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Uffe skulle komme til middag 
lørdag aften 30. april 2005 
klokken 18.

Han var hele dagen optaget af at 
gøre forårsklar på markerne i Lille-
vorde, 11 kilometer fra sin barn-
domsby Mou, så det passede godt 
med en middag hjemme hos foræl-
drene. 

Uffe Bæk, 29 år, havde købt sin 
bedstefars gård, havde taget land-
mandsuddannelsen og var bedrifts-
leder. 

Hans plan var denne lørdag at bli-
ve færdig på markerne. 

Uffes forældre, Ellen og Ejnar 
Bæk, brugte noget af lørdagen på 
indkøb i Aalborg. På vejen hjem 
kørte de omkring Lillevorde, og de 
kunne se ham køre på sin traktor 
ude på markerne.

Middagen var klar klokken 18, 
men helt usædvanligt dukkede han 
ikke op til tiden. Det plejede han. 

Han svarede heller ikke på tele-
fonopkald, og klokken 18.30 kunne 
de ikke vente længere. Ejnar kørte 
til Lillevorde for at finde ud af, hvad 
der var i vejen. Hvorfor Uffe ikke 
kom. 

Et lille indrammet billede 
Ellen og Ejnar sidder ved spisebor-
det i det store køkken alrum i deres 
villa i Mou og fortæller. 

På skænken står et lille indram-
met billede af deres to børn, Uffe og 
Birgitte. 

Billedet er taget i anledning af 
Birgittes konfirmation. Hun er to år 
yngre end sin bror. Uffe og Birgitte 
smiler til fotografen, og det er fest-
dag.

Det er et foto fra den tid, da hver-
dagen var lige til, helt almindelig, i 
en helt almindelig familie. Far, mor 
og to børn på en villavej i Mou. 

- Vi var jo bare en helt almindelig 
familie, siger Ellen.

Der var ingen lyde
Mens Ellen forsøgte at holde ma-
den varm hjemme i Mou, ankom Ej-
nar til gården. Der var helt stille på 
gårdspladsen. Ingen lyde. 

- Jeg råbte, siger Ejnar.
Men der kom ikke noget svar. Der 

var fuldstændig stilhed.
- Der blev jeg meget nervøs, for-

tæller Ejnar.
Året forinden havde Uffe forsøgt 

at begå selvmord. Det var alvorligt, 
og han sagde derefter ofte, at det 
var ikke det liv, han ville leve. 

Mange gange, når Ellen og Ejnar 
derefter sagde farvel til ham, kunne 
de ikke lade være med at tænke på, 
om de nu så ham igen. 

Da det hele begyndte, var han var  
i praktik på en gård med grise. Det 
var i foråret 1993, og han var kun 
18 år gammel.

- Han følte, at han ingenting 
kunne. Han havde ikke mod på 
nogen ting og havde opgivet alt. 
Han mistede sit selvværd, og syntes 
ikke, at han duede til noget. At 
han var noget. Det var, syntes han, 
hans skyld, når smågrisene døde, 
for det var ham, der skulle passe 
dem, fortæller Ellen om den første 
svære tid, da Uffe blev syg.

Vi troede, han var på stoffer
I efteråret 1993, da han var fyldt 19 
år, blev han manisk. 

- Vi troede, han var på stoffer. Vi 
kunne slet ikke genkende vores 

barn, siger hun.
Uffe, der ellers var så stille og ro-

lig, gik nu helt over gevind og op-
førte sig som om, han kunne det he-
le. Som om han var en verdens-
mand. Han mistede jordforbindel-
sen, og han sov ikke.

- Det er så pinefuld en sygdom. 
Det er frygteligt, siger Ellen. 

Uffe fik diagnosen maniodepres-
siv, bipolar lidelse.

- Vi syntes faktisk, det var nådigt 
sluppet med den diagnose, han fik. 
Det kunne jo klares med medicin, 
troede vi. Nogle havde diagnoser, 
der var langt værre, syntes vi. Det 
talte vi da tit om. På det tidspunkt 
kendte vi ikke selvmordsraten. 

To år varede det, inden Uffe, ved 
hjælp af medicin og mange indlæg-
gelser, slap fri af depressionen og 
manien. Han fik syv gode år, fort-
satte sin uddannelse til landmand 
og blev færdig som driftsleder. Han 
købte sin gård i Lillevorde i 2000, 
drev markbrug og arbejdede samti-
dig som truckfører på Aalborg Port-
land.  

Men i 2002 blev han alvorligt syg 
igen. Det blev kun værre, og han 
var indlagt på psykiatrisk sygehus 
nærmest konstant i flere år.

Uffe måtte sige ja tak til en før-

tidspension, og det var han utroligt 
ked af. 

- Det var ikke det liv, han ville le-
ve, siger Ellen. 

Men de havde håbet og troen, for 
han fik det bedre og var tilbage på 
gården i foråret 2005. 

Her havde han sine marker.
Derfor var han også ude for at gø-

re klar til foråret denne lørdag 30. 
april. 

Ejnar måtte finde ham. Han for-
satte sin søgen, gik ind i stuehuset 
og videre op på loftet, men her var 
han heller ikke. 

 - Da frygtede jeg det værste.
- Jeg fortsatte ind i maskinhuset, 

og her stod traktoren. Jeg kunne 
mærke, at den stadigvæk var varm, 
men jeg kunne ikke se Uffe, så jeg 
søgte videre. Endelig fandt jeg 
ham.

- Alt gik i sort. 
- Jeg råbte og skreg nok noget, og 

gik ud. For jeg kunne ikke forstå 
det. Det måtte være et mareridt. 
Det kunne bare ikke være rigtigt. 

Ejnar faldt så meget til ro, at han 
kunne køre hjem for at hente sin 
hustru og for at give hende den 
frygtelige besked. Uffe var død. 

Tilbage på gården gik de huset 
igennem og fandt et afskedsbrev. Et 

Ellen og Ejnars to børn begik selvmord 
SORG: - Vi var jo bare en helt almindelig 
familie, men så blev vores børn syge, 
siger Ellen Bæk fra Mou, der gør en stor 
indsats for efterladte - hun er derfor 
nomineret til en frivilligpris  

Hver søndag formiddag besøger Ellen og Ejnar Bæk gravstedet. 

Søskendeparret Uffe og Birgitte, da de var henholdsvis 25 og 27 år.  Privatfoto 

 {Siden 2010 har antallet af 
selvmord ligget på cirka 600 
personer om året. 

 { 1250 personer forsøgt i 
2017 at begå selvmord. 

 {Blandt mænd med diag-
nosen bipolar lidelse, depres-
sion eller skizofreni tog cirka 
syv procent livet af sig selv ef-
ter deres første kontakt med 
psykiatrien. Blandt kvinder 
var tallet cirka fire procent. 
Der er cirka 10 gange større 
risiko for selvmord blandt 
personer med en psykiatrisk 
diagnose end blandt perso-
ner uden.

 { Livsliniens telefonnummer: 
70 201 201.

KILDE: DANMARKS STATISTIK OG PSYKIATRI FONDEN

FAKTA
SELVMORD
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Ellen og Ejnars to børn begik selvmord 

brev, der skulle vise sig at få stor be-
tydning for dem begge. Men lige nu 
skulle de ringe 112.

Selv om de ofte havde frygtet, at 
Uffe skulle tage sit eget liv, kom det 
bag på dem, at det netop skete lige 
nu. 

Han var begyndt at være meget 
mere hjemme på gården, og der var 

kommet en hverdag. Han begyndte 
stille og roligt at blive sig selv igen. 

- Men lægen, der var med ambu-
lancen, sagde, at det er, når man 
har overskud til det, at selvmord 
sker, fortæller Ellen - og det var på 
en måde godt at få at vide.

For det var svært at begribe, når 
nu det gik fremad.

30. april 2005 blev den værste 
dag i Ellen og Ejnars liv. Uffe var 
død.

Men det skulle ikke blive den sid-
ste værste dag. Der kom en til. Skul-
le det vise sig.

Birgitte Bæk var 27 år gammel, 
boede i København og slog derfor 
ikke lige et smut forbi sine forældre 

i Mou for at spise aftensmad. 
De ringede til hinanden.
- Men det her telefonopkald, hav-

de jeg gerne været foruden, siger 
Ellen, der ville ønske, at hun ikke li-
ge om et øjeblik skulle fortælle sin 
datter, at hendes elskede bror hav-
de valgt at tage livet af sig selv. 

Birgitte var ved at uddanne sig til 
guldsmed. Hun havde i forvejen en 
uddannelse som materialist, men 
det blev for kedeligt.

- Hun havde stor glæde ved at væ-
re kreativ og arbejde med sine hæn-
der, siger Ellen. 

Birgitte elskede også at rejse, hav-
de venner i København, havde haft 
en kæreste, og hun havde gode kol-
legaer.

Ville begraves i Lillevorde
Birgitte kom hjem til begravelsen, 
der foregik fra Lillevorde Kirke. Uf-
fe havde ønsket at blive begravet 
ved siden af sine bedsteforældre på 
familiegravstedet. 

- Han blev begravet på samme da-
to, han blev konfirmeret, fortæller 
Ellen. 

4. maj - aftenen for Danmarks be-
frielse. 

- Det var nok også lige i hans ånd. 
At det var en befrielsesdag, for det 
var dét, det blev for ham. Han blev 
fri for en sygdom, han ikke kunne 
leve med, siger Ellen.

Sorgen, savnet og smerten var 
stor efter Uffes død. 

Sorgen opleves forskelligt fra 
menneske til menneske, også når 
ens nærmeste begår selvmord. 

- Vi synes ikke, at det gjorde en 
forskel, på hvilken måde Uffe døde, 
siger Ellen.

-  Vi følte ikke vrede. Vi følte os ik-
ke svigtet, sådan som måske andre 
gør det med ægtefæller, der tager li-
vet af sig selv.

- Mange siger, at selvmord er en 
egoistisk beslutning. Men jeg tror 
ikke altid folk ved, hvilke kampe 
man kan have med sig selv. Det var 
ikke en hovsa-løsning. Det var på en 
måde en modig beslutning, synes 
hun.

Ellen og Ejnar ville selvfølgelig 
ønske, det var anderledes. At Uffe 
kunne få et liv, han ville leve.

- Man vil jo gerne tage sit barn og 
puste på det og sige, at det går over. 
Men det kan du jo ikke. Du kan kun 
støtte og være der. Du kan ikke tage 
deres smerte. Hvor gerne du end 
vil, siger Ellen. 

Det gik skidt med Birgitte
Birgitte blev hjemme i nogle dage, 
rejste tilbage til København og fort-
satte med sin uddannelse som guld-
smed. 

Men det gik skidt. Hun blev mere 
og mere ked af det. Birgitte endte 
med en indlæggelse på psykiatrisk 
sygehus fire måneder efter hendes 
bror havde begået selvmord. 

På sygehuset mente man, at det 
var en reaktion på hendes brors 
død. 

Hun blev udskrevet, fik det værre 
og i oktober 2006, halvandet år ef-
ter sin brors selvmord, fik hun den 
samme diagnose, maniodepressiv.

Hver søndag formiddag besøger Ellen og Ejnar Bæk gravstedet. 

Ellen, Ejnar, Uffe og Birgitte på tur til Skagen i 2003.  Privatfoto 

 {Blev medlem af Landsfor-
eningen for efterladte efter 
selvmord i 2005

 {Medlem af Lokalkreds 
Nordjyllands bestyrelse fra 
2008

 {Bestyrelsesmedlem i 
landsbestyrelsen fra 2011

 {Næstformand i Landsfor-
eningen for efterladte efter 
selvmord

 {Medlem af Task Force for 
ny strategi for civilsamfundet 
i 2017

 { Formand for Landsforenin-
gen for efterladte efter selv-
mord i 2019

BLÅ BOG
ELLEN BÆK

 Fortsættes næste side ...
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Ellen fik orlov, var hos Birgitte i 
København for at passe på hende, 
og hjemme i Mou havde Ejnar travlt 
med at rydde op og få Uffes gård 
solgt med EU-tilladelser og diverse.

- Der var ikke rigtig tid til at sørge, 
siger Ejnar.

Ellen smiler af, hvor presset det 
hele var og ryster på hovedet, for 
hun havde helt glemt, at der oveni 
også var oprydningen efter Uffe.

Det blev jul 2006. Birgitte ville 
gerne hjem til Mou, selv om hun var 
syg. Ellen og Ejnar synes, at de lige 
så godt kunne rejse til København, 
men Birgitte insisterede. 

Juleaftensdag var familien i kirke 
og på kirkegården, hvor de lagde 
blomster på gravstedet. Uffes grav-
sten blev placeret i venstre side ved 
siden af sine oldeforældre og bed-
steforældre. 

Ville alene på kirkegården
De spiste middagen juleaften, og 
derefter ville Birgitte køre på kirke-
gården igen for at se, om Uffes lys 
brændte. Hun insisterede på at be-
søge gravstedet alene. Det var der 
en grund til, skulle det senere vise 
sig. 

Juledagene gik, Birgitte rejste 
hjem, og de aftalte, at Birgitte og Ej-
nar skulle komme og besøge hende 
5. januar. De glædede sig. 

Men da Ellen om formiddagen 5. 
januar 2007 bevarede et telefonop-
kald, blev hun bange. Det var om 
Birgitte. 

Fra psykiatrisk afdeling på Frede-
riksberg Sygehus, blev der sagt.

Lettelsen kom hurtigt, da det vi-
ste sig, at alt var, som det skulle væ-
re. Behandleren sad og talte med 
Birgitte, der var indlagt om dagen 
på afdelingen. Ellen og Ejnar skulle 
bare vide, at afdelingen var fint be-
mandet i weekenden, hvis de havde 
brug for at kontakte afdelingen. 

- Jeg talte også kort med Birgitte, 
husker Ellen.

Hun og Ejnar kørte derefter mod 
København, men det blev ikke no-
gen let tur. For begge fik bange 
anelser. Birgitte var nemlig pludse-
lig om eftermiddagen ikke til at rin-
ge op. 

- Da blev jeg nervøs, siger Ellen - 
og kigger på Ejnar - der nikker.

- Det gjorde jeg også.
Men ingen lod sig mærke med no-

get, for de ville ikke gøre den anden 
bange. 

- Jeg fik sådan en fornemmelse 
af, at der var noget helt galt, siger 
Ellen.

Birgitte åbnede ikke, da de ringe-
de på døren, men de havde en nøg-
le og låste sig ind. Der var ingen 
hjemme. På køkkenbordet lå et 
brev. 

Et afskedsbrev. Endnu et. 
Den værste dag nummer to. 
Det ubærlige var sket en gang til. 

Deres datter var død, havde taget li-
vet af sig selv og havde lige som sin 
bror planlagt det nøje. Havde skre-
vet et langt afskedsbrev om, at hun 
elskede sine forældre, at de var 
uden skyld, at de skulle sørge for at 
leve videre. 

Hun havde valgt livet fra, fordi 
sygdommen ikke var til at leve med. 
Den tog hendes glæde og hendes 
kreativitet. 

Hun blev 29 år akkurat som sin 
bror Uffe. Og akkurat som sin bror 
blev hun begravet på familiens 
gravsted og fik en sten. Placeret i 
det højre hjørne. 

Med samme tekst: Elsket og sav-
net.

Afskedsbrevene betød meget
Afskedsbrevene betød meget for El-
len og Ejnar. 

Børnene havde hver især lagt stor 
vægt på at fortælle, at det ikke var 
nogens skyld. At ingen skulle føle 
sig skyldige, og at de skulle leve vi-
dere. Ellen og Ejnar måtte ikke be-
brejde sig selv. Tværtimod. 

De kunne også se, at begge deres 
børn havde planlagt deres selv-
mord grundigt. De havde taget af-
sked - uden at nogen vidste det og 
uden nogen fattede mistanke - med 
familie, venner og bekendte. Og 
med behandlersystemet. De havde 
villet sige farvel uden at sige farvel. 

- Birgitte havde også planlagt, at 
vi skulle være de første, der så hen-
des afskedsbrev. Det var betænk-
somt, siger Ellen. 

Både Uffe og Birgitte besøgte, lige 
før deres selvmord, Ellens farbror, 
der boede i Mou.

Uffe havde også sine bedste ven-
ner på besøg til en lækker middag 
et par uger før, han tog sit eget liv. 
En middag hvor de talte om fremti-

den, om markerne om landbrug. 
Ingen fattede mistanke. Ingen vid-
ste, at det var for at sige farvel. 

Det var det samme med Birgitte. 
Nu forstod Ellen og Ejnar, hvorfor 
Birgitte ikke ville, de skulle med ju-
leaften på kirkegården.

- Jeg tror, at hun var oppe og for-
tælle sin bror, at de skulle ses igen, 
siger Ellen.

Da Birgitte døde, blev der helt 
stille. Der var pludselig helt tomt, 
og så kom sorgen med dobbelt styr-
ke. For den havde de ikke rigtig fået 
bearbejdet efter Uffes død. Der hav-
de været så meget. 

Ejnar og Ellen måtte finde en vej 

ud af det, og spørgsmålene trængte 
sig på.

 - Hvad nu? Har vi overskud til at 
leve videre? Hvad skal vi nu? 

- På den anden side var det også 
sådan, at nu kunne det ikke blive 
værre. Nu var alle katastroferne 
sket for os, siger Ejnar.

- Birgitte gjorde meget ud af at 
skrive i sit afskedsbrev, at vi skulle 
videre med vores liv. At det ikke var 
vores skyld. Men det fyldte hos os, 
om vi kunne have gjort noget an-
derledes for at forhindre det.

Hvordan overlever man smerten
Det værste var hændt Ellen og Ej-

Ellen og Ejnars to børn ... fortsat fra forrige side

 {Bipolar lidelse kendeteg-
nes ved, at man kæmper 
med både maniske og de-
pressive episoder.

 { Tegn på en manisk episo-
de:

 { Føler sig opstemt eller ek-
salteret over en længere pe-
riode (en uge eller længere)

 { Føler en irritabilitet over 
for sine omgivelser og ofte 
reagerer med vrede

 { Føler sig fuld af energi og 
er hyperaktiv

 { Er præget af rastløshed og 
uro, hvor man let lader sig di-
strahere

 {Har behov for at snakke 
hele tiden, og tankerne flyver 
i alle retninger

 {Nedsat søvnbehov

 {Adfærden kan blive hæm-
ningsløs med seksuel overak-
tivitet, eller hensynsløs med 
nedsatte grænser for, hvad 
man synes er passende eller 
tilladt at gøre

 {Ved en depressiv episode 
er de væsentligste sympto-
mer:

 {Nedtrykthed, nedsat lyst 
og nedsat energi 

 {Nedsat selvtillid eller selv-
følelse

 {Selvbebrejdelser eller 
skyldfølelse 

 { Tanker om død eller selv-
mord

 { Tænke- eller koncentrati-
onsbesvær 

 {Søvnforstyrrelser og appe-
tit- eller vægtændring 

KILDE: PSYKIATRIFONDEN

FAKTA
BIPOLAR LIDELSE

 { Landsforeningen for efter-
ladte efter selvmord har cirka 
500 medlemmer

 { Filosofien bag foreningens 
arbejde er, at hvis man som ef-
terladt kommer i dialog med 
andre efterladte er det en støt-
te til at bearbejde sit tab. 

 {Samtidig får man inspira-
tion til at komme videre i sit 
liv på en konstruktiv måde.

 { Landsforeningen har lo-
kalkredse over hele landet.

 { Landsforeningens hjem-
meside: efterladte.dk

FAKTA 
FORENINGEN

Uffe Bæk fik diagnosen maniodepressiv som 19-årig. 10 år senere valgte han livet fra.  



nar. Intet andet kunne overgå den 
smerte, det er at miste sine børn. 

Så hvordan overlever man smer-
ten, sorgen og savnet. 

Hvordan kommer man videre 
med sit liv. Hvordan kan man i det 
hele taget stå op hver morgen og le-
ve livet, få det bedste ud af dagen, 
smile til verden udenfor og være 
glad for det, man udretter. Glade 
for hinanden.

For ægteparret Bæk var der flere 
møder, der fik stor betydning. Det 
var på den ene side et tilfældigt mø-
de på gaden i Mou og på den anden 
side deres møde med hinanden - i 
ægteskabet - der blev afgørende for, 

at de sammen kunne komme igen-
nem den første svære tid.

Kort efter Uffes død blev Ellen 
standset af en bekendt på gaden i 
Mou. 

 - Han hoppede af sin cykel og gav 
mig en brochure og spurgte, om det 
ikke var noget for Ejnar og mig at 
komme med til møder, siger hun 
om det tilfældige møde, der førte 
til, at hun og Ejnar meldte sig ind i 
Landsforeningen for efterladte ef-
ter selvmord. 

Ikke en stor forening, men en for-
ening med en stor betydning. I 
hvert fald for Ellen og Ejnar.

Her mødte de ligesindede. Nogen 

der vidste, hvad det vil sige at miste 
en af sine kære på grund af selv-
mord. 

- Man behøver ikke at forklare sig. 
Når man hører andres fortællinger, 
kan man genkende ens egne reakti-
oner, fortæller Ejnar. 

- Det, at andre har været i en til-
svarende situation, betyder meget, 
siger Ellen, der ikke blot nøjedes 
med at deltage i møder og være en 
del af foreningen. 

Hun blev også aktiv, gjorde - og 
gør stadig - som frivillig en stor ind-
sats for andre efterladte. I 2019 
blev hun tilmed landsformand, og 
hun står i dag i spidsen for cirka 
500 medlemmer. Hun er desuden 
nomineret blandt ti andre i hele 
landet til prisen årets Fantastiske 
Frivillige. 

Igennem sorgen sammen
Som ægtepar skulle de også finde 
ud af, hvordan de sammen kom 
igennem sorgen. 

 - Vi fandt ud af, at vi ikke var kede 
af det på samme tid, og vi kunne 
have forskellige måder at reagere 
på og gøre tingene forskelligt. Vi 
havde også forskellige forhold til 
vores børn, som mor og far, siger Ej-
nar og nikker, da Ellen fortsætter 
med at sige, at det vigtigste i virke-
ligheden var, at de var gode til at ta-
le om det. 

- Vi har altid været gode til at tale 
sammen og finde ud af det. Vi er 
meget taknemmelige for, at vi har 
kunnet stå det her igennem sam-
men. 

Ejnar er frivillig på Mou Skole, er 
frivillig i gymnastikforeningen og 
er den, der får det til at hænge sam-
men i det daglige i hjemmet, for El-
len er stadig på arbejdsmarkedet. 
Og bruger mange timer på sit arbej-
de som landsformand.

 - Jeg kunne ikke have klaret det 
uden Ejnar, siger Ellen.

Savner at være en hel familie
Savnet efter børnene forsvinder ik-
ke. Det gør savnet efter en familie 
med børnebørn heller ikke.

- Jeg havde jo nok en drøm om at 
sidde i en gyngestol med mine bør-
nebørn, siger Ellen og griner lidt af 
sig selv over det med gyngestolen.

Ellen og Ejnar kommer begge fra 
en opvækst på landet, hvor man tog 
sig af hinanden.

- Man sørgede for ens forældre, 
når de ikke selv kunne mere. Man 
hjalp så godt, man kunne, og man 
var der. Det kan vi jo godt spekulere 
på, hvordan det så kommer til at gå 
med os, siger Ellen og ved, at de 
begge har sat deres lid til, at så må 
velfærdssamfundet tage over, hvis 
det bliver nødvendigt. 

Det værste er mærkedagene
Det værste er mærkedagene. Jule-
aften. Den holder de alene, går i 
kirke, går på kirkegården, spiser ju-
lemad og taler om deres børn. De 
ønsker det ikke anderledes. Den 
dag er der kun de to. 

Og så er der søndagene. De dage, 
hvor ens børn og børnebørn i andre 
familier ofte kommer på besøg. 
Dem har Ejnar og Ellen ingen af. Fa-
miliedagene.

Hver søndag formiddag kører de i 

stedet til Lillevorde Kirkegård for at 
se til gravstedet og for at mindes 
deres børn. 

Beæret over nominering
Ellen Bæk er beæret over at blive 
nomineret til prisen Fantastiske Fri-
villige. Det havde hun ikke regnet 
med, selv om hun siden 2008 har 
udført frivilligt arbejde i landsfor-
eningen.

10 frivillige fra hele landet er i fi-
nalen.

Ellen Bæk håber selvfølgelig, at 
foreningen får prisen, der er på 
25.000 kroner. For foreningen har 
nok at gøre med at søge fonde og få 
økonomien til at løbe rundt. Der 
skal arrangeres weekendseminarer 
for efterladte, for unge, for frivilli-
ge, og der er ikke noget af det, der 
er gratis. 

Hvert år skal foreningen desuden 
søge Socialstyrelsen om et tilskud, 
så de 25.000 kroner ville gøre godt. 
Havde hun et ønske, hun kunne få 
opfyldt for sin forening, var det des-
uden, at den kunne få bevillingen 
over en længere periode. Som den 
bevilling på tre år Aalborg Kommu-
ne giver den nordjyske kreds. 

- Men lige så vigtigt er det, at an-
dre får kendskab til os. At der bliver 
opmærksomhed på psykisk sygdom 
og selvmord. At det ikke forbliver et 
tabu, siger Ellen Bæk.

Bag prisen står Røde Kors, Kræf-
tens Bekæmpelse, Roskilde Festival 
og Coop. 

Onsdag 6. november afsløres det 
ved en festlig lejlighed i Alberts-
lund, hvem der får prisen.

Ud af de ti nominerede til prisen 
er foruden Ellen Bæk også Stepha-
nie Sandager fra Aalborg. Hun er 
frivillig på Café Luxus og Børnemix, 
Ungdommens Røde Kors, Nordjyl-
land. 
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Uffe og Birgitte fra Birgittes 
konfirmation i 1991. 

Familiefoto fra Uffes konfir
mation 4. maj 1989. Han 
blev 16 år senere begravet 
på samme dato. 

Birgitte Bæks gravsten. Hun blev, ligesom sin bror, 29 år.  

Ellen Bæk fra Mou er indstillet til årets Fanta
stiske Frivillig pris. Hun er landsformand for 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord.  


