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Forord

I Brødrene Grimms eventyr Rapunzel bliver en ung pige af samme navn holdt

i fangenskab af en heks på et slot. Hun er lukket inde i et tårnværelse og står

tit ved et vindue og kigger længselsfuldt på verden udenfor. Det er Karoline

på 18 år, der i denne bog refererer til eventyret og fortæller, at hun har følt sig

lige så isoleret som Rapunzel. Det er bare ikke en heks, der har holdt hende

indespærret, men en depression. Sammenligningen er meget præcis og ligger

i tråd med interviewene med bogens øvrige unge. Hver især har de oplevet, at

depressionen har tappet dem for kræfter og hægtet dem af ungdomslivet. Ud

over den fysiske isolation, er der også den psykiske. Det er, som om depressio-

nen sætter usynlige vægge op, og den unge bliver fanget i sit eget spind af

sorte tanker. 

Det er vigtigt at understrege, at depression er noget andet end de flygtige

følelser af pessimisme og sortsyn, som alle kender til, og som unge tit udtryk-

ker meget voldsomt. Fx Jeg har det mega nederen! eller Jeg føler mig totalt

depri! Under en depression er tristheden vedvarende og intens, ligesom der er

en række andre symptomer. Det skal også nævnes, at depression er en lidelse

i vækst. Faktisk indtager den førstepladsen på WHO’s liste over de mest byr-

defulde ikke-dødelige sygdomme i verden. 

Tidligere blev depression betragtet som en sygdom, der primært ramte

midaldrende og ældre mennesker. De senere år er der kommet mere fokus på

unges depressioner. Og med god grund. Ifølge udenlandske undersøgelser vil

to-fem procent få lidelsen i løbet af deres ungdomstid. Samtidig siger erfarin-

gen, at kun cirka en tredjedel af de ramte unge søger hjælp. Det er bekymren-

de. Ubehandlede depressioner er nemlig for hjernen, hvad virus er for en

computer. Den personlige og sociale udvikling bremses, ligesom fraværet af

behandling forøger risikoen for, at lidelsen vender tilbage.

Et spind af sorte tanker består af interview med 12 unge, der er eller har

været ramt af en depression. Aldersmæssigt spænder de fra 14-24 år.

Sygdommen rammer ikke kun den enkelte, men påvirker også familien og
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det øvrige netværk. Det sættes der fokus på i flere af bogens interview, hvor

henholdsvis en mor, en kæreste og en søster medvirker. I bogens sidste del er

der fokus på depression i kombination med mani. Det der kaldes bipolar

lidelse. 

I interviewene med de unge har jeg forsøgt at komme hele vejen rundt om

deres historie, så de aktuelle vanskeligheder bliver set i sammenhæng med

deres liv i øvrigt. Vejen ind i de psykiske vanskeligheder – der ud over depres-

sion også kan komme til udtryk i fx spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd,

misbrug eller angst – bliver beskrevet, men opmærksomheden er i lige så høj

grad rettet imod at beskrive vejen ud. 

De personlige beretninger sættes i perspektiv af interview med fagfolk,

der arbejder professionelt med bogens tema. I disse er der fokus på fx

behandling, de pårørendes situation, forebyggelse og unges vilkår i det

moderne samfund. Samlet skulle bogen gerne tegne et billede af, at depres-

sion er en lidelse, der skal tages alvorligt. Unge, der er ramt af den, kan ikke

bare tage sig sammen og får det ikke bedre af et velment spark bagi. Der skal

andet og mere til for at hjælpe dem ud af den fastlåste situation. Forudsæt-

ningen for en behandlingsindsats er, at depressionen bliver opdaget af foræl-

dre, lærere, pædagoger, venner… eller måske af den unge selv. De første

symptomer kan vise sig som ondt i maven, træthed og manglende lyst til soci-

alt samvær. Det kan også være, at den unge er meget irritabel eller måske

direkte vred og aggressiv. Ikke på grund af forbigående modgang, men som

en mere permanent grundstemning. Mulighederne for at få hjælp er ikke

optimale, men er dog blevet bedre de senere år. Bagest i bogen er der yderli-

gere information om dette. 

Et spind af sorte tanker kan læses af både unge og voksne. Bogen kan

anvendes i forbindelse med tema- og projektarbejde og undervisning i psyko-

logi, sundhed og ungdomsliv i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Den kan også læses af unge med personlig interesse for emnet. Måske fordi

man selv er ramt af en depression, eller fordi man har en ven, søster eller bror,

der er det. Forældre, der på den ene eller anden måde er berørt af bogens

tema, kan også have gavn af at læse med. Det samme kan fagfolk – fx lærere,

vejledere og pædagoger – der arbejder med unge. Undersøgelser af unges triv-

sel viser, at frontmedarbejdere ofte ved mere end forældrene om, hvordan den

enkelte unge har det. De har også et skarpere blik for, om der er noget galt.
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Derfor er det godt at have kendskab til de mest udbredte former for psykisk

mistrivsel som fx angst og depression. Det giver mulighed for en mere kvali-

ficeret dialog og et bedre grundlag for at støtte den unge i at finde frem til den

rigtige hjælp.

Kommentarer til bogen modtages gerne. Se kontaktoplysninger på side

159.

Per Straarup Søndergaard
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En hård vej til 
personlig udvikling
Interview med Jonathan, 18 år

”Jeg havde svært ved at holde fokus i timerne. Sad bare i mine egne tanker og

så opgivende og indadvendt ud. Jeg var der… og så var jeg der alligevel ikke.

Det var det samme, når jeg læste lektier. Koncentrationen svigtede, og mine

opgaver blev udsat til sidste sekund. Nogle gange skrev jeg lidt. Andre gange

missede jeg helt afleveringen, og mine lærere begyndte at spørge, hvad der var

galt.”

Jonathan kigger væk et øjeblik, inden han eftertænksomt løfter op i den

hvide kasket og lader et par fingre glide gennem pandehåret. Han er 18 år og

går i 3. g på et gymnasium i en større dansk provinsby. De bløde ansigtstræk

passer godt sammen med hans egen beskrivelse af sig selv som en sårbar type,

der altid har kæmpet med sit selvværd. I folkeskolen var han en af de dygtig-

ste i klassen, men med overgangen til gymnasiet fulgte en følelse af at være

degraderet til et nummer i rækken. Jonathan udviklede et falkeblik for klasse-

kammeraternes dygtighed og for sin egen utilstrækkelighed. Energiniveauet

var lavt. Han orkede ikke at dyrke motion, og tankerne kredsede om, at han

ikke var god nok, og at han aldrig ville blive til noget. Om aftenen når han lå

i sengen, tog selvbebrejdelserne til i intensitet og forhindrede ham i at falde i

søvn. Han kunne også mærke et sug af eksistentiel tomhed. Hvorfor lever jeg

overhovedet? Hvad skal det gøre godt for? Selvmord har aldrig været inde i hans

overvejelser, siger han. Årsagen skal vi vende tilbage til. 

Vred og let at såre
De første symptomer på depression kom i løbet af 1. g sammen med vinteren

og mørket. Det var ikke kun skolearbejdet, der blev ramt. Når Jonathans ven-
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ner råbte Yes, det er fredag. Vi skal i byen! tog han mere med af pligt end lyst.

Og hverken musik eller alkohol kunne løfte hans humør.

”Jeg blev tit meget trist og fik det dårligt med mig selv. Det kunne være

nogle små ting, der satte det i gang. Fx hvis der var uhygiejnisk på et toilet,

eller hvis der var skrammer på væggen på et diskotek. Det ramte et eller andet

i mig, der gjorde mig ked af det, og jeg tænkte: Hvad er det, der sker for mig…

og hvad laver jeg her? Andre gange blev jeg meget vred, når jeg havde drukket.

Vred på hele verden og på mig selv.”

Jonathan skifter stilling i den lyse sofa og klør sig på den ene arm. Han

taler højt og tydeligt og søger med venlige øjne og smil bekræftelse på, at han

har forklaret sig ordentligt. Han fortæller, at han i en eller anden grad kendte

de forskellige symptomer. De var bare meget stærkere, end han før havde

oplevet, ligesom han var blevet mere hudløs i sin sårbarhed.

”Jeg var meget følsom over for kommentarer, der gik på min person. Det

kunne være små ting fx om min tøjstil eller ironi og drilleri. Sådan noget er

jeg ligeglad med i dag, men dengang tog jeg det meget ind,” fortæller Jonathan

og roser i næste åndedrag sine venner. De opfattede hurtigt, at han havde det

svært og undlod deres sjove kommentarer. Flere af dem var også gode at snak-

ke fortroligt med. ”De kunne leve sig ind i, hvordan jeg havde det. Og de

opmuntrede mig, når jeg snakkede om, at jeg ikke passede ind på gymnasiet,

og at jeg ikke var god nok. Det med min far snakkede jeg også om nogle

gange… især når jeg var fuld.”
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