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Prolog
»Hvorfor jeg er så nedtrykt, ved jeg
ikke.
Det piner mig; du siger, det piner
dig.
Men hvad kommer det af, hvordan
jeg fik det,
hvad det består af, hvad det er for
noget,
er mig endnu så ganske
uforklarligt.
Det tungsind gør mig til sådan en
tåbe,
at jeg bliver næsten fremmed for
mig selv.«
Antonio i Shakespeares



»Købmanden i Venedig«

 

Den kommer uden begyndelses- og
slutdato. Uden forudgående
invitation har den som en gammel
bekendt slået sig ned med et lumsk
blik og udbredte arme i dit sinds
sofa.

Du genkender den, fordi den
minder om dig selv. Den taler dit
sprog. Den bevæger sig på samme
måde som dig. Alligevel er den slet
ikke dig.

Lige meget, hvor meget du prøver at
få verfet den ud, har den ikke tænkt
sig at vige fra din side lige foreløbig.



Faktisk begynder den at opføre sig
mere og mere ubehøvlet. Hver
morgen står den op sammen med
dig, og hver nat går den i seng med
dig. Langsomt får den et stærkere
greb i dit selvværd med daglige, feje
kommentarer som, at du ikke er
god nok, eller at du er et dårligt
menneske. Du hører den tale, når
du ser dig selv i spejlet, og du
begynder at lytte til den.

Måske kan du ikke selv se det.
Måske er det kun dem omkring dig,
der noterer sig det.

Dit sind og sjæl er ikke, hvad de har
været.



Du griber ikke længere ud efter
andre mennesker, men befinder dig
hvileløst i din egen ensomhed. Du
er en diffus kontur, der ikke
længere kan tegnes op med den
stærke streg, der ellers definerede
dig. Du eksisterer, men er ikke til
stede.

Den er et dårligt bekendtskab,
depressionen.

Det ved efterhånden så mange
danskere i dag, at vi kalder den en
folkesygdom. 150.000 danskere er
ifølge Sundhedsstyrelsen
diagnosticeret med depression.
WHO kalder det en af verdens mest
belastende lidelser. Den kommer



uden alder eller indkomstgruppe.

I dag kender de fleste af os én, der
har depression. Kollega, ven,
kæreste, ægtefælle eller familie.

Vi fortæller igen og igen, at antallet
af danskere med depression
eksploderer. Med hovedrysten siger
vi til hinanden, at dem, der får
sygdommen, bliver yngre og yngre.

Imens dukker overskrifter op med
den ene samfundsgruppe efter den
anden, der er truet af depressioner.
Den ene kendis efter den anden
stiller op og fortæller sin egen
personlige sygdomshistorie, og på
TV hører vi eksperter henholdsvis



rose og kritisere antidepressiv
medicin, eller det der i folkemunde
bliver kaldt for lykkepiller. Mens
andre sætter spørgsmålstegn ved de
mange diagnoser, der bliver sendt
ud fra lægekonsultationerne.

Den amerikanske forfatter Andrew
Solomon skriver i bogen »Helvedes
malstrøm«, at fremkosten af de
mange depressive først og
fremmest skyldes, at vi nu ved,
hvad vi skal kalde dem.

»Hvis det af og til virker, som om
depression er den moderne, vestlige
middelklasses private lidelse, er det,
fordi det er i vores samfund, at vi
pludselig og i stadig større omfang



har fået mulighed for at erkende
depression, at navngive den,
behandle den og acceptere den - og
ikke fordi vi har særlig adkomst til
lidelsen.«

Depression er ikke kun en diagnose,
lægen nedfælder i din journal. Det
er ti bogstaver, der rummer
fortællingen om vores samfund. I
vores tid hylder vi det lykkelige,
positive liv som narrativ i en sådan
grad, at de mørke huller i os skal
kunne dechifreres på en eller anden
måde. De kan ikke stå alene.
Engang kaldte man det nervøsitet
eller tungsind, og de rige i
samfundet behandlede det med et



kurophold sydpå.

I et samfund, hvor vækst er det, vi
måler på, er det stadig tabuiseret at
være i en tilstand, som er det
modsatte. Hvor man er i
stilstanden.

Jævnligt bliver depressionen
beskyldt for at være resultatet af de
moderne forhold, vi lever under;
stressende arbejdsmiljøer med øget
pres, konstant krav om udvikling og
udflydende skel mellem arbejds- og
privatliv. Alt det forsøger vi som
mennesker at finde en udvej af.
Depressionen er den exit, vores
desperate sind tyer til, lyder det.



Hvad vi allermindst kan forstå er,
hvordan det føles at tage ophold i
mørket. Der, hvor hverdagslivet
mister så meget af sit farveskær, at
man ikke længere ser nogen grund
til at stå op til en morgen, der altid
er ensformig grå. Hvor man ikke
kan gå på arbejde, har det svært
med at koncentrere sig, mister
lysten til sex og bliver optaget af
angsten, tomhedsfølelsen og
negative tanker om, at man har
levet sit liv forkert. Hvor man
hverken kan være noget for andre
eller sig selv.

Mange depressive bærer på den
samme historie. Efter et



sygdomsforløb, hvor livet er blevet
sat i minus, kommer de ud dér,
hvor alting igen bliver
meningsfyldt. Faktisk ville de ikke
have undværet depressionen. Turen
ind i mørkeland har gjort dem
klogere på sig selv.





Jørgen Nexøe-Larsen

 



Sengen
Hver nat sover Jørgen Nexøe-
Larsen i sin fars seng. Det er en
smuk seng. Den er et imposant
møbel kreeret af en vestindisk
møbelsnedker i det forrige
århundrede til at fremkalde
komplimenter fra dem, der får lov
til at se den. Den er udført i mørkt
træ med en himmel, der bliver holdt
oppe af fire stolper med delikate
udskæringer. Stoffet man kan se op
i, når man ligger ned i den, er lyst
med snoede blomsterranker.

Sengen står ikke. Den dominerer
rummet. Som et ældre menneske



rundet af fordums finhed, der vil
bestemme, at lige her skal jeg være.
Lige her vil jeg være en erindring
om en anden tid.

Man kaster sig ikke ned i den seng.
Det ville være en brøde mod den.
Den eneste rigtige måde at nyde
dens skønhed på må være at sætte
sig forsigtigt på kanten af den, føre
benene nænsomt op på madrassen
og derefter lade sin krop synke
roligt ned i blødheden.

Da Jørgen sammen med sin familie
flyttede ind i den gamle
skovridergård på Knudsskovvej, tog
han sengen med sig fra den 250
kvadratmeter store Østerbro-



lejlighed. Der skulle være plads til
arvestykket et sted i det langt
mindre hus. Valget faldt på
gavlværelset i husets østlige ende
oppe på første sal, hvor familien
alligevel skulle renovere hele
etagen.

Undervejs fandt de ud af, at
faderens seng ikke sådan uden
videre kunne blive stillet ind i det
værelse, de havde valgt. Hvis den
skulle tage sig godt ud, måtte de
bygge om inde i værelset.

Det store vindue blev fjernet og
erstattet af to mindre vinduer, der
blev tilpasset i bredde til sengens
ditto. Nu står den perfekt på det



lysegrønne tæppe midt inde i
rummet med hvide dyner på dens
madras.

Det er svært at gemme sig i den
seng. Alligevel var det præcis det,
Jørgen forsøgte igennem mange år.
Midt i sengens yndighed lå han der
og kunne ikke stå op. Han vidste, at
han burde. Lade kroppen forlade
den, tage tøj på og gå nedenunder i
køkkenet til hustruen, Anne,
børnene, Caroline og Frederik, og
hverdagen. Fra vinduerne havde
han udsigt til haven, og han kunne
høre fuglene synge udenfor.

Der var sket noget med Jørgens
proportionssans. Det skønne



udenfor var ligegyldigt. Det nære
nedenunder var svært at være til
stede i.

Når han ikke kunne komme op af
sengen, var det, fordi selve
handlingen i det at stå op føltes
uoverskuelig. Han kunne ikke stå
op. Så længe Jørgen lå under dynen,
var han urørlig. Det meste af tiden
brugte han på at sove. Faktisk
kunne han sove det meste af dagen.
Nogle dage fik han set lidt fjernsyn,
imens han lå ned. Andre dage fik
han mandet sig op til i det mindste
at gå ned ad trapperne for at få en
bid mad. Der var dage, hvor Anne
kom op til ham.



»Stå op, Jørgen. Nu må du altså
gøre det,« sagde hun.

Men han ville helst blive liggende.

Tit spurgte han sig selv:

»Hvorfor står du ikke bare op?«
Give sig selv et fornuftigt svar
kunne han ikke. Derfra blev han
irriteret over, hvorfor der ikke var
noget svar. Og så måtte han sove
igen.

Klokken kunne godt blive over 12,
før han fik sat fødderne ned på
gulvtæppet. Hvis han endelig fik
bevæget sig ned til Anne og
børnene, var det med en stor angst i
kroppen over, hvad der ville møde



ham. Den forvrængede
proportionssans havde ikke bare
frarøvet ham sanserne. Den havde
også gjort almindelige
hverdagshandlinger til
uovervindelige prøvelser.

Den rigtige verden kom med
telefonopkald og breve, der alle ville
noget af ham. Bare tanken om at
foretage et telefonopkald var et
projekt i sig selv. Det værste var dog
brevene. Han var bange for, at de
havde et dårligt indhold. Derfor
undlod han åbne dem.

Tomheden fyldte ham ud. Han
tænkte ikke rigtig på noget. Med
mellemrum havde



selvmedlidenheden også sin gang
inde i ham. Den fortalte Jørgen, at
det var godt, at han lå ned i sengen.
Han kunne også tænke, at det hele
var noget pjat. At det jo for fanden
ikke hjalp at ligge der under dynen.

Imens sengen slugte ham mere og
mere for hver dag, der gik, vendte
Jørgen i sit hoved tilbage til én
begivenhed i sit liv.

En, der ligesom ikke ville slippe
ham, og som han endeløst blev ved
med at endevende. Det var frasalget
af hans fars virksomhed. Butikken
»Brødrene Andersen«, der i over
100 år havde været i familiens eje
og var et stykke kendt



Københavner-historie med
placering på Strøget. Den butik der
havde gjort ham til en kendt figur i
København. Den butik Jørgen var
direktør for den dag i april 1993,
hvor en anden uden efternavnet
Nexøe-Larsen måtte overtage
driften.

Tankerne fortalte Jørgen ingen om.
Datteren, Caroline, opholdt sig på
kostskolen Herlufsholm. Selvom
hun til daglig ikke så sin far, kunne
hun på weekendbesøgene
fornemme, at noget var forandret i
ham. Som om nogen havde slukket
lyset i hendes far.

Når sønnen Frederik hver morgen



sad og spiste morgenmad uden sin
fars tilstedeværelse i køkkenet,
tænkte han blot, at far var træt. Og
når far ikke sagde farvel, når han
tog af sted til Rudolf Steiner-skolen
i Vordingborg, var det igen, fordi far
var træt. Far sov meget, og sådan
var det. En dag blev det så meget
rutine med den trætte far, at
Frederik ikke længere tænkte over
det mærkelige i, at hans far ikke
havde et arbejde ligesom de andre
fædre på skolen, og han for det
meste opholdt sig i sin seng. Til
sidst holdt han i en periode op med
at gå op til sin far og sige farvel om
morgenen.



Oppe på førstesalen i
bindingsværkshuset er sengen ikke
det eneste minde, der står tilbage
over Jørgens far, Frithiof Nexøe-
Larsen. På skrivebordet inde i
soveværelset ligger hans gamle
børster i sirlig orden efter størrelse.
En er til håret, en anden er til
jakken, og så er der det fine
skohorn. Børsterne hører til den
lille læderkuffert, der står henne i
hjørnet.



 

Når man åbner den, finder man



blandt andet en neglerenser,
neglesaks og et instrument til at
knappe sine støvler med. Et
klenodie fra en tid, hvor en mand
med format ikke selv skulle bære
sine ejendele på en rejse ud i
verden. Det havde han folk til.

I stuen står Frithiofs tunge
læderkufferter med initialer på.
FNL står der med sorte bogstaver
påtrykt det blanke skind. Der er
stadig klistermærker fra alle
rejsedestinationerne. Et grafisk
print anno 1950erne fortæller, at
han har taget Aarhus-Kalundborg-
overfarten, mens et andet siger, at
han har været på Hotel Randers.



På væggen i husets vestlige ende
har Jørgen og Anne givet plads til
familiehistorien. Der er et
håndkoloreret fotografi af Jørgens
farmor med højhalset blondebluse
og håret sat i en løs knold i
guldramme. Der er et af ham selv
som 15-årig iklædt Herlufsholms
dobbeltradede gallajakke med
hænderne kejtet placeret på en hvid
stol foran sig.

Der er et foto af hans
barndomshjem, Rungsted-
ejendommen Søholm, i 1930erne
med den smukke placering lige ud
til vandet, og et af hans mor,
Solveig, som 23-årig. Åleslank



sidder hun i en tung silkekjole med
de høje kindben og kønne øjne
vendt mod fotografen. Der er et
billede af Jørgen som barn, hvor
han i pæne, sorte selebukser, hvid
skjorte og butterfly står med
hænderne i lommerne. Blikket er
ikke vendt direkte mod fotografen.
Det ser alvorsfuldt til højre.

Der er et oliemaleri af Frithiof i
jakkesæt med højre arm hvilende
på en stol. Og så er der
familiefotoet. Sat i et stærkt lys af
den slags, der gav datidens
Hollywood-stjerner glatte ansigter i
en sort/hvid verden.

Jørgen, hans søster og mor sidder i



afslappede positurer på sofaen. Alle
med pæne smil, der ikke blotter
deres tænder. Hvad, man skal lægge
mærke til på det foto, er faderen.
Iført jakkesæt og vest står han rank
uden smil på læben bag ved sofaen.
Alene.

Et menneske kan have mange
grunde til at bo omgivet af minder.
Enten kan man ikke slippe dem og
må derfor indrette sit hjem som et
museum over en tid, der engang
var. Eller man savner i en sådan
grad, at selve tanken om at smide et
minde ud er ubærlig.

Jørgen lever med mindet om sin
far, fordi hans respekt for familiens



patriark ligger så dybt indlejret i
ham, at det vil være utænkeligt, at
faderens ejendele skal stå ejerløse
hen et andet sted end her.

Siden barnsben er Jørgen blevet
fortalt, at familiens historie og ry
står hævet over alt andet. Så meget
at man måtte tilsidesætte egne
ønsker. Somme tider har han tænkt
på, om det er den indgangsbøn til
barndommen, der har gjort ham
depressiv. Om det er den lidt for
tidlige indtræden på Herlufsholm
med fraværende forældre i den
anden ende. Om det har været en
arvelig tilstand, der set bagud i
familiens arkiver også havde sin



indvirkning på både moderen og
søsteren.

Her så mange år senere kan han
stadig være i tvivl om, hvad der
udløste den årelange depression og
bragte ham ind i mørket. Han
vender tilbage til den samme tanke,
der blev ved med at plage ham, da
han havde det allerværst og sov sig
væk fra verden i sin fars seng.

Tanken om de store forventninger,
han som voksen ikke kunne indfri.
Tanken om nederlaget ved at miste
Brødrene Andersen.

»Hvis jeg nu havde gjort det og det,
så havde forretningen stadig levet.



Jeg lå og gennemtænkte lange
scenarier. Hvordan møder kunne
have udspillet sig. Alle muligheder
blev spillet igennem. Det var
knyttet til min selvbebrejdelse. Jeg
kan stadig tænke på det, men jeg
kan ikke bruge det til noget. Hvis
jeg kommer ind på de tanker, så
siger jeg hurtigt til mig selv: »Glem
det nu for fanden.« Der er et
gammelt mønster i at tænke på det.
Men dengang fyldte det stort set det
hele i mig.«

»Depression er sådan en sort, lille
djævel, der sætter sig ind i kroppen
og bor derinde. Den suger al glæde
og livskraft ud af mennesket. Jeg



ser den som en snylter. Men jeg
tror aldrig, at jeg kommer til at
forstå den. Jeg forstår ikke, hvad
den kommer af. Det er som om, at
der sker en eller anden form for
kortslutning inde i kroppen. Jeg
har haft venner tæt på, der har haft
depression. Hvor jeg ikke så
sygdommen hos dem, selvom min
egen far havde det. Det skræmte
mig. At jeg ikke kunne se, at noget
var galt.«
Caroline Nexøe-Larsen



»Kære Jørgen«
Jeg håber, du ser pæn ud, min skat.
Bank dit tøj godt. Husk din
samvittighed hver dag. Moderens
breve til Jørgen er altid fyldt ud
med formaninger på de rette linjer
sat med hendes sirlige skråskrift.
Altid er de skrevet på det tykke,
cremefarvede brevpapir med
Søholm, Rungsted Kyst påtrykt i
gråblå farve, og når de ankommer
med posten til Herlufsholm, ved
Jørgen godt, hvad der venter ham.
Inden, han åbner brevene, kan han
forudse slutningen på dem. Der er
variationer i ordlyden, men



meningen er altid den samme.

»Kil på med lektierne, min skat, du
ved, hvad det gælder, så vi venter,
du gør dit bedste,« lyder det i et
brev.

»Vær nu flittig, Jørgen. Eksamen
nærmer sig […] hæng i, min ven. Du
skal klare den. Du må tage bøger
med hjem hver gang fra nu af,«
lyder det i et andet.





Foto: Jørgen i Herlufholms
gallauniform 15 år gammel.
Den 18. marts 1965 skriver
Fridthiof et formanende brev til sin
søn, Jørgen.
Fridthiof Nexøe-Larsen og hans
hustru, Solweig på gå- og cykeltur i
Hornbæk.
 

Søndag d. 14. februar 1965 skriver
hun til sin 15-årige søn, at hans
gave fra mor og far er ved at være
færdig. Gaven er et opfrisket
værelse på Søholm. Malingen er
yndig, hylderne er oppe, og der er
nye gardiner, fortæller moderen
begejstret og slutter af med en



påmindelse, der i sin ordlyd er kort,
men lang nok til at blive indlejret
det sted i hukommelsen, hvorfra
ting aldrig bliver slettet. Uanset,
hvor meget man end måtte ønske
det.

»Vær flink, min skat. Du ved, hvad
jeg venter af dig, og du må ikke
skuffe os.«

Den verden, Jørgen kommer fra, er
bygget på penge. Penge, man skal
arbejde hårdt for at få. Det er ikke
en pralende mere-vil-have-mere-
kapitalisme. Det er penge, der er
nødvendige for at blive herre i eget
hus, så ens familie en dag kan bære
stoltheden over at se efternavnet



stå bag en direktørtitel.

Når moderen gang på gang i sin
korrespondance minder Jørgen om
det ansvar, han har for at blive
dygtig, er det, fordi en uduelig søn
ikke bare vil være en falliterklæring
for Jørgen selv og familien, men for
den forretning der er på Nexøe-
Larsens hænder.

Jørgens karakterbog i skolen
handler derfor om meget mere end
Jørgen. Forude venter en hel
fremtid bundet op på andre
menneskers krav om medgang. En
fremtid der med jernstædige bånd
er smedet i en fortid skabt af stærke
mænd.



Med den forventning ankommer
han til verden i 1950. Ind i en
familie der bor i Rungsted ud til
vandet i pragtvillaen Søholm
Rungsted Strandvej 113. Der hører
tre tønder land til, og hverdagen
kommer med gartner, chauffør,
tjenestepiger, kokkepiger og store
biler.

Frithiof har tilbage i 1935 købt
ejendommen på Rungsted
Strandvej 113. Arkitekter har givet
bygningen to korte sidefløje og en
fornem indgang, der fører ind til en
smuk trappe op til førstesalen. Der
er bordtennisrum i kælderen, fine
stuer med højt til loftet, et stort



køkken, og så er der Jørgens lille
drengeværelse. Med seng, bord,
legekiste og eget tilhørende
badeværelse, hvor toilet, vandhane
og alt andet er i miniaturestørrelse,
så det passer til Jørgen.

Frithiof er ikke selv til stede, da det
sker. Som tiden foreskriver det, er
han ude at spise frokost med en
bekendt, da hans kone, Solveig,
føder ham en søn. Det er en heldig
dag for ham.

Med to døtre på hånden mangler
der et kort til at få arvefølgen til at
gå op. Jørgen er den dreng, der skal
føre det hele videre. Solveig er 35
år, da hun føder ham. Søstrene, Fie



og Susse, er henholdsvis 11 og 8 år.
Frithiof er 55 år gammel. Tal der
betyder alverden.

»Det havde stor betydning, at min
far var så meget ældre. Det var ikke
meget fodbold, vi fik spillet. Han
var en fraværende figur. Da jeg var
lille, var han én, der kom ind og ud
af huset. Han var selvfølgelig
interesseret, men det var ikke mig,
han gik mest op i.«

Til en stolt fabrikant hører en smuk
hustru. Én, der kan passe børn og
hjem med den ynde og fasthed, som
datidens mand forlanger. Dér,
tilbage i 1920erne, prøver Frithiof
først hos Solveigs søster Mimi. Det



forhold går ikke. I stedet vender
han sig mod smukke Solveig. Da
hun får sin realeksamen, går
Frithiof i gang med at skabe den
perfekte viv. Han betaler for hendes
ophold på en husholdningsskole i
England, og da hun kommer hjem
som 19-årig, bliver de gift.

At være frue på Søholm passer
hende godt. I familiens øjne er hun
dygtig til at styre sit hjem, og al den
opmærksomhed børnene ikke får
fra faderen, bliver til dels opvejet af
Solveigs væsen. Det er hende, der
tager sig af opdragelsen og sørger
for, at sengetiderne bliver passet.
En opdragelse der ligger milevidt



fra nutidens børn-skal-høres-mest-
muligt-opdragelse. Nærvær er ikke
et ord i tidens vokabularium.





Familien Nexøe-Larsen samlet til
fælles portræt.
 

I de første tre år har Jørgen en
barnepige, der iført blåt forklæde er
med til at passe ham. Aftensmaden
spiser han ikke med sine forældre.
Han får maden ude i køkkenet
sammen med barnepigen. Først da
han i en alder af fire år kan sidde
pænt ved bordet, får han lov til at
sidde med.

Der er reglen klar. Der skal spises
op, uanset menuen. Selv om
familien Nexøe-Larsen er
velhavende, kommer der sjældent
kød på bordet. Rundet af



snusfornuft, verdenskrige og
tanken om, at hårdere tider
potentielt set kan vente lige om
hjørnet, bliver der sparet på maden.
Kylling og fisk kommer kun engang
imellem ind på bordet, mens der
ofte bliver spist vandgrød. Fråds er
ikke et velanset signal, og blandt
fabrikanterne lever man afmålt
trods den åbenbare luksus, som de
udvendige mursten udstråler.

Under middagen taler man heller
ikke. Man konverserer. Hver dag
klæder familiens fem medlemmer
om til aftenens begivenhed. Fra en
tidlig alder tænker Jørgen over,
hvad han skal sige under samtalen.



Ofte taler de om, hvad Frithiof har
brugt sin dag på. Efter maden går de
ind i husets såkaldte herreværelse,
hvor fjernsynet står. Foran det
falder faderen som regel i søvn efter
en arbejdsdag, der er begyndt
klokken otte på kontoret.

Det er egentlig lidt ensomt.
Søstrenes væsentlig højere alder
gør, at de ikke er oplagte
legekammerater. Moderen har
travlt med huset og personalet,
mens hun om aftenen ofte er til
selskab sammen med faderen.
Nogen, der sådan rigtig ser Jørgen,
er der ikke.

Sammen med naboernes drenge



leger han røvere og soldater på de
omkringliggende marker. Rungsted
er en landsby. Der går køer ved
siden af Søholms have, og resten af
Strandvejen består af sommerhuse.
Når han render rundt sammen med
de andre drenge, slipper de alle
taget i deres velopdragne jeg. De
leger røvere og soldater og lister sig
ind på naboernes grunde.

Ét sted tør de ikke gå ind. Det er hos
naboen Karen Blixen, hvis grund på
Rungstedlund godt nok er
tillokkende, men forfatterindens
udseende virker afskrækkende på
børnene.

»Hun var krumbøjet og lignede



faktisk en heks. På et tidspunkt
rendte vi ind i hende, og hun kunne
genkende mig, fordi jeg med min
mor og far havde været til te hos
hende. Med sin dybe røst spurgte
hun: ’Jørgen, har du set nogle løver
i dag?’ Jeg var ved at dø af skræk.«

Opdragelsespakken kommer med
klassisk standarddans en gang om
ugen. Det eneste tidspunkt hvor
Jørgen er i kontakt med piger. I den
verden, den velhavende klasse har
skabt, leger piger og drenge ikke
sammen. Ja, det kan slet ikke
komme på tale. Drenge skal være
sammen i deres eget fællesskab.
Sådan ser Frithiof det.



Han er selv en stor mand.
Personificeringen af den tids
opfattelse af maskulinitet.

I Politiken bliver han i 1945
beskrevet som en mand, der klæder
aristokratiet på fra top til tå og kun
fører de fineste og dyreste ting. En
indflydelsesrig modekonge der
dikterer moden i København. Når
man hver dag arbejder for, at
Københavns mænd ser velklædte
ud, må man udstråle den
nødvendige autoritet.

Udover titlen som ejer af Brødrene
Andersen har Frithiof et utal af
tillidsposter, der i andres øjne gør
ham til en velrespekteret mand.



Han er formand for
Beklædningsindustriens
sammenslutning, medlem af
bestyrelsen i Dansk
Arbejdsgiverforening og er med til
at stifte Dansk Herremoderåd. Som
ung har han haft en stor interesse
for tennis og deltaget som
doublespiller i mange
internationale tennismatcher. Ved
lidt af et tilfælde er han også med til
at indføre badminton i Danmark.

Indadtil ser Jørgen ham som
distanceret. Selvom han vokser op
med fornemmelsen af, at hans far
er en vigtig mand, løber der en
strenghed under det hele, der sætter



sig i den lille dreng.

»Strengheden kom til udtryk
igennem hans opdragelse af mig.
Det var kæft, trit og retning. Hvis
man havde en anden mening,
kunne man ikke give udtryk for
den. Børn skulle ses og ikke høres.«

»Hans sygdom har gjort, at både
Frederik og jeg er blevet meget
selvstændige. Det blev vi også, fordi
mor ikke skulle belemres med vores
problemer. Vi har skånet mor for
nogle ting, fordi hun ikke skulle
have mere at tænke på. Der har helt
klart været nogle år, hvor jeg har
savnet min far. Hvor jeg blev nødt
til at være den voksne.«



Caroline Nexøe-Larsen

Til første skoledag får han et fint
sælskindstornyster, hvor der både
er plads til bøgerne og de
forventninger, forældrene har til
hans præstation. Hver uge bliver
han vurderet af skolen i
karakterbogen og hver uge må han
tage hjem til faderens vurderende
blik, når han skal sætte sin
underskrift i bogen.

Noget, der ikke altid er lige sjovt.

De mener ikke, at skolerne i
Rungsted er gode nok, selvom der
ligger mange udmærkede skoler i
området. Jørgens forældre sender



ham derfor ind på drengeskolen
Krebs` Skole i det indre København
i selskab med det bedre borgerskabs
børn, hvor skoleinspektøren hver
morgen byder dem velkommen i
døren, og hvor hvert klasselokale er
opkaldt efter danske konger eller
kulturpersonligheder.

»Jeg oplevede det ikke som et pres.
Dengang var det jo hverdag. Jeg
satte ikke spørgsmålstegn ved det.
Det var bare sådan, det var. Det var
først, da jeg blev ældre, at jeg anså
det som værende et pres.«

Det er trods det en god tid.
Ensomheden derhjemme bliver
opvejet i skolegården af



kammeraternes snakken. Der hviler
en højtidelighed over skolen, men
det er sjovt at være der. Derfor er
det en glad dreng, der okser af sted
på sin cykel fra skolen op til
Østerport Station for at tage
damptoget hjem. Kun hvis sneen
ligger tykt på gaderne, bliver han
kørt af familiens chauffør.

Hvad laver en dreng på 11 år i dag?
Han bruger tid sammen med sine
venner, læser lektier og går til sport.
Alt sammen noget der foregår inden
for en tæt radius af forældre og
familie. Enten er det parcelhusenes
stisystemer, der er navlesnor
mellem forældre og venner, eller



også er det lejlighedernes smalle
opgange. Da Jørgen er 11 år, bliver
den livslinje kappet over.

Krebs’ Skole går på det tidspunkt
kun til femte klasse. Derfor må han
over i en ny.

Hvad, hans far vælger for ham, er
intet mindre end en katastrofe i
hans øjne.

Frithiof og Solveig forsøger at
opmuntre ham. De fortæller ham,
at det bliver fantastisk at få nye
venner. At det bliver spændende.
Jørgen kan kun se opholdet på
kostskolen Herlufsholm som én
ting. Tvang.



»Mine forældre vidste reelt ikke,
hvad de skulle gøre af mig. De rejste
meget på grund af min fars arbejde,
mine søstre var flyttet hjemmefra,
og nu havde de også en lejlighed i
Rom. De kunne være væk tre uger
ad gangen. Så de kunne ikke have
mig rendende derhjemme.«

Herlufsholm er en af de mest
omdiskuterede skoler i Danmark.
Kostskolen med beliggenhed i
Næstved rummer traditioner, der
strækker sig langt tilbage i tiden.
Blandt de tidligere elever tælles
nogle af de mest prominente og
magtfulde mænd i Danmark.
Eleverne bærer til dagligt uniform



og sover sammen på sovesale.
Fortalerne hylder den for dens evne
til at skabe selvstændige, dygtige
elever med globalt udsyn, mens
kritikerne mener, at hierarkiet og
disciplinen på skolen er for
altmodisch.

Når Jørgen ikke kan lide
kostskolen, er det mest af alt, fordi
ingen har spurgt ham til råds, om
han overhovedet vil derned. Da han
flytter ind på sovesalen, møder han
en virkelighed, der kun styrker ham
i mistroen. I bruserne er der koldt
vand. Hvis man ikke opfører sig
efter reglerne, får man én på
hovedet. Og så er der savnet, der



konstant ruller ind over ham.

»Det var en stor omvæltning. Jeg
havde en frygtelig hjemve. Jeg var
bare ked af det. Om aftenen kunne
jeg godt ligge og hulke i dynerne.
Det var der også andre, der gjorde.
Der var nogle af præfekterne, der
passede på os, som var søde til at
klappe én på hovedet og trøste.«

Hver sovesal har tilknyttet en lærer,
der bor i en lejlighed på selve
etagen. Præfekterne er udvalgte
gymnasieelever, der har funktion af
at være lærernes hjælpere. Der er to
præfekter per sovesal. De sørger for,
at Jørgen og hans kammerater
kommer i seng til tiden og kommer



op om morgenen. Under
morgenmaden er der eftersyn, hvor
elevernes påklædning bliver
gennemgået. Her kommenterer
præfekterne, hvis tøjet ikke er i
orden, og skoene ikke er pudsede.

Jørgen kan godt lide de ældre
elever. Selvom han adskillige gange
dummer sig i så tilstrækkelig grad,
at han bliver såkaldt hummerslave.
I en uges tid skal han pudse deres
sko eller lave te til dem. Men de
holder omvendt hånden over ham,
hvis han bliver taget i at ryge ude i
skoven. En forseelse, der i
princippet er udsmidningsgrund.

I klassen er de 24 drenge. Mange af



de andre elever har forældre
bosiddende i udlandet. Der er en
del, der kommer fra landet og
resten er børn af forretningsfolk.
Fælles for dem er, at de må navigere
i en hverdag uden forældre.

Én dag hver tredje uge kommer
eleverne hjem. Lørdag formiddag
går man i skole, og om
eftermiddagen kører bussen ind til
København. Jørgen kan lige nå at
spise middag med sine forældre om
aftenen. Søndag eftermiddag kører
bussen igen fra Hovedbanegården
ned til Næstved. Når han skal
tilbage til Herlufsholm i de
weekender, pakker han med vilje



langsomt sit tøj og forsøger at
udskyde busturen. Han vil ikke
derned.

»Min mor var ulykkelig over, at jeg
skulle af sted. Hun kørte mig altid
ind til bussen, og bag de store
solbriller græd hun lige så meget
som mig. Hun lod altid som om,
tårerne ikke var der. Det var jo
absurd og meningsløst. Min mor og
jeg har talt om de år. Hun
indrømmede til sidst, at turene ind
til Hovedbanegården var
rædselsfulde. Til gengæld fortrød
hun ikke, at jeg kom på
Herlufsholm.«

Jørgen kan ikke selv huske det,



men hans søster har fortalt ham, at
han dengang forsøger at stikke af
fra skolen, og at de må hente ham
et sted på vejen, så han kan blive
kørt tilbage. I dag tror han ikke
rigtig på den historie. Han var
simpelthen en så pæn dreng, at han
ikke turde gøre den slags, mener
han.

»På den positive side har vi haft en
far, der altid var hjemme. Det har
ændret ved dynamikken
derhjemme. Det er blevet mere
matriarkalsk med en mor, der har
styr på det. Hun har taget over,
men far har været med til at
opdrage. Hun er en rigtig hønemor,



der altid har sagt: 'Jamen det går
fint. Det skal I ikke tænke på.
Hvordan har I det?'«
Frederik Nexøe-Larsen

De grå bukser, skjorte og slips
volder ham besvær i begyndelsen.
Uniformen føles trang. Da han når
syvende klasse, har han vænnet sig
til ensemblet. Der er sket det, hans
forældre har forlangt af ham.
Jørgen er begyndt at holde af
Herlufsholm. Eller rettere sagt: Han
har vænnet sig til Herlufsholm.

Venskaberne med de andre elever
begynder at lindre savnet. Han
bliver bedre i sine fag og får
disciplinen ind under huden. Han



dyrker sport, bliver spejder, og
sammen med fire andre drenge
bliver han udvalgt til at gå til dans
hver fjortende dag på det
nærtliggende Gavnø Slot.

Kammeraterne og han taler om
mange ting, men én ting kommer
de aldrig ind på. Forholdet til deres
forældre og savnet af dem.

»Vi gik med det for os selv. Jeg
husker ikke, at vi delte de mere
følelsesmæssige ting om, hvordan
vi havde det. Det var privat. Det
gjorde man bare ikke.«

Da han efter syv års aftjente pligter
på skolen siger farvel til sovesalen,



hummeret og alle de andre,
konstaterer han, at det er trist at
forlade vennerne. En følelse, der
ligger langt fra den, han trådte ind
på skolen med.



xxx
Belønningen for at stille sin far
tilfreds med en fin realeksamen fra
Herlufsholm er ikke den indtræden
i gymnasiet, som Jørgen ønsker sig
brændende, og som han forsøger at
forklare sin far værdien af. Der er
kun én mulig vej. Det er den,
Frithiof har brolagt for sin søn.

Det hele er planlagt på forhånd. Ja,
faktisk er det næsten den samme
uddannelse, som Frithiof selv har
været igennem som ung. Først
ophold på lærepladser i udlandet i
konfektionsbranchen. Dernæst
endestationen der hedder Brødrene



Andersen.

Første år er Jørgen dumpet på
Herlufsholm. Et resultat der skuffer
Hr. og Fru Nexøe-Larsen i en sådan
grad, at det kommer til at præge
korrespondancen i de følgende år
mellem Jørgen og hans forældre. På
den tid ringer man ikke ofte. Derfor
forventer man hjemme i Rungsted,
at han i hvert fald én gang om ugen
sender nyt om, hvordan det går med
skolegangen. Jørgen har en
mistanke, om at faderen aldrig
læser hans breve. Det er som regel
moderen, der responderer i en
kærlig, men bestemt tone. Frithiof
skriver sjældent.



I dag står der en trækiste på
førstesalen i huset på
Knudsskovvej. I den ligger stakken
af breve fra dengang. En gang
imellem, når han alligevel skal ned i
kisten for at lede efter noget andet i
den, tager Jørgen dem frem og
genlæser linjerne. Et af de breve,
han i dag ryster på hovedet over og
som han som voksen mand har
svært ved at forstå hvordan, at en
far kan sende til sin 15-årige søn, er
fra torsdag d. 18. marts 1965. På
gråt brevpapir og med blå kuglepen
fortæller Frithiof først om en
planlagt rute ind i Frankrig, hvor
moderen og han skal besøge blandt



andet Nimes og Cannes. Derefter
følger ord, der mere end noget
andet fortæller om en fars
forventninger til den eneste søn. Til
arvtageren.

»Ja, Jørgen, det var jo en skuffelse
med din karakterbog – og jeg kan
jo sige som sædvanlig, fordi alle
dine løfter jo ikke bliver holdt. Jeg
er glad for, at dit brev giver udtryk
for fornuft og en erkendelse af, at
nu må det blive anderledes. Og det
må det blive. Ikke blot for at du kan
fortsætte på Herlufsholm, men
også for hele din fremtid.
Husk på, at der står meget på spil
for dig, for hvis du skal komme ind



i firmaet – måske endda engang
lede det – er forudsætningen, at du
har lært meget og er dit ansvar
bevidst.
Hvis ikke, kan du ikke bruges.
For det gamle firma, der er over
100 år, skal føres videre, når jeg
ikke er mere, af ledere af den rette
støbning med fornuft, alvor og
ansvar for de mange mennesker, vi
beskæftiger. Du er jo ikke noget helt
barn længere og må kende dine
pligter over for dig selv og over for
far og mor. Lad mig nu se, at du
følger dine gode fortsætter op. Din
far.«



Brødrene
»Jeg tror, at vi er blevet tættere
som familie. Vi værdsætter mere de
små ting i hverdagen og sætter
mere pris på at have hinanden. Det
havde jo nok været en af os børn,
der skulle have overtaget
forretningen. På den måde har far
gjort os en tjeneste. At den skæbne
ikke skulle blive vores. I bund og
grund har det gjort, at vi har fået et
bedre liv. Vi har fået en større
frihed til selv at vælge. En frihed,
som min far ikke fik.«
Caroline Nexøe-Larsen





Fotos: Jørgens far, Fridthiof
Nexøe-Larsen og Jørgen Nexøe-
Larsen.
 

På modesiderne i dagbladene er
forretningen et fast indslag. Celine-
kjoler til over 2.000 kroner,
italienske habitter til knap 7.000
kroner og de nyeste Burberry-
trenchcoats bliver vist frem af
langbenede modeller. Alt sammen
kan man få hos Brødrene Andersen,
hvor nullerne bag prisen ikke
betyder noget for klientellet.

Når man går ud derfra med en pose,
indskriver man sig i rækken af
kunder, der igennem tiden har talt



kendte skuespillere som Poul
Reumert, Liva Weel og Bodil Ipsen
og kendte ansigter som Storm P,
Kongehusets medlemmer og
ministre ovre fra Christiansborg
som den navnkundige Alberti. Helt
tilbage i ældre tid har P.S. Krøyer,
Herman Bang og Gustav Esmann
også handlet der.

Blandt københavnere bliver
butikken blot kaldt for »Brødrene«.
En forkortelse Frithiof igennem alle
årene anser for at være grim. For
ejendommen på Østergade 33-35 er
mere end tøjstativer og
omklædningsrum. Den er en
Københavner-institution. Et



varemærke, der er synonymt med
præcise syninger, pasform,
fortrinlig kvalitet og høflig tiltale til
alle, der træder ind ad døren.

Der er skrædderiet, hvor man tager
mål til kunderne, og hvor landets
præstekjoler bliver syet. Der er
dameafdelingen, den såkaldte
lingeriafdeling med skjorter,
sweatre og slips, og så er der
konfektionsafdelingen på første sal
med færdigsyet tøj. Blandt de 60
ansatte er 30 af dem tilskærere og
skræddere, mens resten står i
butikken.

I et barns blik er den et endeløst
landskab med bløde tæpper og



kunstfærdige dekorationer. Jørgen
kan godt lide at komme der. Når
han modvilligt skal med sin mor på
indkøb i det indre København, er
Brødrene Andersen det attraktive
stop for enden af en tur, hvor de har
snoet sig gennem bilerne på
Østergade og sat deres fødder i en
anden klassisk Københavner-butik
som Fonnesbech.

De ansatte ved alle, hvem Jørgen er.
Det giver ekstra opmærksomhed fra
personalet, når en petit størrelse,
som han, træder ind ad døren.

Den tidligere ansatte Svend Nielsen
skriver sine erindringer fra
Brødrene Andersen i 1986. Her



fortæller han om, hvordan det går
for sig, når direktørens søn kommer
på besøg.

»Han var en forfærdelig pilfinger,
men det må jo åbenbart have været
interessen. Han pillede ved slips og
andre ting, og jeg måtte engang slå
ham over fingrene og sige: »Det må
du ikke, det er varer, der skal
sælges, og de skal være pæne og
rene.«

Hvortil Jørgen svarer: »Det er min
fars forretning.«

En skomagersøn skal være
skomager. En smeds søn skal stå i
smedjen, og en landmands søn skal



arve gården. Når ens far ejer en af
byens fineste herretøjsforretninger,
er det en selvfølgelighed, at ens
skæbne må blive den samme som
hjemmets patriark.

Det er den bevidsthed, Jørgens far
Frithiof vokser op med.
Familiehistorie er ikke kun
malerier, der hænger på væggen.
Det er noget, man står til ansvar
overfor.

Respekten for familiearven er en så
stærk del af hans DNA, at det lige
fra begyndelsen står klart, at
Frithiof bliver den, der vil følge sin
far. Da han i 1922 sammen med sin
bror, Henry, bliver optaget som



kompagnon i Brødrene Andersen,
bliver han dén af de to, der
involverer sig mest i driften.

Blandt personalet bliver han kendt
som en detaljens mand, man altid
tiltaler som Hr. Nexøe-Larsen. Ofte
kigger han ned i forretningen oppe
fra skrædderiet, og hvis personalet
bliver taget i at sludre, bliver det
korrekset. Han kan simpelthen ikke
tolerere adfærd, der ikke er perfekt,
lyder skudsmålet af ham i Svend
Nielsens erindringer.

Da broderen, Henry, ikke udviser
den store interesse for handel,
begynder Frithiof at indføre sine
egne forandringer på stedet: Der



kommer nyt inventar, på
førstesalen bliver skrædderiet
opdateret, og på tredje sal bliver den
daværende fabrik indrettet med en
stab på cirka 200 ansatte og et halvt
hundrede maskiner. I 1938 bliver
han eneejer af Brødrene Andersen.

Fødslen af Jørgen i 1950 falder
sammen med 100-års jubilæet for
Brødrene Andersen, og ude på Lersø
Parkallé er man gået i gang med at
bygge en ny konfektionsfabrik, hvor
300 syersker skal producere
frakker, bukser og habitter til
eksport. Inde i butikken på
Østergade bliver personalet samlet
til at fejre jubilæet. Frithiof stiller



sig op foran dem alle sammen.
Ordene, der kommer ud af ham,
afslører hans opfattelse af, hvordan
rollen som direktør skal forvaltes.

»Jeg vil gerne takke personalet, for
det er deres skyld, at vi kan holde
denne fest i dag, og der er én ting,
jeg ved: Jeg har fået dette firma til
låns, og jeg håber, jeg afleverer det i
lige så pæn stand, som det er i dag.«

De mænd, Jørgens fremtid er så
stærkt vævet ind i, har en historie,
der strækker sig helt tilbage til
1850, hvor forretningen bliver
grundlagt den 22. april af Ferdinand
Andersen i en ejendom på
Grønnegade 27. Mirakuløst



overlever hosekræmmeren den
kolera, der hærger igennem
København, ved stædigt at blive
inde i byen. Den stædighed udgør
fundamentet for en blomstrende
butik.

I juli 1864 indtræder Ferdinands
bror, Carl, i forretningen, og fra den
dag af bliver den kendt som
Brødrene Andersen. Efter flere års
vokseværk og nye lokaler bliver et
af firmaets folk optaget i
forretningen. Han hedder Jørgen
Larsen, og er Frithiof og Henrys far.
Direktørtitlen bliver senere hans, og
han er ejer, da man i 1915 køber et
hus på Østergade 9 og de



tilstødende huse i Lille
Kongensgade.

Under Jørgens farfar arbejder man
efter devisen kæft, trit og retning.
Man gør, hvad der bliver sagt.
Arbejdstiden går fra otte om
morgenen til atten om aftenen. Der
er en halv times frokostpause og et
kvarters kaffepause om
eftermiddagen. Ude i butikken kan
kunderne købe en skjorte til 18
kroner. Da Magasin du Nord
begynder at opkøbe ejendomme,
sælger Frithiof ejendommen i nr. 7-
9 til stormagasinet og køber i stedet
ejendommene på Østergade 33 og
35. Den placering, som hans



barnebarn kommer til at navigere
sit liv fra.

Under Anden Verdenskrig er det
svært at få tøjstoffer til Danmark.
Brødrene Andersen bliver af
besættelsesmagten tvunget til at sy
uniformer til de tyske soldater.
Mens omsætningen bliver holdt i
ro, modarbejder Frithiof hemmeligt
de mennesker, han syr for. På
Søholm er der et rum i huset, hvor
han skjuler 20 jøder, der venter på
at komme over til Sverige. En dag
kommer Gestapo for at undersøge
huset. De finder ikke noget, men
Frithiof bliver anholdt, fordi der
stadig er en mistanke. Hans



blændende tysk og stærke kontakter
kommer ham til gode, og han bliver
løsladt på grund af manglende
beviser.

Det er en side af Frithiof, der også
kommer til udtryk gennem hans
mange tillidsposter. Et
samfundssind hans egen søn bliver
præget af. Jørgen vedkender sig i
dag, at lige på dét punkt har hans
far været en inspiration. Når blikket
ellers falder tilbage på faderen, har
han svært ved at se, hvor der er
andre lighedspunkter.
Aldersforskellen var simpelthen så
stor, at han ikke kan se sig selv i
den mand, der står alene der bag



sofaen på familiefotoet.

»Han havde en hel anden
livsfilosofi. Jeg følte, at han kom fra
en helt anden verden. I dag ønsker
jeg, at jeg kunne have fået lov til at
lære ham bedre at kende som
menneske og finde ud af, hvem han
var. Jeg ville ønske, at
aldersforskellen var mindre. Jeg
tror, at vi kunne have haft det sjovt.
Min far var i den forstand en
bedstefar.«

»På et tidspunkt var jeg bange for,
om jeg havde arvet sygdommen.
Som teenager tænker man jo på, at
man har alle mulige slags
sygdomme. Efter min tid med



Slædepatruljen Sirius på Grønland
ved jeg, at jeg ikke får det. Der var
jo perioder, hvor jeg ikke så solen i
tre-fire måneder ad gangen.«
Frederik Nexøe-Larsen

Det er kun de to. Frithiof og ham.
En situation der aldrig er opstået
før. Over 14 dage skal de køre
igennem Norges grandiose natur.
Mens den passerer forbi dem i
bilen, sker der noget, der heller
aldrig er hændt før.

Jørgen taler for første gang med sin
far. Om andre ting end skolegangen
og Brødrene Andersen. De tager på
museer og arrangerer visitter hos
faderens kollegaer, der er bosat



uden for Oslo. De spiser rejer og ser
på hytter. Bare de to.

Dér i bilen har Jørgen en
fornemmelse af, hvad det dybere
formål med den tur er. Han skal
lære af sin far. Han skal lære at
begå sig ude i verden. Han er 15 år
gammel og er blevet taget med på
noget, der minder om en
dannelsesrejse.

Det er ikke kun Jørgen, der er
begyndt at antage en anden form.
Frithiof ser også andre forandringer
omkring sig.

I anledning af hans 70-års
fødselsdag er der interview med



ham i Berlingske Tidende. I det
fortæller han om, hvordan de store
hjem ikke er, hvad de har været.
Alle de knapper, der er til tyendet
duer stadig, men uanset, hvor
mange gange man trykker på dem,
kommer ingen.

»Der er nemlig, til gengæld for
manglen på hushjælp, kommet
noget helt andet ind i familien,
nemlig fællesskabet. Min kone og
tre børn vil hellere tage et nap med
og prøve på at være sammen om at
drive husets menage, hvad enten
det drejer sig om at holde huset ude
eller inde, eller det drejer sig om
serveringen af frikadeller eller



farseret kalkun,« siger han.

Bilturen i Norge er ouverture til
begyndelsen på Jørgens ungdom.
Mens resten af de danske unge for
første gang i historien får lov til
netop at dyrke ungdommen med
rockmusik, modetøj og koncerter,
kommer Jørgen i lære hos
herretøjsforretningen Troelstrup.
Året er 1967.

Københavns unge går rundt i
klæder, der ligger langt væk fra de
jakkesæt, Jørgen skal lære alt om.
Hippierne har indtaget Strøget med
politiske budskaber.
Ungdomsoprøret ser han kun
gennem vinduesruderne. I hans



vennekreds af gamle Herlufsholm-
elever er den slags ikke pæn
opførsel. Tværtimod sætter de
plakater op, der plæderer for EF-
unionen.

Det er første led i den uddannelse,
hans far har planlagt for ham. 45
timer om ugen står han i butikken
og får viden om herretøj og
stoffernes kvalitet. Efter læretiden
kommer han et halvt år til England
for at se på fabrikker, væverier og
spinderier. Noget Frithiof finder
nødvendigt, men som keder hans
19-årige søn inderligt. Alene bor
han på et værelse hos en gammel
dame, imens han på ugelange



ophold besøger den ene fabrik efter
den anden.

»Det havde nok været bedre med et
større oprør. Hvis det havde været i
dag, havde jeg sikkert gjort det og
sagt fra i forhold til at skulle den
vej, han bestemte. Så var jeg måske
blevet fotograf eller noget andet
kreativt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg
ikke kunne lave det oprør. Og så
endda i en tid, hvor så mange andre
gjorde det. Det var forventningernes
pres, der havde sneget sig ind på
mig.«

Inden for familiens rammer prøver
han at sige fra på sin egen facon.
Som 20-årig får han en kæreste, der



er en 41-årig rig enke. En
konstellation Jørgen nyder, og som
hans far til at begynde med finder
sjov. Fruen på Søholm er ikke
tilfreds, da kæresten er datter af en
af hendes veninder. Efter et år
bliver Frithiof så træt af at høre på
sin hustrus brokkeri, at han skriver
til sin søn og beder ham om at
ophæve forholdet. En ordre, Jørgen
ikke følger.

På det tidspunkt er Jørgen i
München for at studere på en privat
handelshøjskole. En skoling, der er
resultatet af hans egen insisteren
over for faderen, der modsat ham
selv ikke mener, at det er



nødvendigt med teori om
forretningsdrift.

Al undervisning foregår på tysk,
men trods de sproglige
vanskeligheder, nyder Jørgen at
befinde sig et andet sted end sin
familie. Fra en lille lejlighed på 30
kvadratmeter kan han endelig få lov
til at være ung sammen med andre.
Han drikker øl, fester og tager på
skiture med sine nye venner.

Kærlighed kommer ikke altid ved
første blik. Nogle gange skal den
have lov til at bygge sig selv op,
indtil man en dag ser på hinanden
med øjne, der ikke for alvor er
mødtes før. For Jørgen kommer den



med tømmermænd. En dag i
oktober 1973 ringer det på døren i
lejligheden i München. Udenfor
står Anne. En ung kvinde han har
mødt i Danmark til en frokost hos
fælles venner, og hvis tunge kuffert
han har lovet at tage med tilbage til
Tyskland. Hun er kommet til byen
for at studere tysk og afhente sin
ejendom.

Anne er ankommet om lørdagen.
Hun ringer til det nummer, han har
givet hende. Han svarer ikke.
Søndag ringer hun igen og igen.
Stadig intet svar. Mandag beslutter
hun sig for tage hen til den adresse,
han har opgivet. Da han åbner



døren, er han iført en orange
badekåbe, og bagved ham er en
lejlighed, der flyder med opvask.
Forskrækket sætter hun sig på en
stol, imens den mørkhårede, unge
mand foran hende går i gang med at
brygge en kop kaffe.

Derfra begynder de at se hinanden
blandt en klike af unge danskere,
der opholder sig i byen. En aften, da
de er ude, lægger en mand an på
Anne, som hun ikke vil have. I
stedet kaster hun sig i armene på
Jørgen og bliver der.

Da de vender hjem til Danmark,
flytter han ind i en lejlighed på
Østbanegade, mens Anne bor på



Frederiksberg. En distance der,
trods de få kilometer, viser sig at
være alt for lang i de forelskedes
verden. Annes far mener ikke, at de
kan bo sammen, så hun lejer et
klubværelse lige bag ved Jørgens
lejlighed. Et værelse hun aldrig
opholder sig på.

Anne og Jørgen har mange ting, der
binder dem sammen. En af dem er
den fælles forståelse af at komme
ud af et miljø, hvor familiehistorien
forpligter. Hun er ud af en
godsejerfamilie med tætte bånd til
den kongelige familie og har som
barn været brudepige til prinsesse
Margrethes bryllup med den



franske Henri de Monpezat.

Da Jørgen fortæller Frithiof, at han
vil forlove sig med Anne, lyder
svaret: »Du er en modig mand.« Et
svar der har klangbund i tidens
opfattelse af, at adelige gifter sig ind
i egne rækker, ligesom
forretningsfolk holder sig til deres
egen æt.



Jørgen og Anne på deres
bryllupsdag i 1976.



Reportage fra Billed-Bladet i
anledning af Jørgens og Annes
bryllup.
Jørgen og Anne med deres lille
datter Caroline.
Jørgen foran Brødrene Andersen
 

Fredag d. 5. marts 1976 er der en
stor billedbåren reportage i Billed
Bladet fra Kastrup Kirke ved
Rosenfeldt Gods i Vordingborg. Der
er foto af dronning Margrethe,
brudeparrets forældre og
dronningemoderen, Ingrid. Det
største foto er af det unge brudepar.
Anne i langærmet, hvid silkekjole
med langt slør og Jørgen i kjole og



hvidt med høj hat og hvidt
silketørklæde om halsen. Sammen
på vej ud i et liv, hvor Jørgen for
alvor skal vise sit værd som arving.

»Meget af den kærlighed, vi har
fået af far, er nok den, han ikke selv
fik. Det er sådan, jeg ser det. At han
har givet os det, han selv manglede.
Jeg tror, at far har forsøgt at
overleve den mærkelige barndom,
de gav ham. Og det har vi mærket
efterdønningerne af.«
Caroline Nexøe-Larsen

Jørgen mærker det ikke lige med
det samme, da han begynder som
afdelingschef i Brødrene Andersen i
1974. Dag for dag finder han ud af,



at Frithiof befinder sig mere ude på
fabrikken på Lersø Parkallé end i
forretningen på Østergade. En
distance der ikke kun giver ham lov
til at træffe egne beslutninger. Den
giver ham rum til at blive voksen.
De skænderier omkring
forretningen, der alligevel opstår
med mellemrum mellem far og søn,
tør Jørgen nu godt afslutte med et
smæk med døren.

24 år gammel skal han også sætte
sig i respekt hos forretningens
mangeårige ansatte. En øvelse der
viser sig at være svær, da en del af
personalet drikker lidt for meget.
Nogle stinker af øl, mens andre er



synligt berusede. Blandt andet ham,
der sælger skjorter. Han er
kvartalsdranker og tager på
drukture, hvor han efter nogle
dages fravær vender tilbage til
butikken. En dag kommer en kunde
ind, der gerne vil købe en hvid
skjorte. Da er den ansatte så fuld, at
han må holde fast i disken for ikke
at vælte omkuld. Svaret til kunden
er, at her hos Brødrene Andersen
sælger man skam ikke hvide
skjorter.

Sammen med butikkens direktør,
Jørgen Bruun, får han ryddet ud i
personalet. Hr. Bruun er flink til at
hjælpe med budgetterne og tager



med den unge mand ud på indkøb.

»Det var som om, der var sket noget
i forhold til min far, da jeg begyndte
derinde. Han havde ikke samme
behov for at tale om forventninger
på samme måde som før. Jørgen
Bruun var også god til at sige til min
far, at jeg var dygtig. Jeg fik lidt en
allieret i ham.«

Dér i midten af 70erne er det
kunder som Victor Borge og Liza
Minelli, der træder ind ad døren.
Ovre fra Hotel D’Angleterre sender
de berømthederne, når de får behov
for at shoppe nye klæder. Når
Dronningen holder nytårskur,
kommer den danske elite også for



at blive retmæssigt ekviperet. Men
den vildeste bestilling kommer en
dag fra rejsekongen Simon Spies.
Med de navnkundige
morgenbolledamer ved armen
ankommer han til adressen for at
lægge en ordre på 100
cashmeresweatre i forskellige farver
med to matchende par sokker til
hver. En ordre der, ifølge Jørgens
hukommelse, løber op i 600.000
kroner.

Nogle af de velbjærgede kunder er
besværlige. Det er som regel Jørgen,
der får lov til at afvise dem med
replikken om, at »vi er desværre
ikke dygtige nok til at betjene



dem.«

Modet begynder at vokse i Jørgen.
Han indfører nye, smarte, italienske
mærker til de unge
forretningsmænd i byen og finder
ud af, at han har en smag, der kan
sælge.

28 år er det punkt, hvor man ikke
længere ser på verden med
barndommens blik, men ser
tingene, som de er. Det er der, hvor
man har lagt den afstand til sine
forældre, som man selv finder
passende. 28 år gammel går Jørgen
lige bag ved sin far. Frithiof er
hovedejer af selskabet, mens Jørgen
er blevet det, han altid er blevet



formet til at være. Direktør i
Brødrene Andersen.

Han får ansvaret for den daglige
drift af butikken inde på Strøget og
træder for alvor ind i det miljø af
Københavns samfundsspidser, som
hans far har set som et naturgivent
sted for ham at opholde sig. Jørgen
bliver medlem af Rotary-klubben,
der holder til på Hotel D’Angleterre
og får en fremtrædende position i
branchens organisationer.

Omsætningen stiger, og imens
pengene strømmer ind i butikken,
begynder den mangeårige
opdragelse at have sin indvirkning
på ham. Til sin egen overraskelse



falder han på plads i den rolle, der
er tiltænkt ham. Ligesom sin farfar
og sin far oplever han ikke det
daglige jakkesæt som stramt. Det er
snarere besnærende.

»Jeg syntes jo, at det var meget
sjovt, da det kom til stykket. Da jeg
blev chef, kom vi ud og rejse og
kunne selv bestemme over vores
liv. Vi oplevede så mange ting,
havde mange fine privilegier, og jeg
begyndte at kunne se, hvorfor mine
forældre syntes, at det var så
fantastisk med det liv. Jeg nød at gå
på arbejde hver dag, og jeg stod i
forretningen hver dag klokken ni og
var den, der lukkede og slukkede



om aftenen.«



Aprilsnar
Hver dag siger Jørgen farvel til sin
far. Han kan godt se, at den 86-årige
mand i sengen er ved at træde ud af
sin tilværelse. Derfor siger han
endeligt farvel, hver eneste gang
han træder ud ad døren til
plejehjemmet.

Da Frithiof dør i 1981, er Jørgen
ikke ved hans side. Kun moderen,
Solveig, er til stede hos ham. Hun
har standhaftigt passet ham
nænsomt i den sidste tid af hans liv
og betalt tilbage for alt det, hun som
frue til en af Københavns
bedsteborgere har haft adgang til.



De privilegier, hun som uægte barn
af en vaskekone og en herre i huset,
ellers ikke ville have nydt godt af.

Solveig tager afsked med en mand,
som hun trods den store
aldersforskel har haft et årelangt
kærligt og respektfuldt forhold til.
Jørgen siger farvel til en mand, som
han netop på grund af den store
aldersforskel aldrig har kendt som
menneske. Kun som faderfigur.

Teksten til hans
begravelsesannonce i avisen lørdag
d. 10. oktober er kort. »Min elskede
mand, vor dejlige far.«

Bortgangen indvarsler mørkere



tider. Det, der venter forude på
Jørgen, er han i dag glad for, at
faderen ikke skal opleve. At han
undgår smerten ved at se sin egen
fortid blive solgt af den søn, han har
haft så ihærdige ønsker for.

Lysekronerne, de store malerier og
højloftede stuer i den 250
kvadratmeter store lejlighed på
Østbanegade matcher ikke kun
hinanden. De passer også til det liv,
Anne og Jørgen har indrettet for
deres familie i den mondæne ende
af Østerbro. Han passer »Brødrene
Andersen« og sine tillidsposter fra
morgen til aften, mens hun har
interiørbutik og arbejder som



indretningsarkitekt.

På et af værelserne i
herskabslejligheden bor en au pair-
pige, der hver dag henter og bringer
Caroline og Frederik til Krebs’
skole. Den skole deres egen far har
gået på.

Det minder om de rammer, Jørgen
selv er vokset op i. Det, Anne og han
har fyldt dem op med indvendigt, er
væsentligt anderledes. Til den
daglige aftensmad ude i køkkenet
bliver der lyttet til børnene og deres
oplevelser. De får at vide, at de er
elsket. Og hver weekend kører de
alle på landet til huset på
Knudsskovvej, der tilhører godset



ejet af Annes familie.

Det er ikke noget, Jørgen selv har
bragt på banen. Han har i sinde at
opdrage sine børn til større
selvstændighed og frihed, end den
han selv har oplevet. Men både
Caroline og Frederik elsker at
komme nede i Brødrene Andersen.
Så meget, at især Caroline giver
udtryk for, at en dag bliver det
hendes karriere i lokalerne på
Østergade.

Deres minder står tæt op ad dem,
Jørgen selv har fra sin barndom i
butikken. Frederik husker, at
personalet altid er søde ved ham.
Han er jo direktørens dreng. Da han



er gammel nok til det, tager han
selv ned i forretningen efter
skoletid og kører med sin far hjem.

Caroline erindrer, hvordan de til
hver jul får konfekt på kontoret, og
hvordan de får lov til at hjælpe med
at indpakke varer til kunderne.
Mest af alt husker hun, hvordan
hendes far får vilde, sjove indfald,
der uden tvivl ikke var faldet i
Frithiofs smag.

»Da vi vandt EM i fodbold, havde vi
siddet derhjemme og set den. Far
sagde: 'Nu kører vi en tur. Det her
skal vi opleve.' Han tog vores lille
flagstang, som vi brugte til
fødselsdage, og løb ned i bilen og



satte den op igennem soltaget. Vi
kørte ind til butikken, parkerede
inde i gården og gik ud på gaden og
købte 15 klaphatte. Vi satte dem på
alle mannequinerne i vinduerne. Da
folk kom næste dag, undrede de sig.
Det var det bedste. Dengang havde
jeg en fornemmelse af, at min far
var glad for sit job. At han nød det.
Han var højtelsket af sine
medarbejdere. Det kunne jeg se.
Det var jo en familievirksomhed.
Jeg vidste, at han var en respekteret
mand.«

1980erne behandler Jørgen godt.
Sammen med en tidligere ansat
åbner han en ny butik på



Amagertorv ved navn Sten, der skal
tiltrække de unge, rige yuppier. Det
gør de blandt andet gennem stort
anlagte modeshow, hvor smukke
piger bærer herretøjet. De gode
penge, som børsmæglerne tjener,
bliver lagt i italienske jakkesæt og
brede slips. Fordi der ikke findes en
anden forretning ligesom Sten,
bliver den en legeplads for Jørgen
med fantastisk omsætning.

Han tager flere chancer end sin
forsigtige far, og eksperimenterer
med både sortiment og indretning.

Seks år efter begynder tidsånden at
gå imod butikken og ikke med den.
Da Sten lukker, bliver Jørgen



overtalt af sine kontakter i
branchen til at oprette et agentur
for nogle tøjmærker. Sammen med
sin kompagnon og andre investorer
sidder han i et møde, hvor de sidste
planer bliver lagt for, hvordan
strukturen skal se ud.

Det møde varskor ham om, at noget
er galt. Helt galt. Han bliver nødt til
at gå ud af lokalet, fordi koldsveden
gør ham dårlig. Inde i ham er der en
stemme, der siger: »Det her gør du
bare ikke.« Den stemme kender
Jørgen godt. Det er hans egen, som
han altid er blevet opdraget til at
overhøre.

Han ender med at gå tilbage til



mødelokalet. Og siger ja, fordi alle
de andre er enige.

»Jeg skulle have lyttet til mig selv.
Hvis jeg havde gjort det, havde det
ikke set så slemt ud. Det er nok
læren, når jeg ser tilbage på det
hele. At jeg skulle have haft mig
selv mere med i det.«

Det sker ikke på én gang. Det er
snarere som en årelang opstilling af
dominobrikker, der til sidst falder
så hurtigt lige efter hinanden, at
han ikke kan nå at rejse dem op
igen. Agenturet bliver ikke en
succes. Det samme gælder
samarbejdet med Coca-Cola om
noget tøjproduktion og salg i



stormagasiner. Den Aarhus-afdeling
af Brødrene Andersen, der er blevet
åbnet, har problemer fra
begyndelsen. Den ansatte chef
drikker for meget og tager til sidst
livet af sig selv. Nummer to ansat
duer heller ikke.



Jørgen og Henning Folmer Jensen
fotograferet i forbindelse med
frasalget af Brødrene Andersen i
1993.
 

Da Schlûters kartoffelkur kommer i
1988, rammer den hårdt. Mange af
forretningens gode kunder flytter



simpelthen til enten Frankrig eller
England. Jørgen går i panik og
bliver nødt til afskedige folk, der
har været ansat i rigtig mange år.

Derhjemme begynder Anne at
undre sig. Jørgen står ikke op om
morgenen. Normalt slår han øjnene
op med det samme, men nu har han
svært ved at vågne, selv om hun
prøver at vække ham igen og igen.
Hun lader ham sove. Først ved
frokosttid tager han af sted til
Brødrene Andersen.

Hun synes også, at han har meget at
se til. Forretningen og det
efterhånden store
bestyrelsesarbejde i andre



virksomheder kræver sit, hans mor
er blevet en krævende ældre enke,
og derhjemme løber to små børn
rundt om ørerne på dem. Det giver
mening, at han til tider reagerer
med forvirring og har svært ved at
huske ting. At han har brug for flere
timer under dynen.

Alligevel bliver hendes undren til
skepsis, da hun ser, hvordan han
forvalter åbningen af butikken i
Aarhus. Ved åbningen af et nyt sted,
skal ejeren stå der som minimum
hver fjortende dag og selv have en
levende interesse for, hvad der
foregår, synes hun. Jørgen vender
sig derimod væk fra det, der sker.



»Skal du ikke over til butikken i
Aarhus?« spørger hun tit.

»Nej, det går udmærket,« svarer
han hver gang.

Inderst inde ved han det. Han bør
være mere til stede. Han bør være
fokuseret. Han bør følge op på alle
de ting, han har sat i gang. Være den
bedste formand for Detailhandelens
Fællesråd. Være den direktør som
han har titel af, men han kan ikke.
Noget har sat sig fast inde i hans
sind. Noget, der gør ham
handlingslammet.

»Den største udfordring har været
ikke selv at gå ned. At være den



stærke og sige, at det her skal vi
nok komme igennem. At beholde
optimismen og køre videre. Hvis
begge to har det skidt, bliver det jo
bare endnu værre.«
Anne Nexøe-Larsen

Det er Henning Folmer Jensen, der
står forrest på billedet. Jørgen er
allerede trådt i baggrunden. På hans
ansigt er et pænt smil, og posituren
er afslappet med en hånd i
bukselommen. Men den nyhed, der
hører til fotoet i avisen, giver ham
langt fra ro. Nu er det officielt.
Brødrene Andersen er blevet solgt.
Over 100 års familiehistorie er slut.
Jørgen er den, der skal overdrage



nøglerne til én, der ikke bærer
efternavnet Nexøe-Larsen.

I avisen forklarer han pænt,
hvordan julehandlen ikke har været
tilfredsstillende, og at
omkostningsniveauet for en butik
på Brødrene Andersens størrelse er
blevet for højt.

Men tallene har længe fortalt dem
det.

Igennem de seneste år har han
forsøgt. Til aviserne har han ved
indgangen til 90erne fortalt,
hvordan Brødrene Andersen vil
ryste støvet af sig ved at føre yngre
mærker som Kenzo og sælge



blomstrede skjorter og slips efter
tidens mode. Tiderne kræver
ændrede holdninger, siger han som
nyudnævnt formand for
Butikshandelens Fællesråd. Yngre
medarbejdere er blevet ansat, og
flere varer i en rimelig prisklasse
hænger på bøjlerne. Alligevel er der
underskud.

Følelser er der ikke tid til. Heller
ikke refleksioner over, hvad der skal
ske med ham selv bagefter. En
tilsyneladende endeløs række af
møder med advokater, bank og
kreditorer venter forude, og Jørgen
kan ikke gøre andet end at
gennemføre dem med skyklapper



for, hvad der elles måtte røre sig
inde i ham selv.

Det er den 1. april 1993 og både
hans datter, Caroline, og personalet
inde i butikken tror, at det er en
aprilsnar. Det kan ikke være andet
end en spøg, det han fortæller dem.
Da han står foran personalet, takker
han personalet. Ligesom hans egen
far gjorde dengang til
virksomhedens 100-års jubilæum.
Efterfulgt af en langt mere alvorlig
besked, han bliver nødt til at holde
kort. Ellers vil han bryde sammen
foran det i forvejen grædende
personale.

»Jeg må indse, at jeg ikke har



mulighed for at drive det her videre.
Folmer Jensen har købt
forretningen.«

Han overdrager nøglerne, tømmer
sit skrivebord og skynder sig
derefter hurtigt ud ad døren i
Østergade. Jørgen kan ikke holde
ud at være der. Han har fyret sig
selv.

»Set i bakspejlet burde bestyrelsen
have taget fat i mig og bedt mig om
at se realiteterne i øjnene. Vores
økonomidirektør burde have set det
komme, men det var alt sammen
mit ansvar. Jeg reagerede ikke, fordi
jeg var blokeret. Jeg burde have
gået foran. Jeg var allerede langt



inde i depressionen. Det, at tage
store beslutninger og lave store
ændringer, lå ikke lige for.«

Hvis han nu havde skåret noget af
organisationsarbejdet fra. Hvis han
nu havde sat ind fem år tidligere.
Hvis de nu havde flyttet ind i
mindre lokaler. Hvis han havde
fyret flere ansatte, så der kun var ti
af dem i stedet for 30. Hvis bare
hans far stadig havde været i live.

Den sidste tanke vender stadig
tilbage til Jørgen i dag. Den sidder i
ham og vil ikke give slip.

Hvis nu hans far havde været det
yngre af alder. Så kunne han måske



have skubbet til Jørgen eller truffet
nogle beslutninger på et tidligere
tidspunkt, der havde forhindret
frasalget. Hvis han nu bare havde
været der. For Jørgen havde brug
for sin far.



Knudsskovvej
»Hvis du kender én, der er
deprimeret, må du aldrig spørge
vedkommende om hvorfor.
Depression er ikke et ligetil svar på
en dårlig situation; depression er
bare, ligesom vejret.« Stephen Fry

Caroline bryder sig ikke om det. Det
er mærkeligt, at hele hendes
barndom på den måde skal blive set
an af fremmede mennesker. De går
rundt i alle værelserne, og jo flere af
dem, der kommer op i lejligheden
og lader deres undersøgende øjne
hvile på deres ejendele, desto mere
går det op for den 13-årige pige.



De skal flytte.

Fars forretning er solgt fra, og
næste stop for familien Nexøe-
Larsen er landstedet på
Knudsskovvej ved Vordingborg.
Huset, som de i så mange år har
brugt til afslappende weekender på
landet, men som nu skal være det
sted, hvor både Frederik og hun
skal vokse op i deres teenageår.
Uden alle vennerne fra København
tæt på og helt derude, hvor der er
lang cykelafstand ind til
Vordingborg. Det sidste år på Krebs’
Skole vil hun ikke gå glip af. Stædigt
beslutter hun sig for at pendle hver
dag ind til København for at



beholde et bånd til noget velkendt
midt i opbruddet.

Huset på Knudsskovvej er lille. Det
er i hvert fald ikke stort nok til at
rumme lysekronerne, malerierne og
mange af de antikke møbler, der nu
bliver sat til salg. Overetagen
kommer man op til gennem en
hønsetrappe, og soveværelserne
deroppe er kasser flikket sammen
af tynde plader. Det er goldt, synes
Caroline. Hun græder ikke, skælder
ikke sine forældre ud eller bliver
hysterisk. Hun gør, som børn gør.
Hun tilpasser sig det nye liv.

»Det var meget logisk, at vi måtte
flytte, fordi pengene var få. Mor og



far var gode til at pakke alvoren ind,
så vi ikke oplevede det som meget
slemt. Jeg tror, det var godt, at de
gjorde det på den måde. Hvis de var
brudt sammen foran os, havde det
ikke hjulpet. De har været gode til
at skabe en stemning af, at vi alle
har hinanden. I mit hoved var der
ingen tvivl. Jeg tog deres parti.«

I en alder af ti år har Frederik
endnu ikke stiftet bekendtskab med
den eftertænksomhed og alvor, der
kan ramme en teenager lige så
stærkt i kroppen som de kildrende
hormoner. Derfor tænker han ikke
over, hvorfor de skal flytte. Han
konstaterer blot, at det skal de.



Den største forandring for ham er
ikke den nye bolig. Det er skiftet til
den lokale Rudolf Steiner-skole,
hvor han ikke længere behøver at
bære sin daglige blå skjorte. Han
finder ud af, at der er en verden
langt væk fra København K, hvor
man kan lege frit i skoven. Men at
den verden også er et sted, hvor
ingen lægger mærke til, at man
gemmer sig.



 

Depression er ikke et



fremmedlegeme. Gid den var. Så
kunne man operere den væk. Nej,
den er nok snarere en underlig
forlængelse af noget, der er inde i
en selv. Dette underlige noget har
gjort Jørgens stemme mærkelig
flad. Der er ikke udsving i den, så
man kan mærke, om han er glad
eller sur. Den er gået i stå på en
monoton, middel frekvens.

43 år gammel har Jørgen mistet sin
identitet. Fra den ene dag til den
anden er han gået fra at være en
mand med en direktørtitel på
visitkortet til at være arbejdsløs.
Han er ikke længere ejer af et
familiefirma, men kun far i sin egen



familie. De mange tillidsposter er
væk, og hans store netværk med
mangeårige kunder og sælgere ser
ikke længere nogen grund til at
ringe til ham. De ugentlige Rotary-
møder mister også deres
berettigelse. Det er en total
livsomvæltning. Et totalt fald.

Han ved det godt. Han er ikke den
stolte mand, hans far har lagt
fundamentet til. Han er en færdig
mand.

Der er ikke nogen
indlæggelsespapirer at læne
hukommelsen op ad. Ingen
startdato. Det sker bare.
Umærkeligt glider han længere og



længere ind i det mørke, der i de
næste mange år af hans liv kommer
til at følge ham rundt i huset på
Knudsskovvej.

I begyndelsen forsøger han sig med
lidt bestyrelsesarbejde og
konsulentopgaver for nogle af sine
gamle kontakter. Det toner ud.
Ligesom venskaberne med
forretningsforbindelserne gør det.
Det er mærkeligt at arbejde for
andre, når man lige har været
direktør i sin egen forretning.

»Jeg havde ikke lige set det komme,
at jeg ikke ville have noget at lave.
Det var dumt. Jeg burde have kastet
mig ud i noget nyt, men det var jeg



slet ikke parat til. Jeg kunne have
gjort noget, jeg selv havde haft lyst
til og ikke noget, som min far havde
tvunget mig til. Det fortryder jeg i
dag. At jeg ikke var stærk nok til
det. Jeg følte skyld over for
forretningen, men der var også
skylden over for familien. At jeg
ikke kunne forsørge dem. Det bliver
en ond spiral, hvor den ene dårlige
tanke afløser den anden. På et eller
andet tidspunkt går man i stå, fordi
alle tanker er blevet triste. Man
føler ikke selv, at der er en udvej.
Depression er sort. Du går i sort.
Det kan ikke have en anden farve.
Den er hverken blå eller rød eller



noget andet. Den er sort og den
sluger alle andre farver omkring
sig.«

Caroline kan ikke rigtig forstå,
hvorfor hendes far ikke kommer i
gang med at arbejde. Til sidst
beslutter hun sig for en version af
virkeligheden, der hedder, at far i
lang tid har tjent pengene. Hvis folk
spørger hende om, hvad hendes far
laver, lyder svaret derfor: Det er
mors tur til at tjene penge, og nu
passer far på mor.

Det gør Jørgen ikke.

Han er blevet angst. Han er bange
for, at der ligger rykkebreve eller



breve fra skattevæsenet i
postkassen. Han er bange for
brevene, fordi de kræver handling.
Telefonen er han også hunderæd
for. Tænk, hvis nogen i den anden
ende vil spørge ham om noget, han
ikke kan svare på.

Familien fortæller ingen om,
hvordan han har det. Ikke fordi de
vil skjule hans tilstand over for de
gamle barndomsvenner, der stadig
holder ved. Ikke fordi der er en
facade, der skal være intakt. Anne
og Jørgen siger ingenting, fordi de
ikke ved, hvorfor han har det sådan.

Der er ingen, der har nævnt ordet
depression for dem. De er på bar



bund.

Når Anne får taget ham med til et
selskab, mander han sig op og tager
den gamle Jørgen på. Ham der er
sjov og vant til at konversere.
Alligevel ender han ofte aftenen
med at sidde i en krog og være mere
iagttager end deltager.

De lever kun af Annes indkomst.
Jørgens angst er også økonomisk.
Hvad skal familien leve af? spørger
han sig selv, når han ligger i sengen.
En tanke der ligesom alle de andre
bliver efterfulgt af skyldfølelsen og
den underlige, indre tomhed.

De har brug for penge for at klare



sig igennem hverdagen, men ellers
er Anne ligeglad med, hvor mange
af dem der er. Deres liv har aldrig
været bygget op omkring, at de
måtte have en stor bil, hvis naboen
også have en stående i garagen. De
har aldrig målt sig selv i forhold til
andre på den måde. En
livsindstilling, der redder dem.
Ellers vil de ikke overleve den her
tur fra København til Vordingborg,
der kommer uden returbillet.

Da dronning Margrethe en dag
ringer til Anne, betyder det opkald
mere end bare prestige. Det er lig
med lysere tider. Regenten vil høre
om indretningsarkitekten har lyst



til at hjælpe med indretningen af et
palæ på Amalienborg. En stor
opgave over de næste fire år, der
skal være færdig til regentens
jubilæum.

Samtidig går Jørgen i gang med at
bygge huset om. Førstesalen skal
blive til nogle ordentlige værelser,
så de alle kan holde ud at være der.
Imens er Caroline begyndt på
Herlufsholm, der ligger 30 km væk
fra adressen på Knudsskovvej. Den
selvsamme kostskole Frithiof i sin
tid valgte til Jørgen. Modsat sin far
har hun selv valgt at gå der.

Caroline har hørt historierne om,
hvordan han som 11-årig blev sendt



bort fra sin familie. Det er først, da
de sammen kører op til
Herlufsholm, at det går op for
hende, hvilken slags barndom
hendes far har haft. Hvor dybt den
stadig er gemt i ham. Da bilen
stopper, kigger han på hende. Med
tårer i øjnene.

»Jeg hadede det,« siger han.

»Hvis du på noget tidspunkt
fortryder, så ringer du. Jeg er her på
20 minutter. Jeg skal nok hente
dig.«

Erkendelsen af, hvor depressiv
hendes far egentlig er, kommer
først efter de tre gymnasieår på



Herlufsholm. I hverdagene er hun
ikke hjemme, og når hun er
hjemme i weekenderne, forsøger
Jørgen at være den bedste version
af sig selv. Han laver ting med både
Frederik og hende. Det er ikke en
sprudlende far, de møder. Omvendt
er han heller ikke passiv.

Først da Caroline efter sin
studentereksamen flytter hjem, slår
det hende. Hvor stærkt
depressionen har sat sig i ham. En
dag spørger hendes mor, om hun
ikke kan hjælpe sin far med nogle
papirer. Foran Jørgen ligger en hel
stak af dokumenter. Hun sætter sig
ned ved ham og begynder at



gennemgå dem.

»Hvad er det her, far?« spørger hun
for hvert brev, hun løfter op.

»Det ved jeg ikke. Det er nok
vigtigt,« svarer han.

Hendes far, direktøren, der altid har
haft styr på sine papirer, er
smuldret lige for øjnene af hende.

»Jeg har tænkt meget over, om det
har været godt, at min mor dækkede
over hans depression for at skåne
os. Selv om jeg var dreng,
registrerer børn jo meget. Også
mere end de voksne umiddelbart
tror. Jeg kunne godt tænke mig at
have fået mere at vide. Men det gav



mig også rum til bare at være barn.
Det er et tveægget sværd.«

Frederik Nexøe-Larsen

Manden med søvnproblemer fra
tiden i København er blevet til en
søvngænger i fuldt dagslys.

Ligesom sin søster er det først, da
Frederik kommer hjem igen fra sit
ophold på Herlufsholm, at han
indser, hvem hans far har
forvandlet sig til.

På Herlufsholm har han i det
skjulte sammenlignet sin far med
de andre fædre. De går på arbejde
hver dag. Modsat hans far. Nu er
det tydeligt, at hans far er syg. Og



lidelsen sidder i hans sind.

»Jeg havde set min far som et
bolværk. Jeg skulle stå på skuldrene
af ham, og nu forsvandt noget af
den uskyldighed. Det påvirkede mig
meget. At jeg blev nødt til at se ham
på en anden måde. Jeg skulle
vænne mig til, at han ikke var den
kæmpe, som jeg havde set ham
som. Han var ikke længere
direktøren i jakkesættet. Jeg havde
en far, der ikke var rask.«

Depression er abstrakt. Den er ikke
til at forstå for en teenagedreng, der
i midten af 90erne ikke kan slå
sygdommen op på internettet. Den
er ubegribelig, når ens far bare er



derhjemme, og man ikke ved
hvorfor. Frederik oplever, at hans
forældre gør meget for, at han skal
opleve hverdagen som normal. At
han ikke skal blive påvirket af
mørket, der har farvet Jørgen.
Derfor går der lang tid, inden han
forstår implikationerne ved
depressionen. Derhjemme taler de
ikke om sygdommen, og ude i
samfundet er depression endnu
ikke blevet et ord, man frit kan tale
om. Uden en referenceramme til
sygdommen bliver Frederiks
opfattelse af sin far meget simpel.
Far sover en del, fordi han er træt.

Når kammeraterne kommer tæt på,



er det alligevel pinligt at fortælle,
hvorfor Jørgen kommer uden
arbejdstitel. Derfor tager Frederik
aldrig selv sin fars situation op med
vennerne. Jo mere han begynder at
opføre sig som en sær, gammel
mand, desto mere dækker Frederik
over sin far.

Annes bror har det ikke godt.
Faktisk er han derude, hvor ingen
kan nå ham. Han er blevet indlagt
på psykiatrisk afdeling for at blive
behandlet for en akut bipolar
lidelse. Da chokket har lagt sig,
begynder hun at læse op på, hvad
det egentlig er, der har ramt hendes
bror.



Den depressive del begynder at give
mening. Koncentrationsbesværet,
manglen på engagement, trætheden
og hukommelsesbesværet. Alt
sammen kan hun sætte flueben ved.
Det passer også fuldstændig på
Jørgen.

Året er 1997. Ti år efter at hendes
mand er begyndt at have det svært
med at stå op. Ti år med en
ubehandlet depression, der har
bragt ham så langt ned, at der er
dage, hvor Anne ikke kan genkende
sin mand. Fordi han er væk. Hvis
hun ringer hjem, og han ikke tager
telefonen, går hun i panik. Hun
frygter, at nu er det sket. Nu har



han taget sit eget liv.

Lægen bekræfter det. Da Jørgen
endelig får en diagnose,
overmander lettelsen Anne. Hun
føler det, som om hun er en
sporhund, der endelig har fået
færten af noget, der kan bringe dem
frem til det rette sted.

Med det samme begynder han på
antidepressiv medicin, og selv om
bivirkningerne med tør hals driller
ham, har han nu et ord for, hvad
han fejler. Hvad der i alle disse år
har fjernet ham fra sit eget selv.

Caroline tager tit hjem, selv om hun
har fundet en lejlighed i



København. Hendes venner spørger
hende om hvorfor. Hun kan ikke
bære at lade sin mor være alene
hjemme med faderen. Anne har i
årevis forsørget familien, og i de
perioder, hvor det ikke er gået så
godt med forretningen, har hun
hverken fortalt børnene eller
Jørgen om det. Hun har bevidst
skånet dem for detaljerne.

Nu kan Caroline mærke, at de er
ved at løbe tør for overskud dernede
på Knudsskovvej.

»Der har været nogle gange, hvor
jeg har talt med mor i telefonen,
hvor jeg har tænkt:



»Shit, nu er den helt gal«. Jeg har
grædt, når jeg har talt med mor.
Men jeg er aldrig brudt sammen i
mine samtaler med far. I dem endte
jeg lidt ufrivilligt med at tale som et
plejepersonale gør til patienter.
Uden at jeg ville det. Men man
ender med at skåne personen i den
anden ende.«

Den tykke tåge, der har indhyllet
ham i tristhed, letter ikke lige med
det samme. Der er ikke noget, der
tager den på én gang. Først prøver
han med forskellige former for
antidepressiv medicin. Dernæst
begynder han at gå hos en
psykiater. Samtalerne kommer



uvægerligt til at kredse om Jørgens
fortid.

Det overrasker ham, hvor meget af
det liv, der ligger bag ham, stadig
former det, der løber foran ham.

Derefter kommer han ind i en
forsøgsgruppe med depressive
patienter, hvor de sammen skal gå i
gruppeterapi. Det hjælper mere end
noget andet. Ikke mindst fordi de
andre har det meget værre end
Jørgen selv. Genkendeligheden i de
andres historier bringer ham med
museskridt videre.

Den direktørtitel, hans far har
videregivet til ham, er endegyldigt



blevet lagt væk. Arbejde er han
aldrig for alvor vendt tilbage til
igennem årene. I stedet har han
taget kurser i de ting, der
interesserer ham - som har
potentialet til at gøre ham glad. Han
går til møbelpolstring og
møbelrestaurering og lærer om
billedbehandling og hjemmesider
på en designskole i Nykøbing.

I et helseblad læser Jørgen om
naturlægemidlet Perikon. Det
erstatter den antidepressive
medicin i årene fremover. Anne
overtaler ham til alternativ
behandling. Hun tager ham med til
healing og alt muligt andet i håbet



om at finde den ene ting, der én
gang for alle kan slette de mørke
tanker i hans sind.

Det bliver en evig jagt på noget, der
virker. Ingen kan fortælle hende,
hvad der helt præcist har frembragt
Jørgens depression. Derfor må de
stykke deres egen historie sammen.
De kommer frem til, at det er den
stress, han blev udsat for dengang i
slutningen af 80erne, der har bragt
ham i en ond spiral.

Det, der hjælper ham allermest, er
roen. Anne bliver god til at læse
ham. Hun ved, at selv den mindste
anstrengelse for at gøre en ting er
uoverskuelig for ham. Omvendt



skubber hun også blidt til ham.
Siger til ham, at nu skal han altså
støvsuge, vaske bilen eller slå
græsplænen.

»I dag ville man tage fat i
depressionen meget hurtigt.
Dengang var det lidt tabubelagt.
Psykisk sygdom var ikke noget, man
talte om. Hvis vi havde fundet ud af
det i tide, så havde jeg sparet en
masse år. I dag er man meget mere
åben over for det, man har
væsentligt bedre lægemidler.«

Da Jørgen har det værst, er der én
af Annes bekendte, der hiver hende
til side og spørger direkte:



»Ved du hvad? Tror du ikke, at du
skal finde en anden én, der kan
forsørge dig? Det der holder jo
ikke.«

Det gør et kæmpe indtryk på hende.
Hun har aldrig råbt ad ham eller
skældt ud. Tanken om at forlade sin
mand har aldrig strejfet hende. Hun
elsker Jørgen. Punktum. Selv om
der har været perioder, der føltes
som en ørkenvandring med ingen
udsigt til bedring, og hvor hun har
følt, at hun ikke kunne gøre noget,
er Anne aldrig stoppet op. For at
lade det hele bundfælde sig. Hun
må videre. Jørgen må videre. De må
alle sammen videre.



»Depression er, som når du sidder i
en stol og solen skinner. Og du vil
så gerne åbne vinduet for at kunne
mærke solens varme, men du kan
ikke tage dig sammen til at åbne
vinduet. Du kan ikke få dig selv til
at gøre det. Det sværeste er at se en
person have det på den måde. Du vil
gerne gøre noget, men du kan
ikke.«



 



Familie
Jørgens sygdom har ikke kun været
hans. Den har også været familiens.

Hans tristhed har været deres
tristhed, og hans ubalance har sat
sit præg på deres balance. De har
været de sensorer, der har mærket
hans svingninger, når han ikke selv
kunne.

Det er en balancekunst at være
pårørende til en depressiv.
Sygdommens usynlighed gør det
svært se, om i dag er en dag, hvor
man skal give et puf eller lade den
depressive være i fred. Eller om
man kan tillade sig at bede



vedkommende om at bære
skraldespanden ud?

I enhver familie er der en kollektiv
erindring. En fælles opfattelse af,
hvordan alt det, der er gået forud, er
sket. De kan alle huske den lange
skygge, der slæbte sig efter deres
far. Men på hver deres måde.
Hvordan det har påvirket dem som
familie at have haft en depressiv
ægtefælle og far, har de ikke helt
fundet ud af endnu.

De synes alle i dag, at han har det
bedre. Anne, Caroline og Frederik
kender Jørgen som en rolig, kreativ
mand, der vil sin familie det bedste.
Den mand var der i en årrække



skruet ned for, imens depressionen
havde sat sig lidt for godt til rette i
ham. Nu er han kommet til syne
igen.

Anne har som hustru stadig hans
sygdom siddende i sin erindring.
Hun forsøger i dag at være hjemme
så meget som muligt, fordi hun
helst vil undgå, at Jørgen skal være
for meget alene. Mørket har først
lige forladt ham. Alligevel har
Jørgens ophold i mørkeland på en
eller anden mærkelig måde været
det bedste for familien, synes hun.

»Han har fået nogle helt andre
værdier, der har været hans eget
valg. Det er ikke noget, nogen har



påtvunget ham. Han voksede jo
ikke op i et hjem, hvor man nød
naturen og fuglene. Hans
barndomsliv var i langt højere grad
bygget op på værdier skabt af penge
i stedet for værdier bygget på
åndelighed og kreativitet. Der er
noget inde i ham, der har fået mere
rum.«

Caroline er i dag 33 år gammel. I de
senere år har hun taget sit eget liv
op til revision.

»Når jeg har set på, hvad jeg ville, er
jeg er kommet frem til, at det
faktisk har været en ret voldsom
omgang. Jeg har tænkt på, at
Frederik og jeg måske egentlig



burde have talt med en udefra om
sygdommen og om, hvordan man
reagerer. Men mine forældre kunne
ikke have gjort noget anderledes, og
vi er kommet igennem det
sammen.«

Den monotone stemme er væk.
Hendes far taler på en anden måde
end før. Hans vilde humor er vendt
tilbage, og når Caroline kommer
hjem på besøg, sidder hun med sin
far ude i køkkenet, hvor han kan
fortælle vittigheder. Hun kan se et
overskud i ham, der ikke har været
der før. Et overskud, hun har indset,
at hun igennem flere år har savnet.

»Det har været svært at være datter



til en depressiv far i de situationer,
hvor jeg har haft brug for ham. For
eksempel da jeg skulle flytte. Da
bad jeg ham ikke om hjælp, for jeg
vidste, at han ikke kunne. Nu ringer
han til mig og spørger om, hvordan
min dag har været, og hvad jeg
laver. Det gjorde han ikke før. Da
var det mig, der ringede og spurgte
ind til hans dag, fordi jeg ville vide,
hvordan han havde det.«

Et punktum ville være rart. Som 32-
årig tror Frederik, at familien er på
vej ind i en fase, hvor de
endegyldigt kan få lukket ned for alt
det mørke og komme i gang med et
nyt kapitel.



»Vi er ikke en så talende familie om
sådanne ting, så det er ikke sådan,
at vi har sat os ned og fået hele
historien. Jeg har jo stadig en
masse spørgsmål. Jeg kunne godt
tænke mig at høre min fars historie
fra hans egen mund. Det ville være
rart at få en sammenhængende
historie, så jeg helt basalt kan
forstå, hvad han er rundet af. Jeg
tror, at tiden er inde til den store
snak.«

Tvivlen har ikke sluppet Frederik.
På den ene side tror han ikke, at
Jørgen bliver syg igen. De gode dage
har i de senere år været flere end de
dårlige, og han kan ikke se nogen



grund til, hvorfor det ikke skulle
fortsætte. Hvis hans far gik til
regelmæssige tjek hos en psykolog,
ville han dog være mere rolig.

»Jeg ved ikke, om han nogensinde
bliver helt rask. Jeg tror aldrig, man
bliver helt rask med depression.«



Lyst land
»Jeg har haft det, som om jeg har
gået inde i et mørkt rum og ledt
efter en eller anden lysstribe. Når
du har fundet den, ved du, at der er
mere lys et andet sted. De
vanskeligste perioder er der, hvor
du ved ikke, hvordan du kommer
ud derfra. Man går bare rundt og
rundt. Nu er vi kommet ud af det
rum, og nu skal vi måske til at
vænne os til dagslyset.«
Anne Nexøe-Larsen



 

Man drejer fra hovedvejen mod



Næstved ind på en smuk allé med
træer, der munder ud i det røde
Rosenfeldt Gods. Derfra drejer man
til højre og fortsætter ad små,
snoede veje langs tangen. Der er
vand til begge sider, og den grønne
Knudsskov breder sig sammen med
markerne i et kønt landskab på den
smalle, lange halvø ved navn
Knudshoved Odde.

Lige der helt ud til vejkanten ligger
det hvide bindingsværkshus med
stråtaget. Inde på gårdspladsen
mellem blomsterkrukker stikker to
hunde og en kat hovederne frem.
En flok hvide duer kurrer på taget
af den gamle lade, og brune høns



drysser rundt mellem planterne i
haven, hvor dåvildt fra skoven
ynder at snige sig ind. Der summer
bierne også rundt ved de bistader,
der står på græsset. Stilheden bliver
kun afbrudt af en spætte i det
fjerne.

Midt i denne idyl bor 64-årige
Jørgen.

Om sommeren fisker han helt ude
for enden af tangen. På en god dag
kan man iagttage sælerne lege. Han
går på jagt og tager ture ud i skoven
med hundene. Hver dag i den lyse
tid er han ude fire-seks timer om
dagen i haven.



Han elsker sin gårdsplads. Derfra
kan han se både laden, haven og
den lille sø, der er omkranset af de
store rhododendron-buske. Anne og
ham drømmer om, at laden bliver
omdannet til en kreativ legestue,
hvor de kan snedkerere, flette i pil
og måske male.

Det her er hans liv nu. I naturen.
Sat i farver langt væk fra
mørkeland.

Han kan ikke kapere tre dage i træk
med selskabelighed. Hans
hukommelse er ikke, hvad den har
været. Der er perioder af hans liv,
hvor han havde det værst, der er
blevet slettet fra den. Hans



energiniveau driller også. Alligevel
har han det godt. Det er den
grundlæggende følelse, der bor i
ham.

Bistaderne får hans fulde
opmærksomhed. Han har involveret
sig i frivilligt arbejde for
sindslidende igennem
organisationen Sind. Han bruger
meget tid på restaurering af huset,
og sammen med Anne bruger han
mange stunder på at diskutere idéer
til nyt design i både hjemmet og
hendes forretning.

Anne kan igen høre begejstringen i
hans stemme, når han fortæller
hende om dagens projekter som at



lave en havelåge eller plante et nyt
kirsebærtræ. Han gennemfører de
små opgaver, han sætter sig for.
Som at bygge et drivhus eller holde
hjemmesiden for Annes firma ved
lige. Han gør det, som en ægtemand
og far skal gøre. Han er der.

»Mine omgivelser kan mærke, at
jeg har fået det bedre. De siger, at
jeg ser godt ud. Men jeg kan godt
mærke, at jeg ikke skal stresse mig
selv. Jeg har en portion energi, som
jeg kan brænde af, og så er der ikke
mere. Hvis depressionen skal
komme igen, skal der ske et eller
andet voldsomt i mit liv. Jeg kan
ikke se, hvorfor den skulle komme



igen. Jeg har sluppet den onde
spiral og de tanker. Jeg har aldrig
haft det så godt, som jeg har nu.«

Man kan ikke sidde tilbage og sige
hvis og hvis. Jørgen tror, det var
skæbnen, at Brødrene Andersen
skulle gå ned på den måde, og at
han selv måtte følge med i faldet.
Ellers var han ikke blevet tvunget
væk fra København og herud, hvor
han kan ånde.

Engang imellem tusser han lidt for
meget rundt. Der har livet på
Knudsskovvej haft en konsekvens.

»Det er ikke indholdsløst, men jeg
savner at blive stimuleret



intellektuelt. Jeg er ikke så meget
rundt, som jeg gerne ville være. Jeg
er måske blevet lidt menneskesky. I
kæmpe selskaber kan jeg godt sætte
mig hen i en krog. Det kan sagtens
være et resultat af depressionen.
Det var jo i lang tid, jeg havde den.
Jeg har aldrig været indlagt, og jeg
har heller aldrig haft
selvmordstanker, men det er klart,
at der sker noget oveni hovedet på
én.«

I de senere år har der været dårlige
perioder. Ingen af dem har dog
været så dårlige, at det har været
nødvendigt med medicin igen. På en
trist novemberdag, hvor alt omkring



huset er tyst, kan tristheden godt
ramme ham. Men hvem bliver ikke
ramt af tristhed i november måned?
Turen helt ned i det sorte har han
ikke taget. Det tilskriver han livet
på landet.

Jørgen ved ikke, hvornår
depressionen besluttede sig for, at
nok var nok og forlod hans sind.
Lige så snigende den kom ind,
ligeså umærkeligt listede den sig ud
igen. Omgivelserne trådte igen klart
frem, og Jørgen begyndte at notere
sig små forandringer både hos sine
børn og i naturen.
Proportionssansen var stoppet med
at snyde ham, og til slut besluttede



han sig for at stoppe med at tage
naturlægemidlet Perikon. Alle de år,
hvor han havde haft besvær med at
være fuldt til stede i sit eget liv, var
ovre.

Når både ens stemme, krop og syn
lyver over for én, skal man have en
normalitet at spejle sig i. Jørgen
ved, at han ikke kunne have klaret
sig igennem alle de depressive år
alene. Hvis Anne ikke havde været i
huset på Knudsskovvej sammen
med ham hver dag, havde hånden
grebet ud efter alkohol. Han ville
simpelthen være gået i hundene,
mener han selv.

»Det er utroligt vigtigt, at man har



én, der står op og skubber til en
hver dag. Ellers kommer
selvmedlidenheden.«

 

Jørgen taler sjældent med sin
familie om dengang. Det er ligesom
et overstået kapitel, synes han.
Hvad der egentlig foregik i de år
med depressionen, har de aldrig sat
sig ned og talt om. Det kan han også
selv komme i tvivl om.

»Jeg gad godt, at der var et svar. At
jeg kunne sige, at det var det her,
der gjorde det. Det er lidt forbandet,
at jeg ikke kan finde frem til et svar.
Jeg tror, at det er en blanding af



mange ting i mit liv. Det er en
rebus, der aldrig bliver løst.«

Henning Folmer Jensen fik aldrig
succes med Brødrene Andersen.
Bagefter blev den overtaget af en
investor, der heller ikke kunne få
penge ud af forretningen. Til slut
blev familievirksomheden
endegyldigt lukket. I årene efter
frasalget kunne Jørgen godt finde
på at gå forbi lokalerne i Christian
den IX’s gade og se ind ad
vinduerne. Det så ud ad helvede til
med støv og snavs, tænkte han.
Smerten ved at tabe det hele blev
mindre, når han så, at andre heller
ikke kunne finde en løsning for



hans barndoms butik. For hans
nederlag.

I dag dukker fortiden op i
smertefulde glimt, men den
forsvinder altid igen. Ligesom
depressionen heller ikke længere
fylder ham med skam.

Jørgens sygdomsforløb er ikke kun
et blik på, hvordan depression som
samfundsfænomen har udviklet sig.
Fra at være et lukket emne til noget
man kan tale mere åbent om.

Det er historien om en mand, der
én gang for alle må forlige sig med
sin fortid. Om hvordan et helt liv
kan føre op til en depression, og



hvordan turen ind i mørkeland kan
sætte én fri igen.

Anne tror, at Jørgen er på vej ind i
nogle af de bedste år af sit liv.
Børnene har det godt, hun har det
godt, og han har det godt. Han har
endelig plads. Til at være ingen
andre end Jørgen.

»Jeg var ikke på den rette hylde i
livet. Den, mine forældre havde sat
mig op på, var ikke den, jeg skulle
sidde på. Jeg skulle skubbes over i
en anden retning. Jeg er blevet
bedre til at lytte til mig selv. Jeg
reagerer meget mere på min
intuition og mit instinkt.
Depressionen var det endelige



opgør med de forventninger, som
mit liv var fyldt med.«

Hver dag sover Jørgen i sin fars
seng. Han nyder, når solens stråler
kommer ind ad vinduerne og
vækker ham.

Dengang skulle han bare lige
strække fingrene en anelse mere og
gribe fat om det. Det lå jo lige foran
ham. Det, som selvhjælpsbøger og
damebladsoverskrifter i bredeste
forstand kalder for det lykkelige liv.
Jørgen kastede selv en skygge så
lang, at han ikke kunne se det. Han
vidste ikke engang, i hvilken retning
fingrene skulle strækkes.



Nu vågner han langsomt, imens han
kan høre fuglene synge udenfor. En
kort stund bliver han liggende for at
tage dagen ind. Og så rejser han sig
op.



Epilog
Depressionens mørke er svært at
forstå. Forskerne ved reelt ikke,
hvad der skaber sygdommen.
Hvorfor den helt præcist opstår i
vores sind. I en verden, hvor det
meste kan anskueliggøres, kan vi
ikke forklare alle dele af den
psykiske sygdom.

Raben Rosenberg er professor på
Aarhus Universitet ved institut for
klinisk medicin. Han er en af dem,
der mener, at depression er en
omkostning ved den moderne
livsform. Ifølge ham findes der
mange uopdagede depressioner,



fordi symptomerne på nogle former
for depression ligger i forlængelse
af vores normale reaktion på kriser.

Det vanskelige ved sygdommen er
dens usynlighed, og at mange
mindre belastninger tilsammen kan
skabe depressionen. Det gør det
svært for den syge og lægen at
udpege, hvorhenne belastningen
har været størst.

»Depression er udtryk for, at der er
noget galt i hjernens kemi og
måden hjernens dele samarbejder
på. Og man ved, at medicinen går
ind og hjælper på den tilstand. Men
den egentlige årsag til, hvorfor
depressionen kommer, kender man



ikke. Man har fundet ud af, at den
for nogen er arvelig. Langvarig
stress spiller også en vigtig rolle. Vi
søger stadig svar på, om det er et
centralt sted i hjernen, der sætter
gang i sygdommen. Det er vigtigt, at
vi kender mekanismerne. Hvis man
har slidegigt i knæet, er man jo ikke
kun tilfreds med at få at vide, at det
er, fordi man har været flyttemand.
Hvorfor har jeg netop fået det og
ikke min kollega? Hvad er ødelagt i
mit knæ?«

Det er ikke bare tristhed.
Depression er en blivende tilstand,
hvor nedtryktheden har varet i
mindst to-tre uger. Det er en



konstant følelse, der invaliderer ens
liv. Den lette kategori ligger tæt op
ad symptomer ved livskriser, mens
den tunge kategori kræver medicin
og indlæggelse på en psykiatrisk
afdeling. Begge er kategorier, der
helst skal opspores tidligt.

»Jeg laver ofte
speciallægeerklæringer, og jeg
oplever, at det er ikke er
ualmindeligt, at folk i flere år har
gået rundt og sagt, at de har haft
stress, når de i virkeligheden har
haft depression. Og så står de med
et stort problem, fordi det er svært
at blive rask og komme i arbejde
igen,« siger Raben Rosenberg.



Familien Nexøe-Larsen i dag.



 

Det kunne være det nylige dødsfald
i familien. Det kunne være de
stressende arbejdsrutiner. Uanset
baggrunden kan man ikke negligere
depressionen og gøre den til et
simpelt spørgsmål om sorg eller
travlhed.

»Der kan godt være en større
fortælling om, at man netop har
mistet sin mor og har haft et svært
liv, men hvorfor er det netop dig,
der reagerer ved at få en
depression? Det er det, forskningen
forsøger at finde svar på. Det vigtige
er, at man tager depression
alvorligt. Man skal ikke gøre det til



noget helt banalt psykologisk eller
samfundsmæssigt. Det er et meget
komplekst fænomen.«

Første gang er der ikke noget fælles
sprog. Både den pårørende og den
depressive selv ved, at noget ikke er,
som det skal være. Den pårørende
kan være i tvivl, om den depressive
bare er stresset, udbrændt eller på
en anden måde er påvirket af
omgivelserne. Alt det gør
erkendelsesprocessen lang. Det
tager tid at indse, at noget er galt,
siger Niels Buus.

Han er lektor på Syddansk
Universitet ved Institut for
Sundhedstjenesteforskning og har



forsket i, hvordan en depression
påvirker de pårørende. Lidelsen er
karakteriseret ved at være
tilbagevendende hos rigtig mange.
Derfor eksisterer der et stærkt krav
fra de pårørende om, at den syge
skal passe på sig selv.

»Som par har man indgået en pagt
om at dele livet på godt og ondt.
Man har haft en fornemmelse af,
hvilket slags liv man vil dele
sammen. Når den ene part går hen
og bliver deprimeret, skal man til at
genforhandle, hvad det egentlig er,
man har sammen og igen definere,
hvad det gode liv er sammen. Det er
ikke alle, der kan holde til at have



en deprimeret partner, og nogle vil
gå fra hinanden. Det, der gør en
depression særligt svær at have med
at gøre i parforholdsmæssig
sammenhæng, er, at den er
langvarig, og den rokker ved
kontakten mellem de to partnere.«

Niels Buus kalder depression for en
relationssygdom. Fordi den påvirker
alle de bånd, den syge har til andre.
Han har hørt de syge selv tale om,
at det ville være nemmere, hvis de
havde en legemlig, synlig sygdom.
Det ville gøre deres tilstand mere
legitim.

Selvopfattelsen hos parrene er
typisk, at man er meget åben



omkring den psykiske sygdom,
mens praksis er, at man ikke taler
om det.

»Det kan være så tabuiseret for de
sindslidende, at de ikke taler med
deres pårørende om det. Depression
er ofte forbundet med en utålmodig
længsel efter at blive rask. Derfor er
der en meget håbefuld tankegang
tilknyttet sygdommen. Nogle
beretter nærmest om en magisk
tankegang, hvor de tror, at hvis de
nu ikke taler højt om det hele tiden,
så vil de komme videre i deres liv.
Og det er igen med til at sætte
parforholdet på en prøve. Det er jo
et paradoks i forhold til, hvor stor



offentlig bevågenhed, der har været
omkring sygdommen.«

Selvmord er for nogen den tragiske
udgang. Andre får kæmpet sig ud af
tilstanden og formår at få sparket
den uvelkomne bekendte ud af
sindet.

Den manglende entydige forklaring
på, hvorfor mennesker får
depression, er ifølge
sekretariatsleder Kasper Tingkær
fra DepressionsForeningen den
største udfordring for dem, der
bliver ramt af den. Det er med til at
gøre forestillingen om noget
selvforskyldt endnu stærkere. At det
kun er en særlig gruppe meget



sårbare mennesker, der får
sygdommen.

»Når man ikke mere præcist kan
sige, hvad det skyldes, bliver det
også sværere at finde ud af præcist,
hvad der skal gøres ved det. Og det
har en indvirkning på hele
samfundets opfattelse af
sygdommen. Der eksisterer en
forestilling om, at hvis
depressionsramte nu bare lige tog
sig lidt sammen, ville de nok
komme over sygdommen. Men
sygdommen er i den forstand
demokratisk. Folk fra rigtig gode
hjem med sunde livsvilkår risikerer
også at blive ramt af den.«



Det er svært at finde ud af, hvornår
depressionen er ovre. En slutdato
kan man ikke sætte på noget, der
sniger sig ind i folks liv og bevæger
sig ud igen i samme tempo. Den
depressive er ofte ivrig for at vende
tilbage til sit normale liv og kaste
sygdomsidentiteten af sig. Lige når
folk begynder at have det godt, er
der en del, der bliver nødt til at
fastholde behandlingen i en
forebyggende periode, så man ikke
igen får sygdommen.

»Mange med depression har det
håb, at sygdommen blot vil være en
parentes i deres liv. De negligerer
årsagen. Det er især hos unge og



førstegangsdepressive. De vil helst
glemme det med det samme.«

Selv om Kasper Tingkær i 12 år har
arbejdet med depression, forstår
han inderst inde stadigvæk ikke
lidelsen. Han forstår ikke, hvordan
hjernen kan lave om på
virkelighedsopfattelsen. Hvordan
den kan skabe mørkelandet.

»Vi, der ikke har haft en depression,
har ingen anelse om, hvor
smertefuldt det er at gå igennem
det. Derfor har vi en tendens til at
undervurdere den smerte og
belastning, der er. Vi kan
simpelthen ikke forestille os den
smerte. Vi forstår ikke, hvorfor man



ikke kan handle sig ud af den.«



Organisationer
Hvis du har brug for yderligere
information om depression eller
andre psykiske sygdomme, findes
der en række organisationer i
Danmark, der kan hjælpe dig. Nogle
af dem finder du her:

PSYKIATRIFONDEN
Formål: »Psykiatrifonden er en
humanitær, sygdomsbekæmpende
organisation, der arbejder for at
fremme psykisk sundhed hos
danskerne, så alle får mulighed for
at leve et godt liv, uanset om de er
psykisk sårbare, har en diagnose
eller oplever en midlertidig krise. Vi



støtter og styrker danskere med
psykisk sårbarhed og sætter psykisk
sundhed på dagsordenen – både
hos den enkelte og i samfundet.«
Kontakt:
Email: pf@psykiatrifonden.dk
Telefon: 39 29 39 09
 
ODA (organisation for OCD-,
Depression- og Angstforeningerne)
Formål: »ODA er
fællesorganisationen for OCD-,
Depressions- og Angstforeningerne.
Erkendelsen af at der var større
lydhørhed, når vi gik sammen, end
når vi var hver for sig, gjorde
etableringen af ODA til en relativ let



sag.«
Kontakt:
Email: info@oda.nu
Telefon: 31 35 18 38
 
DEPRESSIONSFORENINGEN
Formål: »Foreningens formål er at
virke som patientforening for
mennesker, der lider af depression
eller bipolar lidelse, samt at
varetage patienternes og deres
pårørendes interesser. Det er også
foreningens formål at øge kendskab
til og viden om depression og
bipolar lidelse.«
Kontakt:
Email:



sekretariat@depressionsforeningen.dk
Depressionslinien: 33 12 47 74
Telefon: 33 12 47 27 (kl. 13-16)
 
LANDSFORENINGEN SIND
Formål: »Arbejder for at skabe
forståelse og tolerance for
sindslidende og deres pårørende.
Landsforeningen arbejder for
trivsel, forebyggelse og helbredelse.
Landsforeningen SIND fungerer
både som brobygger mellem de
daglige oplevelser i psykiatrien og
de informationer, som
embedsmænd og politikere baserer
beslutninger på.«
Kontakt:



Rådgivning: 70 23 27 50
Kontor: 35 24 07 50
 

LINIEN
Formål: »Linien er en
landsdækkende telefonlinje, som
tilbyder en medmenneskelig og
støttende samtale til alle, der har
brug for én at tale med. Temaerne
for samtalerne kan være meget
forskellige. Nogle har en oplevelse
af at føle sig anderledes eller
forkerte.
Kontakt:
Email: linien@liniens.dk
Telefon: 35 36 24 36.
 



Bag om
Mørkeland
»Depression er sort. Du går i sort.
Det kan ikke have en anden farve.
Den er hverken blå eller rød eller
noget andet. Den er sort og den
sluger alle andre farver omkring
sig.«

I lidt over ti år led 64-årige Jørgen
Nexøe-Larsen af en depression,
uden at han vidste, hvad der
plagede hans sind. I dag kender han
stadigvæk ikke det fuldstændige
svar på, hvorfor han fik den
usynlige sygdom, og hvad der fik



den til at forsvinde igen. Men årene
med antidepressiv medicin,
alternativ behandling og refleksion
over sit eget liv har haft deres
betydning. Først i dag føler han sig
som et menneske med et hundrede
procent raskt sind.

Historien om Jørgens ophold i
mørkeland er ikke kun et blik på,
hvordan depression som
samfundsfænomen har udviklet sig.
Fra at være et lukket emne til noget
man kan tale åbent om. Det er en
usædvanlig fortælling om en mand,
der én gang for alle måtte kappe
båndene til sin overklassebaggrund
fyldt med forventninger og erkende



nederlaget i at miste den over 100
år gamle familievirksomhed
Brødrene Andersen, så han kunne
blive sig selv. Jørgen blev ikke
fanget af depressionen. Turen ind i
mørkeland gjorde ham fri.

Nathalie Ostrynski er 33 år og
journalist på Berlingske. Hun har
igennem flere år skrevet reportager
og features til avisen. Hun har
blandt andet været med til at lave
historien om slagsbroren Jorge
Herrera, der vandt Årets Pressefoto
for bedste interaktive
multimedieproduktion.
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