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Hver femte af os vil før eller senere i livet opleve sympto-
mer på depression. 

Hører vi til de heldige, der ikke selv bliver ramt, vil vi
med stor sandsynlighed opleve sygdommen hos et eller
flere mennesker, som står os nær. 

Der er i dag stigende åbenhed omkring depression. Men
mennesker, der rammes, oplever stadig stor ensomhed.
Ensomheden er i sig selv en del af depressionens væsen.
Man kan kun et stykke hen ad vejen dele de mørke tanker,
tomheden og håbløsheden med andre. Mange oplever
desuden, at de fra omverdenens side bliver mødt af til-
bagetrækning, usikkerhed og manglende forståelse, der til
sidst kan resultere i tab af venskaber og social isolering. 

Vi har samlet en række personlige beretninger om
depression, fordi sygdommen stadig er omgærdet af usik-
kerhed, angst og stigmatisering. Depression er en syg-
dom, der ikke giver status, men til gengæld kan skabe
følelser af skyld og skam. Man kan føle, at man måske selv
er skyld i sin sygdom, at man ikke mestrer sit liv, og at
man ikke har tacklet oplevelser fra barndom og opvækst
godt nok.

Det er desværre sjældent, at depression vendes til suc-
ceshistorie i det offentlige rum, selv om det er en fanta-
stisk sejr, når man gennemlever smerten og vender tilbage
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til verden efter en tur i helvede, som en af bidragyderne
til bogen udtrykker det. Det er de færreste, der bliver
mødt med umiddelbar anerkendelse og forståelse, hvilket
gør det sværere at stå frem og stå ved sin depression.

Vidt forskellige mennesker har sagt ja til at fortælle deres
beretning til denne bog om det at have eller have haft en
depression og om deres følelser, tanker og erfaringer.
Ligesom også pårørende samt en psykiater, der bidrager
med sin faglige og personlige forståelse af begrebet de-
pression. Beretningerne er nedskrevet på baggrund af
interviews, men de enkelte har i vid udstrækning skrevet
med på deres egne historier.

Vi vil gerne udtrykke dyb respekt og beundring for, at
de på denne måde har lagt deres livsfortællinger frem, så
de kan blive til gavn for andre. Alle bidragyderne har fra
starten vist dette bogprojekt stor tillid og næret håb om,
at deres bidrag kan medvirke til at mindske tabuet om-
kring depression. De har ved at dele ud af deres egne livs-
erfaringer ønsket at støtte andre, der på forskellige måder
har og har haft depression inde på livet. Hver enkelt
bidragyder har givet sin private erfaring videre, så den kan
få sit eget liv hos læserne.

Vi har sat stort pris på de enkelte beretninger og på den
kontakt, vi har haft med hver enkelt i processen. Det har
været vigtige og nære møder, der har sat spor og tanker i
vores sind, som vi aldrig vil glemme. 

Vi har også undervejs i processen haft lange og intense
samtaler om, hvad depression er – og om hvorfor det er så
vigtigt at fortælle den personlige beretning. Og vi har ikke i
ét sekund været i tvivl om, at det er vigtigt. Vi ved fra vores
eget liv, at det er betydningsfuldt at dele erfaringer med
andre, når noget er svært. Vi har også ofte selv haft brug
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for at spejle os i, hvad andre har oplevet og for at høre,
hvordan de er kommet videre med deres liv.

Vi håber, at læseren på samme måde kan bruge de erfa-
ringer og følelser, der lægges frem i beretningerne i denne
bog, til at spejle sig i, til at gå i dialog med og til at blive
klogere på sig selv og andre.
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