adskillige oplever en stor sårbarhed; hos nogle 
dukker gamle traumer op og blander sig med den aktuelle situation. Behovet for at fortælle om det 
skete er meget stort; det samme er behovet for at være sammen med nogle. Flere flytter ind hos 
venner og familier, fordi de ikke vil være alene og sove alene.

Pressens opførsel og i mindre grad pressens dækning af begivenhederne skaber vrede hos mange - 
og i nogle tilfælde angst. Mindehøjtideligheden er for næsten alle en positiv, samlende oplevelse. 



Enkelte har megen glæde af at nedskrive deres oplevelser, tanker og reaktioner. Nogle vælger at gå 
lange ture for at få styr på tankerne og kroppen. Andre nævner, at en stor taknemmelighed over at 
være i live, fylder dem. Hos nogle finder taknemmeligheden udtryk i form af bøn og kirkegang.

Mange fortæller, at begivenheden har ændret noget radikalt inde i dem, og at de i nogle henseender 
er blevet en anden person. Flere fremhæver en ny grad af evne til indfølen. Mange har udviklet en 
frygt grænsende til fobi for at være i Trøjborg-komplekset, gå på gangene, sidde i kantinen, sidde i 
store rum, bruge offentlige toiletter, høre høje lyde, se unge mænd med sportstasker m.m.

De forhold, som er hyppigst forekommende i beskrivelserne fra Trøjborggruppen, er  dødsangst, 
uvirkelighedsoplevelser; grad af støtte; handlet i situationen; behov for at fortælle og være sammen 
med nogen, her kaldet inklusion; grådanfald og vrede.

Sammenhængene kan beskrives således: uvirkelighedsfølelse og dødsangst forekommer ofte hos de 
samme.  Uvirkelighedsfølelse  og  grådanfald  forekommer  sjældent  hos  de  samme,  mens 
uvirkelighedsfølelse åbenbart udløser mere støtte fra de nærmeste. De mest angste får ikke dækket 
deres behov for at mærke et fællesskab med andre.

Handlinger i den akutte situation fremmer tilhørsforhold og begrænser tilsyneladende grådanfald. 
De  meget  grædende  får  mere  udtalt  støtte  fra  deres  nærmeste;  mens  de  mest  vrede  modtager 
forholdsvis mindre social støtte.

Belastningsniveauet for de skuddramaberørte er,  målt  med et bestemt spørgeskema, på størrelse 
med,  hvad  man  finder  efter  voldtægt,  skibskatastrofer  og  krigsoplevelser.  De  berørte  har  flere 
søvnproblemer,  mere  angst,  er  mere  depressive,  har  flere  psykosomatiske  forstyrrelser  og flere 
dissociationsreaktioner end en sammenlignelig gruppe af psykologistuderende.

Analysen af  mestringsstrategier  viste,  at  de skuddramaramte hovedsageligt  brugte strategien “at 
modtage  social  støtte”,  men  ikke  en  række  aktive  måder  at  forholde  sig  på,  som 
psykologistuderende  brugte,  når  de  var  i  krise  eller  udsat  for  stress.  De,  der  havde  mange 
symptomer, brugte sjældent aktive strategier, men til gengæld ofte undgåelse og flugt som strategi.

Et  interessant  og  uventet  fund er,  at  de,  der  befandt  sig  i  selve  kantinen,  er  mindre  plaget  af 
invaderende tanker og følelser fra skuddramaet og anvender mere aktive handlestrategier end de, 
der havde skuddramaet på lidt større afstand, fordi de var andetsteds i bygningen eller kom lige 
bagefter.

Forklaringen herpå kan være, at de får mere social støtte end de øvrige, og at de i højere grad 
anvender konfronterende og problemløsende strategier. Andre elementer i en forklaring kunne være, 
at de alle redder livet ved en aktiv indsats - ved at søge dækning og ved at flygte - samt at de er 
aktive  ved  at  tage  sig  af  hinanden,  advare  andre,  alarmere  politiet,  bidrage  til  at  opklare 
hændelsesforløbet osv. Desuden har næsten alle i denne gruppe modtaget krisehjælp og omkring 
halvdelen har etableret nye personlige relationer med andre fra kantinen.

Det  aktive  element  er  en  væsentlig  forudsætning  for  den  efterfølgende,  subjektive  og  sociale 
vurdering af egen indsats. Et andet element, der kendes fra flere voldtægtsundersøgelser, er den 
personlige følelse af at have været udsat for det værst tænkelige, at have overlevet det og oven i 



købet  have  mødt  personlige  ressourcer,  som  man  ikke  vidste,  at  man  var  i  besiddelse  af. 
Konfrontation med døden kan forandre et menneskes værdier, holdninger og syn på verden og livet.

Et andet interessant forhold er, at de psykologistuderende, som selv eller hvis nærmeste inden for de 
sidste  to  år  havde oplevet  noget  livstruende,  havde særligt  mange invaderende oplevelser  efter 
skuddramaet.  Skuddramaet  reaktiverede  tilsyneladende  følelser  af  livsfare,  som de  selv  havde 
oplevet relativt for nylig.
ae
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