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Siden en mor og hendes to 
døtre i søndags blev fundet 
 døde i et hus i den lille by 
Vejrumbro, har mange været  
i chok. Så hvordan hjælper  
man et helt lokalsamfund?

Bjørg Tulinius
tulinius@k.dk

Vejrumbro ligger smukt i landska-
bet. Syd for byen ligger Nørreå, der 

slynger sig i den langstrakte dal, mens landsby-
ens huse derimod ligger højt og med udsigt til 
vandet, bredt fordelt på bakkedraget.

Der er rimeligt stille sådan en januardag ved 
middagstid. Men foran et af rødstenshusene i 
hovedgaden er vægen tændt i en lang række af 
gravlys, der er sat på fortovet, hvor der også lig-
ger mange buketter, stadig i cellofan. Her er 
også et brev. Og tre røde roser. Én for hver af de 
afdøde, der søndag blev fundet inde i huset. 
Kvinden var 49 år og hendes to døtre 11 og 14.

Politiets efterforskning viser, at der højst 
sandsynligt er tale om en mor, der først slog sine 
to døtre ihjel og siden tog sit eget liv. En frygtelig 
og ulykkelig hændelse som har rystet hele 
landsbyen, og hvor livet for mange af byens 
knap 400 indbyggere lige siden har været i und-
tagelsestilstand.

Fra søndag eftermiddag har der været synlige 
politiafspærringer rundtom i byen. Med lange 
striber af rød-og hvidstribet tape, der stadig om-
kranser gerningsstedet. Og da historien kom 
frem, dukkede også et mylder af journalister og 
fotografer op i den ellers så fredelige by. Mange 
har oplevet at blive ringet op eller mødt af en 
mikrofon med spørgsmål som ”hvad tænker du 
om det, der er sket?”. Og det har i sig selv været 
voldsomt, lyder det fra flere i byen. Mange sid-
der tilbage med følelser i opbrud og spørgsmål, 
der bliver ved med at fylde. For hvordan skal 
man forstå, forklare og selv vende tilbage til det 
normale hverdagsliv igen, når noget så me-
ningsløst sker – i huset ved siden af.

”Alle vidste jo, hvem de var,” fortæller vicepo-
litiinspektør Christian Toftemark, der er leder af 
lokalpolitiet i Viborg.

”Selvfølgelig var nogle tættere på end andre, 
men vi kunne med det samme mærke, at den her 

tragedie skabte en masse uro og utryghed i byen. 
Samt masser af løse rygter. Derfor besluttede vi 
allerede i løbet af søndagen, at vi hellere måtte 
indkalde til et borgermøde mandag aften i byens 
forsamlingshus.”

Det er første gang, politiet i Viborg indkalder 
til et borgermøde i forbindelse med en politisag. 
I andre tilfælde har man sendt en mobil politi-
station til et område, hvor der er sket en forbry-
delse, så de lokale borgere kunne komme hen 
og måske få svar på nogle af deres spørgsmål.

”Men det her kaldte på noget andet. For i en 
landsby som Vejrumbro kender alle hinanden, 
og derfor tænkte vi, at det også var vigtigt at 
holde et møde, hvor alle kunne komme. Og et af 
de vigtige formål var at give folk vores foreløbige 
version af sandheden, så det måske kunne 
standse nogle af de forkerte historier, der var i 
omløb. Men samtidig ville vi også gerne præsen-
tere borgerne for flere af de steder og menne-
sker, de nu kan søge hjælp hos,” siger Christian 
Toftemark.

Husk knus og kram
Søren Aakjærs mobiltelefon ringede søndag ef-
termiddag, da han var i bilen på vej hjem fra sin 
datters håndboldkamp. Han er direktør for for-
valtningsområdet Børn og Unge i Viborg Kom-
mune, og opkaldet var fra en af hans kolleger fra 
kommunen.

”Hun fortalte, at politiet havde ringet, for der 
var fundet tre døde i et hus i Vejrumbro, og to af 
dem var børn i skolealderen. Jeg tænkte, at vi 
hellere måtte indkalde til et krisestabsmøde i 
kommunen, for vi skulle jo finde ud af, hvor bør-
nene gik i skole og have gjort et beredskab klar 
til skolelederne og lærerne, så de var klar til at 
tage imod elever, pigernes klassekammerater og 
deres forældre mandag morgen,” fortæller Sø-
ren Aakjær.

Ud over at tale med skolelederne på de to fol-
keskoler, som pigerne gik på – i to forskellige 
byer i kommunen, fik kommunens folk finpud-
set den beredskabsplan, man har liggende parat 
i tilfælde af pludselige kriser. Herunder en liste 
med en række gode råd til forældrene om, hvor-
dan man bedst taler med sine børn om det, der 
er sket. Blandt andet om at huske knus og kram 
– og vigtigheden af bare at lytte. Til spørgsmål, 
tanker og et virvar af følelser.

”Og vi sad jo også selv med nogle spørgsmål. 
Havde vi som kommune, som skoler, overset 
noget? Var der nogle alarmklokker, vi burde 

have været opmærksomme på? Havde vi svigtet? 
Vi kunne ikke umiddelbart se, at det forholdt sig 
sådan, men det er jo præcis den slags spørgs-
mål, der opstår – og som hos os skal opstå, når 
der sker noget så forfærdeligt, som der skete i 
det hjem,” siger Søren Aakjær.

Da han blev ringet op senere søndag aften, og 
vicepolitiinspektør Christian Toftemark spurg-
te, om Søren Aakjær ville deltage i borgermødet 
mandag aften i forsamlingshuset i Vejrumbro, 
sagde han da også ja med det samme.

”Det er så vigtigt, at folk får mulighed for at 
høre, hvad der bliver gjort, og ser nogle men-
nesker og institutioner, som er der for dem. Som 
de altid kan henvende sig til, når og hvis de får 
brug for det. Og som måske lige nu og her kan 
give nogle gode råd til, hvordan man overhove-
det kan få en hverdag i byen igen efter denne 
tragedie,” siger Søren Aakjær.

Sjælesorg og kirkerum
Men det var ikke kun kommunen, vicepolitiin-
spektøren ringede til søndag aften. Offerrådgiv-
ningen i Midt- og Vestjylland fik også et opkald. 
Og sognepræsten i et af nabosognene, Anders 
Ellebæk Hansen, der i denne uge vikarierer for 
Vejrumbros egen præst, og Trine Munk Kristen-
sen, der er sognepræst i nabosognet med en 
procentdel af sin ansættelse i Vejrumbro, blev 
kontaktet.

Allerede dagen efter de rød-hvide politiaf-
spærringer var sat op i byen, kunne vicepoliti-
inspektør Christian Toftemark derfor byde vel-
kommen til et propfyldt forsamlingshus i lands-
byen, hvor alle stole var optaget, og flere måtte 
stå op under mødet.

”Jeg havde aldrig prøvet at stå i sådan en si-
tuation før,” siger Anders Ellebæk Hansen.

”Men da Christian Toftemark kontaktede mig 
og spurgte, om jeg som præst ville deltage i ori-
enteringsmødet, sagde jeg ja. For jeg tænkte, at 
selvfølgelig skulle kirken også være synlig i den 
forbindelse. I mange landsbyområder er sogne-
præsten jo den sidste myndighedsperson, der 
bor i lokalområdet og kender folk i byen.”

Han sidder i præstegården i den nærliggende 
landsby Vammen, hvor Trine Munk Kristensen 
bor. Hun supplerer:

 ”Og i den situation er kirken jo netop stedet, 
der kan rumme den meningsløshed, som mange 
mennesker sidder med følelsen af lige nu. For 
der er ingen mening i det, der er sket.” 

Trine Munk Kristensen har talt med flere, der 

Når tragedien rammer hele landsbyen
bliver ved med at kredse om det helt store 
spørgsmål om hvorfor?

”’Vi kan ikke forstå det’, siger de. Men i den 
situation er det måske også vigtigt at få sagt, at 
netop dét spørgsmål er et sundhedstegn, for det 
viser jo, at vi ikke kan forestille os at gøre noget 
tilsvarende,” siger Trine Munk Kristensen.

Der var helt stille i forsamlingshuset, mens 
Christian Toftemark talte. Ingen mobiltelefoner 
bippede, ingen kom med sjove bemærkninger 
til sidemanden, men det var, som om der gik et 
hørligt suk af lettelse gennem forsamlingen, da 
politiet kunne fortælle, at intet tydede på, de to 
piger havde lidt. At det så ud, som om de lå og 
sov stille og fredeligt, da man fandt dem.

”Inden jeg skulle af sted til mødet, tænkte jeg 
meget over, hvad jeg egentlig kunne eller skulle 
sige til de her mennesker,” siger Anders Ellebæk 
Hansen og fortsætter:

”Indtil det slog mig, at jeg jo faktisk slet ikke 
behøver at sige så meget. Som præst ser jeg det 
som min vigtigste opgave at være til stede og 
egentlig bare lytte. Vise, at præsten også er en 
del af dem – midt iblandt dem og sammen med 
dem.” 

Som inspiration for sine tanker om sjælesorg 
henviser Anders Ellebæk Hansen til både Jobs 
Bog i Det Gamle Testamente og teksten til anden 
påskedag om vandringen til Emmaus.

”Tidligere har man inden for teologien set lidt 
kritisk på, at Jobs venner forholder sig tavse og 
passive, da de møder op hos ham, efter han har 
mistet alt og er ramt af alle de ulykker, man kan 
tænke sig. Langt mere end et enkelt menneske 
kan kapere. Men i dag tror jeg, man kan forstå 
det sådan, at de jo hjalp ham ved bare at være 
til stede og se ham. I al sin sårbarhed, elendig-
hed.” 

”Ja, og magtesløshed,” supplerer Trine Munk 
Kristensen.

”Netop,” siger Anders Ellebæk Hansen.
”Og det samme ser vi i fortællingen om van-

dringen til Emmaus, hvor disciplene er ulykke-
lige over at have mistet Jesus og slet ikke opda-
ger, at han går lige ved siden af dem. De genken-
der ham ikke. Først da de bryder brødet sam-
men. Da forstår de det: Han er sammen med os, 
han går ved siden af os, til verdens ende. Det 
prøver jeg at huske som det vigtigste, når man 
som præst er sammen med mennesker, der har 
det svært: Jeg er her, og jeg lytter. Til alt, hvad 
der måtte fylde.”

Sagen kort
Søndag den 22. januar blev tre 
mennesker, to piger på 11 og 14 
år samt deres 49-årige mor, 
 fundet døde i et hus i landsbyen 
Vejrumbro.
Politiets efterforskning tyder på, 
at moderen først har dræbt sine 
døtre og derefter taget sit eget liv.
Vejrumbro ligger mellem 
Bjerringbro og Viborg og er kendt 
som en meget aktiv foreningsby, 
der i 2015 blev kåret til ”Årets 
lokalområde” i Viborg Kommune. 
Byen har knap 400 indbyggere.
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”Det er så vigtigt,  
at folk får 

 mulighed for at høre, 
hvad der bliver gjort,  
og ser nogle mennesker 
og institutioner, som  
er der for dem.
SØREN AAKJÆR, DIREKTØR FOR 
BØRN OG UNGE I VIBORG KOMMUNE

2”Selvfølgelig var nogle 
tættere på end andre, 
men vi kunne med det 
samme mærke, at den her 
tragedie skabte en masse 
uro og utryghed i byen,” 
siger vicepolitiinspektør 
Christian Toftemark, der 
er leder af lokalpolitiet i 
Viborg. – Presse-fotos.dk.



2     Liv & Sjæl Liv&Sjæl-redaktør: Stina Ørregaard Andersen / livogsjael@k.dk
Denne side er redigeret af Henriette Vabø

Kristeligt Dagblad   2. sektion   Fredag 27. januar 2023

Hele sit politiske liv har folke-
tingsmedlem Jacob Mark (SF)  
kæmpet med et mindreværd og  
haft svært ved at finde ro. Inden  
han fik stress, havde han besluttet 
at forlade politik. I dag er han 
 tilbage i politik, men øver sig 
i at leve anderledes

Else Marie Nygaard
nygaard@k.dk

Jacob Mark har fået køer. To galloway-
køer. Han fik dem af sin forlovede, Chri-

stina Krzyrosiak Hansen. SF-politikeren og Holbæks 
socialdemokratiske borgmester har købt en gård sam-
men: Butterup Nygård. Parret flyttede ind på en af 
årets første dage. Når foråret kommer, skal de have 
høns og et drivhus. Bryllup og børn er der også planer 
om.  

”Det skal være mit livs hus.” 
Det er umiddelbart svært at se fritidslandmanden i 

Jacob Mark, som han træder ud af Folketingets ikoni-
ske elevator ulastelig klædt med en merinostrik over 
skjorten. Men en af de gode ting ved at være blevet 
gårdejer er, at han klæder om, når han kommer hjem. 
Snart får han også en ekstra telefon. Den 31-årige po-
litiker er begyndt at samle på alt det, der kan hjælpe 
ham med at holde en balance mellem arbejde og fri-
tid, og nogle søndage vil han og hans forlovede være 
at finde på bænken i kirken i Butterup.

”Jeg troede, jeg var sådan et menneske, der godt 
kunne lide, at alt i mit liv flød sammen. At jeg kunne 
være sammen med mine venner og lige tage et inter-
view, men jeg har fundet ud af, at sådan er jeg ikke. 
Jeg er ikke et menneske, der kan arbejde altid, og det 
er vigtigt for mig at have et rum, hvor jeg er privat og 
helt væk.”

I går udkom hans bog ”Fartblind – en beretning om 
stress, kærlighed og livet i toppolitik”,  og det har væ-
ret en hektisk uge med talrige interviews om prisen 
for et liv i politik, der nær havde kostet ham synet. 
Bogen har han skrevet, fordi han vil afmystificere 
stress generelt og insistere på, at man kan være i top-
politik uden at blive syg af det.

Det ubesvarede spørgsmål 
I november 2021 måtte Jacob Mark sygemelde sig med 
årehindelækage eller stressøje. Inden sygemeldingen 
var hans syn blevet dårligt, og han gik til optikeren i 
Holbæk og havde, som den Harry Potter-fan han er, 
udset sig et par runde briller i Harry Potter-stil. Opti-
keren sendte ham til en øjenlæge, der gav ham diag-
nosen og forklarede, at han havde haft for meget stres-
shormon i kroppen i så lang tid, at blodkarrene bag 
øjnene var begyndt at sive. Væsken, der sivede ud af 
blodkarrene, kunne ødelægge hans nethinde. Skulle 
sivningen stoppe, måtte han holde sig i ro. Før øjen-
lægen sendte ham hjem med formaninger om at holde 
sig i ro, var han med egne ord blevet fartblind.

Historien om Jacob Mark er fortællingen om et po-
litisk talent, der lod sig opstille til byrådet i Køge, da 

han var 17 år. Godt nok sagde både hans mor og ma-
vefornemmelsen nej til at blive opstillet, men selv 
sagde han ja, og det blev han ved med. Han følte, han 
kunne arbejde solen sort, have tætte, forpligtende 
venskaber, være en god søn, bror og kæreste. I bogens 
efterskrift skriver han:

”Jeg sagde ja til at være folketingskandidat og stu-
derende på samme tid, ja til at være integrationsord-
fører, til at være gruppeformand, til at hjælpe den ene 
og den anden og den tredje, til at rejse, til at feste, til 
venner, til kærester, til familien. Ja. Ja. Ja. Alt var mu-
ligt, lige indtil det ikke mere var det. Jeg var grænseløs 
og fartblind.”

Der er et spørgsmål, som melder sig, når man har 
læst de godt 250 sider om Jacob Marks første syv in-
tense år i politik: Hvornår er nok nok? 

”Det spørgsmål har min terapeut også stillet mig, og 
jeg kan ikke svare på det.”

Jacob Mark er blevet beskrevet som politisk komet 
og kronprins, men selv ser han sig som hobbit. Har 
man læst J.R.R. Tolkiens ”Hobbitten”, vil man vide, at 
hobbitter har det med at for-
vilde sig ud i vilde eventyr. 
Når Jacob Mark ser tilbage 
på sit voksenliv, hvor politik 
har fyldt det meste, ser han 
et slags hobbit-eventyr. 

”Hobbitter har mindre-
værd, og de føler, at alle an-
dre er stærke. Sådan har jeg 
haft det. Da jeg blev valgt til 
Folketinget, havde jeg en fø-
lelse af, at jeg ikke fortjente 
en plads på Christiansborg, 
og jeg har knoklet for at gøre 
mig fortjent til min plads. Jeg 
har svært ved at finde ro i, at 
noget er godt nok. Som teen-
ager var jeg vild med Anders 
Fogh Rasmussens motto: 
’Aldrig færdig, altid på vej’, 
men det er hårdt konstant at skulle være i en udvik-
lingsproces.” 

Med til hobbit-syndromet hører ifølge Jacob Mark 
en ringe evne til at sige fra, parret med en følelse af 
dårlig samvittighed, som let kan aktiveres. 

”Jeg føler mig utrolig heldig over det liv, jeg har fået, 
men det lå ikke i kortene, at jeg skulle blive politiker. 
I dag er min mor lærer, men da jeg voksede op, arbej-
dede hun i en pølsevogn eller gjorde rent på sygehuset 
i Køge om natten, mens min far var fængselsinspektør. 
Jeg tager mig tit i at tænke: ’Det her skulle min mor og 
far se.’ Forstå mig ret: Jeg har trukket en virkelig god 
billet i lotteriet, og fordi jeg har gjort det, føler jeg 
også, at jeg skal give noget tilbage, og det er virkelig 
svært for mig at finde ud af, hvornår nok er nok.”

Smuldrende småkage
Han skænker mere kaffe fra termokanden på møde-
bordet. Rækker kanden til gæsten på sit kontor og 
siger konstaterende:

”Du går ikke ned med stress. Du drukner i stress.”
En tid før han måtte sygemelde sig med øjensyg-

dommen, havde han fortalt SF’s formand, Pia Olsen 
Dyhr, at han ville tage orlov, efter finanslovsforhand-
lingerne var afsluttet i december 2021.

”Når folk har spurgt mig, hvor længe jeg skal være 
i politik, har jeg altid svaret: ’Til den dag, hvor jeg 
vågner og ikke længere har lyst til at være i politik.’ 
Det gik op for mig, at den morgen var indtruffet for et 
stykke tid siden, men jeg gik stadig rundt og lod som 
om, at alt var fint.”

Efter den første coronanedlukning, hvor han trive-
des med at være sendt hjem og have kortere dage, 
begyndte han at arbejde på en exitplan. Han drømte 
om at rejse væk en tid og om at få lysten tilbage til sex 
og lysten til at se venner og familie. Da han havde 
fortalt sin formand, at han ville tage orlov, skete der 
noget i hans krop. 

”Det er, som om min krop siger småkage. Jeg mær-
ker, hvor udmattet jeg er, og hvor dårligt mit syn er.”

Jacob Mark har tidligere i interviews fortalt om at 
have angst. Efter få år i politik blev angsten en følge-
svend, og under åbningsdebatten i oktober 2021 fik 
han et angstanfald på Folketingets talerstol. Han 
havde helt glemt, at han et par dage tidligere havde 
bedt om ordet, og benene rystede, da han gik op på 

talerstolen, hvor han blandt 
andet fik sagt:

”Rigtig mange børn er 
trætte af for meget røv til 
bænk-undervisning, og der-
for er mit spørgsmål ...” 

Folketingets daværende 
formand, Pia Kjærsgaard 
(DF), afbrød Mark for rul-
lende kameraer på grund af 
hans sprog. Han fik stillet sit 
spørgsmål, men det, han hu-
sker, er, hvordan hans hjerte 
hamrede, og at han kun 
havde lyst til at komme op på 
sit kontor. Den dag følte han, 
at alt faldt sammen. Synet 
blev dårligere, og midt i no-
vember blev han sygemeldt 
med en besked om at holde 

sig i ro. Han havde 25 procent af sit syn tilbage. 
”Det er skræmmende, at jeg skulle så langt ud. At 

miste synet var det værste, jeg kunne forestille mig.” 

Stressknuden
Det eneste, han skulle, var at tage den med ro, men 
han kunne ikke finde roen. Han følte sig uduelig og 
unyttig, når han lå på sofaen. Han købte et gammelt 
klaver og besluttede sig, uden meget held, for at lære 
at spille, og byggede Lego, selvom det var svært med 
hans syn. Om natten, når han ikke kunne sove og 
spekulerede på, hvad der skulle blive af ham, kom 
Jacob Mark, som blev døbt i 2019, i kontakt med sin 
tro. 

”Troen på, at der bliver passet på mig, har jeg haft 
med mig hele tiden.”

Når det blev lyst, tog han fat. Han mener selv, at han 
nærmest var manisk med en række af projekter.  

”Jeg opfandt en række apps og oprettede firmaer 
med cvr-numre til mig selv og min søster, bare fordi 
jeg skulle se, om jeg kunne. Det var helt skørt, men i 
lange perioder ville jeg ikke anerkende, at jeg var 
syg.”

I det tidlige forår 2022 var synet blevet bedre. Han 
fortalte sin forlovede, at han ville skifte spor, og brug-

Du går ikke ned med stress.  
Du drukner 

2”Jeg troede, jeg var sådan 
et menneske, der godt kunne 
lide, at alt i mit liv flød sam-
men. At jeg kunne være sam-
men med mine venner og 
lige tage et interview, men 
jeg har fundet ud af, at 
sådan er jeg ikke. Jeg er ikke 
et menneske, der kan arbej-
de altid, og det er vigtigt for 
mig at have et rum, hvor jeg 
er privat og helt væk,” siger 
Jacob Mark, der her er foto-
graferet i den gamle åbne 
elevator på Christiansborg.  
– Foto: Leif Tuxen.

Jacob Mark 
Født i 1991. Medlem af 
Køge byråd for SF fra 
2009 til 2015, hvor han 
første gang blev valgt  
til Folketinget.
Blev i 2016 gruppe
formand for SF. Er i dag 
sit partis børne og 
undervisningsordfører.
Er bachelor i journalistik 
og aktuel med bogen 
”Fartblind – en beret
ning om stress, kærlig
hed og livet i toppolitik”, 
der udkom i går på 
Gyldendal.
Bor på en gård ved 
Holbæk med Christina 
Krzyrosiak Hansen (S), 
der er Holbæks borg
mester.

te meget energi på at læse jobopslag på diverse porta-
ler. Når hun indvendte, at hun ikke mente, han var 
færdig med politik, blev han irriteret, men en dag var 
samfundsengagementet og lysten til at lave politik 
tilbage.

”Men jeg havde, hvad jeg vil kalde en stressknude. 
Når jeg tænkte, hvad jeg kunne tage fat på og på at 
være i valgkamp, mærkede jeg, at det strammede 
her,” siger han og placerer sin ene hånd lige under 
hjertet. 

Men en fredag aften i foråret 2022 under en bytur 
med venner i København blev stressknuden opløst. 
Jacob Mark havde drukket flere Vodka Red Bull-drinks 
på Sjusbar i det indre København, da han hørte musi-
keren Tobias Rahim synge ”Stor mand”, der er et af de 
numre, som betyder meget for Jacob Mark. Påvirket af 
musikken og blandingen af alkohol og energidrik, 
konstaterede han, at stressknuden var væk. Var man 
på baren den aften, kunne man høre ham råbe, at han 
ikke var færdig.

”Jeg er en festabe, men jeg plejer ikke at råbe, som 
jeg gjorde den aften.” 

Senere stod han på Højbro Plads nær Christians-
borg, hvor han i sin beruselse forgæves forsøgte få en 
taxachauffør til at køre ham til Holbæk. Og så gjorde 
han, hvad han ikke er stolt af: Vendte tilbage til Chri-
stiansborg for første gang siden sygemeldingen. Med 
sit nøglekort låste han sig ind, og siden brugte han 
SF’ernes universalnøgle til at få adgang til sit gamle 
kontor og låste sig ind på Pia Olsen Dyhrs kontor, hvor 
han satte sig i sofaen. Han blev vækket af morgenso-
len. 

Pas på sommerfuglene
Siden juni har han været tilbage på Christiansborg. 
Synet er igen så godt, at han kan køre bil, men han er 
fast besluttet på, at noget skal være anderledes. Han 
vil lave politik, men han vil også give sig selv lov til at 
holde fri. Han frygtede, at efterårets valgkamp ville 
gøre ham syg igen, og derfor planlagde han tiden an-
derledes end de fleste politikere. Han rejste til Skot-
land med sin forlovede i tre dage, og han holdt des-
uden enkelte fridage. 

”Jeg har stadig nogle helt forskruede billeder af, 
hvor meget jeg skal arbejde, og jeg får dårlig samvit-
tighed og en knude i maven, når jeg ser, at der er 50 
mails, som jeg ikke har svaret på.”

Han siger, at han i valgkampen eksperimenterede 
for at se, hvad der skete med hans stemmetal, hvis han 
designede sit liv anderledes. Mark fik over 31.000 per-
sonlige stemmer og kom dermed i top fem over per-
sonlige stemmetal.

Hvilket råd ville Jacob Mark give til sit yngre jeg, 
inden han gik ind i toppolitik? I stedet for at svare, 
fortæller han om en lang mail, han satte sig og skrev 
til de nyvalgte folketingsmedlemmer kort efter valget. 
Anledningen var, at historisk mange medlemmer i 
sidste valgperiode gik ned med stress. I brevet giver 
han syv råd til de nyvalgte kolleger om at planlægge, 
opsøge hjælp, holde fri og måske det vigtigste: Stå 
ved, at man føler sig utilstrækkelig, og ikke slå som-
merfuglene i maven ihjel. For som han skriver på en 
af de sidste sider i bogen:

”Jeg er begyndt at mærke sommerfuglene og lysten 
til det hele igen. Jeg tror, det er, fordi jeg er begyndt at 
bruge mine følelser.” J

Læs anmel-
delse samt 
boguddrag 
på k.dk

” Jeg sagde ja til at være  
folketingskandidat og 

 studerende på samme tid, ja til  
at være integrationsordfører, til at 
være gruppeformand, til at hjælpe 
den ene og den anden og den 
tredje, til at rejse, til at feste, til 
venner, til kærester, til familien.  
Ja. Ja. Ja.
JACOB MARK, MEDLEM AF FOLKETINGET (SF)
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Vi længes mod lyset
Kyndelmisse er ikke længere en 
helligdag i folkekirken, men det  
giver god mening, at mange kirker 
igen er begyndt at fejre lysets 
 komme. Lyset er afgørende for  
alt liv,  også menneskers

AT EN HELLIGDAG SOM STORE BEDEDAG bliver sløj-
fet, behøver ikke betyde, at den mister sin betydning. 
På torsdag, den 2. februar, er der kyndelmisse, der 
blev afskaffet som helligdag med helligdagsreformen 
i 1770, hvor også 10 andre helligdage blev sløjfet. Men 
i de senere år er kyndelmisse blevet markeret i stadig 
flere kirker med gudstjenester og musik, for at fejre at 
lyset fortrænger mørket.

Kyndelmisse er den danske oversættelse af det la-
tinske missa candelarum, lysenes messe, og det er i 
den katolske kirke fortsat en helligdag og den dag, 
hvor alle de lys, der skal bruges i kirken i årets løb, 
bliver velsignet. Dagen falder 40 dage efter Jesu fød-
sel, hvor renselsesperioden ifølge jødisk skik var over-
stået, og Maria kunne gå i templet med barnet, hvorfor 
dagen også kaldes Marias renselsesfest. I templet 
mødte hun Simeon, som proklamerede, at Jesus er ”et 
lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for 

dit folk Israel”. Som kristen helligdag er kyndelmisse 
en fejring af det guddommelige lys, som med Jesu 
fødsel kom ind i verden.

Den folkelige fejring af kyndelmisse har været en 
markering af, at halvdelen af vinteren nu er gået, og 
forårslyset snart får overtaget. Det er den koldeste tid, 
og ”kyndelmisse slår sin knude”, som forfatter Steen 
Steensen Blicher skrev om vinterens vendepunkt i 
sangen ”Det er hvidt herude” i 1838.

KYNDELMISSE ER ALTSÅ BÅDE EN FEJRING af det 
uforklarlige himmelske lys og det konkrete jordiske 
lys, som følger årstidernes skiften.

Lys er livgivende og en forudsætning for al vækst i 
naturen. Man kan forklare lysets betydning for en 
plante med fysikkens og biologiens love, men det er 
sværere at forklare, hvorfor lyset er så afgørende for 
mennesker, og hvorfor vi længes sådan efter det. Læ-
gen Niels Finsen var den første dansker, der fik Nobel-
prisen for sin forskning i lysets helbredende virkning. 
Deprimerede kan søge lindring med særlige lysbe-
handlinger, og de fleste kender formentlig til den 
dybe glæde, som kan gennemstrømme kroppen i den 
første stærke forårssol.

Bibelen begynder med, at Gud skaber lys, og den 
slutter i det sidste kapitel i Johannes’ Åbenbaring med 
paradisforestillingen om, at der ikke mere skal være 
nat og mørke. Et andet sted hedder det, at ”Gud er lys, 

og der er intet mørke i ham”. Jesus beskrives i julens 
bibeltekster som lyset, der skinner i mørket. Og da 
Paulus skriver sit brev til romerne, hedder det: ”Lad 
os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rust-
ning på.”

Megen kunst er født ud af mørket – og fortvivlelsen 
– og billedmotivet med lys og mørke er det formentlig 
mest anvendte i litteraturen og billedkunsten, ligesom 
det er et fremtrædende motiv i Bibelen og i de danske 
salmer.

PÅ ISLANDSK KALDES EN JORDEMODER for en lys-
moder; hun bringer barnet fra livmoderens mørke 
frem i lyset. At blive født er at gå fra mørket til lyset. 
Måske er det at dø også at gå mod lyset?  Mennesker, 
der har haft nærdødsoplevelser, fortæller næsten 
samstemmende, at de oplevede at blive mødt af et 
stort, varmt og altopslugende lysvæld, inden de vend-
te tilbage til livet og vågnede op igen. Det fortælles om 
den tyske forfatter Johan Wolfgang von Goethe, at han 
på sit dødsleje skulle have sagt som sine sidste ord: 
”Mere lys!”.

Kyndelmisse er en fest for lyset. Det lys, der vælder 
frem med forårets komme, og det hemmelighedsfulde 
guddommelige lys, der skinner ind i evigheden. Lad 
festen begynde.

 J

Lys er livgivende og en 
 forudsætning for al vækst  
i naturen. Man kan forklare 
lysets betydning for en 
plante med fysikkens og 
biologiens love, men det er 
sværere at forklare, hvorfor 
lyset er så afgørende for 
mennesker, og hvorfor vi 
længes sådan efter det. 

hverdag 
&højtid
Erik Bjerager
bjerager@k.dk

I klummen hverdag&højtid 
skriver Erik Bjerager om 
 kirkeårets højtider.

fortsat fra forsiden

... Når tragedien 
rammer hele 
landsbyen

Trine Munk Kri-
stensen nikker og 
siger:

”Derfor er jeg 
virkelig også glad 
for, at politiet har 
tænkt os som 
præster med som 
en del af det be-
redskab, folk i 
Vejrumbro kunne 
møde mandag af-
ten,” siger Trine 
Munk Kristensen.

”For er der et sted, hvor rammer og vægge kan tåle, 
at man er vred og fyldt med tanker om meningsløshed 
og magtesløshed, så er det kirken. Og det rum skal vi 
i den grad gøre opmærksom på i en krise som denne. 
Derfor har vi også åbnet kirken i Vejrumbro onsdag 
aften og torsdag aften efter det fakkeloptog, borgerne 
i byen har arrangeret. Så kan folk komme ind og bare 
sidde i rummet, måske tænde et lys eller bede en bøn 
og ellers bare give plads til eftertanken.”

”Og hvis de har lyst til at tale med os, så er vi der,” 
tilføjer hun.

Vi er her – og vi lytter
Det er netop muligheden for at kunne tale frit og bare 
blive lyttet til, som Offerrådgivningen tilbyder. Offer-
rådgivningen er et landsdækkende tilbud, som findes 
12 steder i Danmark. På mødet i forsamlingshuset i 
Vejrumbro var Marianne Granvig og Kirsten Bartholdy 
fra Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland derfor 
også blandt dem, som de fremmødte kunne møde. 

Mottoet for Offerrådgivningen står endda trykt på 
deres kaffekrus: ”Vi er her – og vi lytter”.

”Selvfølgelig kan man ikke på den måde sige, at 
landsbyens borgere som sådan er ofre, men de er vid-
ner til noget forfærdeligt,” siger Marianne Granvig og 
fortsætter:

”Til mødet var der jo også forældre til børn, der har 
leget med den yngste af de afdøde, og unge menne-
sker, der var venner med den ældste af pigerne. Og 
måske reagerer folk ikke lige nu og her, men på et eller 
andet tidspunkt gør de sandsynligvis – og så er vi der, 
som nogle, man kan ringe til. Helt anonymt. Vi ser 
ikke engang deres telefonnumre. ” 

Kirsten Bartholdy supplerer:
”Jeg tror faktisk, at næsten alle vil få en reaktion, 

fordi byen er så lille, og alle kender hinanden. Men 
typisk så er det senere i forløbet, vi bliver kontaktet.”

”Det sker for eksempel, når man måske oplever, at 
det er de samme tanker, der bliver ved med at køre 
rundt, og at man snart ikke føler, at man kan ’belaste’ 
sine venner længere med de samme ord. Men som jeg 
plejer at sige til folk, så er der ingen rigtige eller for-
kerte måder at reagere på. ”

Set i bakspejlet er vicepolitiinspektør Christian Tof-
temark glad for, at politiet valgte at afholde et borger-
møde, allerede dagen efter ulykken var opdaget. Ikke 
kun fordi man på den måde fik fortalt om de objektive 
kendsgerninger fra politiets side, men i mindst lige så 
høj grad fordi folk i Vejrumbro fik mulighed for at 
møde de mange forskellige instanser og mennesker, 
som står klar til at hjælpe dem.

”Men det, der nok gjorde mig allermest glad, var, at 
borgerne i byen ikke bare søgte hen til os fra panelet, 
efter mødet var slut. De fandt selv sammen i små grup-
per og stod og snakkede med hinanden. Det er jo i 
virkeligheden det allervigtigste. For nu skal de jo have 
livet i landsbyen til at køre videre – og lige så stille 
have gang i deres liv igen. Og til dén opgave har de nok 
allermest brug for hinanden,” siger Christian Tofte-
mark. J

Har du selvmordstanker, kan du kontakte Livslinien  
på telefon 70 201 201.
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