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Mørkeland Nathalie Ostrynski Hent PDF 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.

 

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.
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