
CJ London
Fra London til Danmark. Historien om Claire, der har 

skabt det stilfulde og bæredygtige brand CJ London.

På den 
anden side

Du kender hende som Claire i tv-se-
rien Klovn, men Claire Julia Ross-
Brown er langt mere end den danske 
udgave af den spanske tjener Manu-
el fra Halløj på Badehotellet.

Kort før Coronapandemien ramte 
verden lancerede Claire sit helt eget 
brand, CJ London.

Skuespiller. Model. Forretningskvin-
de. Sanger. Designer. Kickbokser. 
Wakeboarder. Løber.

Der er fuld fart på i næsten alle 
døgnets 24 timer, og du skal stå 
tidligt op, hvis du skal følge med i 
det tempo, som Claire Ross-Brown 
har valgt at leve sit liv i.

Der skal ske noget, og livet skal 
leves fuldt ud med fokus på at give 
noget til andre. 

For at forstå det, så skal historien 
startes med et tilbageblik på Claires 
opvækst og barndom. En tid som hun 
ikke har mange gode minder om. 

Claire kom til verden i London-
bydelen Chelsea i 1972. Hun er 
datter af en britisk/Italiensk mor og 
en britisk far, og sammen med en 
store- og en lillesøster voksede hun 

op i et hjem, hvor der var masser af 
materialistiske goder.

Til gengæld var det småt med kærlig-
heden – især efter at forældrene blev 
skilt, da Claire var seks år gammel.

”Min mor fandt en ny mand, og 
det blev så besluttet, at vi skulle 
kalde ham for far. Det blev forbudt 
at tale om min rigtige far, som bare 
forsvandt ud af mit liv, uden at jeg 
vidste hvorfor. Det var først flere år 
senere, at jeg fandt ud af, at de var 
blevet skilt. Min stedfar var meget 
gammeldags og voldelig, og jeg 
hørte kun fra min rigtige far på min 
fødselsdag, hvor jeg fik et kort med 
en pengeseddel i. Vores mor lod mig 
se fødselsdagskortene, og gemte dem 
så for min stedfar. How can you do 
that,” spørger Claire, som i øvrigt 
også blev sendt i en katolsk skole.

Her skulle der for eksempel være 
totalt ro under måltiderne, og kom 
man alligevel til at sige noget, fik 
man slag over hænderne, og kunne 
så ellers spise videre stående.

”Det var en voldelig barndom med 
masser af drama, konstante skænde-
rier i hjemmet og benhård disciplin,” 
lyder det fra Claire.

Senere fandt hun ud af, at hendes 
biologiske far frivilligt havde valgt 
at lade hende adoptere til stedfaren. 
En beslutning, som Claire kalder det 
største svigt af dem alle.

Claire har i dag et godt forhold 
til sine to søstre, der stadig bor i 
London.

”Jeg har også et okay forhold til min 
mor, men jeg taler aldrig med min 
stedfar. Han dræner mig for positiv 
energi.”

Som en form for terapi udgav Claire 
i 2008 et helt album med numre der 
hedder “Complexity”, som hun selv 
skrev både musik og tekst til.

Singlen ”Two Sisters” handler om 
Clarie og hendes storesøster og deres 
fælles frygt for deres stedfar. Det er 
hårde tekster og omkvædet lyder:

”Help us, help us, went the voices 
in our head, where to run, where to 
hide, needing someone to confide.”

”Jeg fortæller gerne min historie, for 
kan den være en hjælp eller inspira-
tion for andre, så bliver jeg glad,” 
fortæller hun.
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CJ London

Flugten til 
Danmark

Det kan være svært at forstå, at hun 
i dag er fyldt med så megen smil, 
latter, gåpåmod og glæde. Men det 
skyldes, at hun i en tidlig alder traf 
et bevidst valg om at hjælpe sig selv, 
og få værktøjerne til at blive den 
bedste version af sig selv.

Det betød, mange år med selvhjælps 
bøger som den berømte bog ”You 
can heal your life” af Louise Hay. 
Jeg har fortsat med at arbejde med 
mig selv, forstå fortiden og leve livet 
fremadrettet, og ikke lade fortidens 
begivenheder bestemme over mit 
liv.  Det er et princip, som jeg har 
levet efter siden jeg var 16 år. 

På den positive side, så gav min mor 
mig et ”gyldent råd” som har haft stor 
indflydelse på de valg jeg har truffet, 
nemlig, at ”jeg kan hvad jeg vil”.

Hun var elev på skuespillerskolen 
Corona Academy og Performing Arts 
i London som 14-årig, hun debutere-
de som ganske ung i TV-kultserien 
East Enders, og var med i flere spil-
lefilm, inden hun som 19-årig valg-
te at prøve kræfter med en karriere 
indenfor den finansielle verden. 

Selvfølgelig med succes for Claire 
er ikke typen, der giver op selvom 
der er modstand. Hun fik arbejdet 
sig op fra ingenting til at være ”et 
navn” som dedikeret og professio-

nel forretningskvinde med eksperti-
se inden for headhunting.

”Det kommer bag på mange, at jeg 
er så meget forretningskvinde. De 
kender mig typisk fra tv-serien Klovn 
og tror, at det kun er sådan, jeg er.”

I 1999 valgte Claire at sige farvel 
til England og London. Hun havde 
mødt en dansk mand, og parret valg-
te at blive gift og få datteren Scar-
lett, der i dag er 19 år gammel.

Det helt store kærlighed mødte hun 
heldigvis senere i livet, da Scarlett 
var 2 år gammel, men det vender vi 
tilbage til.

48
 | 

b
u

si
n

es
s 49

 | b
u

sin
ess



CJ London

Klovn
I Danmark arbejdede Claire Ross-
Brown blandt andet som fitnessin-
struktør i en kort periode, og det var 
faktisk derfor hun fik chancen for at 
komme med i Tv-serien Klovn.

”En af mine kunder var Iben Hjej-
le, som dengang var kæreste med 
Casper Christensen. Iben foreslå mig 
til en rolle i en anden komedie-se-
rie, Langt Fra Las Vegas, men jeg 
fik chancen her, for jeg kunne stort 
set ikke tale dansk dengang. Jeg 

er dog sikker på, at det var her, at 
Casper og Frank fik ideen til Claire i 
Klovn,” griner Claire.

Faktisk var det meningen, at hun 
skulle have spillet Franks kone, men 
den rolle endte med at gå til Mia 
Lyhne, og så endte Claire i stedet 
som den smukke lidt halvdumme 
sekretær, der har svært ved at forstå 
de ting, der bliver sagt mellem linjer-
ne mellem Casper og Frank. 

”Det har måske sat mig lidt i bås 
herhjemme, men jeg er glad og stolt 
over at have været en del af Klovn, 
som er den største komedieserie 
herhjemme, og som altid vil være en 
i danskernes hjerter.”

Klovn gjorde Claire til et kendt 
ansigt, og der har såmænd også været 
masser af muligheder for at forfølge 
skuespillerdrømmen i udlandet. Det 
blev i stedet til et ja tak til kærlighe-
den, familielivet og CJ London.

CJ London

Komfortabelt 
og bæredygtigt

Kort før Corona-pandemien tvang 
det meste af verden til at lukke ned, 
valgte Claire at gøre en livslang 
drøm til virkelighed, da hun gik i 
luften med sit eget modebrand, CJ 
London. Navnet kommer naturlig-
vis fra hendes for- og mellemnavn, 
Claire Julia Ross-Brown.

”Jeg har igennem årerne tit haft 
brug for et outfit, der kunne tage mig 
fra en dag på kontoret direkte til en 
middag i byen, og hele konceptet er 
centreret om ”Den lille sorte kjole”. 
CJ London vil skabe en kombinati-
on af alle de vigtige elementer i en 
kvindes garderobe, som man i prin-
cippet kan tage med under armen 
uanset, hvor man skal hen.”

”Det skal naturligvis være luksus, 
der er til at betale sig fra, det er lavet 
i behagelige materialer, det skal 
være så bæredygtigt som muligt, og 
så skal det skal ikke stryges, og kan 
vaskes i vaskemaskinen,” fortæller 
Claire.

CJ London har valgt at arbejde tæt 
sammen med Win Win Textiles, 
som er en produktionsvirksomhed i 
Portugal. 

Materialet er primært viskosefibre, 
der er lavet af bæredygtigt træ, som 
opfylder alle miljøstandarder. Men 
CJ London bruger naturligvis også 
andre materialer.

Et eksempel er den klassiske tote 
taske, der er lavet af vegansk itali-
ensk læder, og som er håndlavet i 
Portugal. 

”Vi har virkelig fokus på bæredyg-
tighed, og arbejder hele tiden videre 
med brugen af nye innovative mate-
rialer, som med tiden forhåbentlig 
kan lede os mod resultater i form af 
blandt andet mindre spild. Selvføl-
gelig uden at gå på kompromis med 
hverken kvalitet eller design.”

”Vi ønsker at være et kærneeksem-
pel på, hvordan bæredygtig mode 
og accessoires kan se ud i det 21. 
århundrede. Hvert enkelt stykke tøj 
er designet til at fremhæve det enkel-
te individs krop og give en følelse af 
empowerment,” forklarer Claire.
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annonce

CJ London

Succes
Trods en Coronalammer har CJ 
London fået en god start. Brandet 
er blevet taget godt imod, men skul-
le medgangen blive til modgang, så 
lever Claire med det. Hun har dog 
store ambitioner of CJ London og 
ønsker at det bliver et internationalt 
brand med showrooms i større euro-
pæiske byer.

Hun har truffet et valg om, at det der 
betyder noget i livet, er kærligheden 
og familien. Privat er Claire gift med 
IT-Erhvervsmanden Morten Benn, 
som hun mødte ganske tilfældigt.

Faktisk mødte hun Mortens datter 
Frederikke først.

”Jeg havde brug for en hundeluf-
ter, og det blev så Frederikke som 
på det tidspunkt var 7 år gammel- 
i dag er hun 24 år. Vi faldt bare i 
hak i samme sekund, vi så hinan-
den. Det samme skete da jeg mødte 
Morten og hans søn William, som 
er 22 år idag.”

”Der er ikke noget der hedder min 
datter eller Mortens søn … Vi har 
været sammen i 17 år og har opdra-
get børnene som en stor familie. 
Morten er bare en fantastisk mand. 
Han er min klippe, og vi elsker at 
være sammen. Vi gør næsten alt 
sammen, og vores venner kalder os 
det perfekte ægtepar. Det tror jeg nu 
ikke vi er, det tror jeg ikke findes og 
det vil nok også være kedeligt, men 
jeg elsker ham af hele mit hjerte, og 
føler mig meget privilegeret.”

”For mig er det det, som betyder 
noget. Jeg ved, at vores børn har 
haft en god barndom. Det er jeg stolt 
af, og jeg er stolt af, at jeg igennem 
årerne, har formået at omprogram-
mere min hjerne. Det er derfor, at 
jeg uden at tøve vil kalde mig selv 
for en succes,” lyder det fra Claire.

De to er ellers meget forskellige som 
personer med Morten som den rolige 
og Claire som hvirvelvinden, der har 
temmelig svært ved at sidde stille.

”Jeg er næsten hyperaktiv, som et 
barn der har fået for meget slik. 
Jeg kan bare ikke slappe af, og 
kan nogle gange faktisk ærgre mig 
over, at der er nødvendigt at sove. 
Jeg bliver frustreret, og tænker 
bare på, hvornår jeg kan komme op 
og i gang igen. Der er så få timer 
i døgnet, og så meget jeg gerne 
vil nå, og det kan virkelig være et 
problem. Morten beder mig tit sætte 
mig ned og slå benene op, men jeg 
vil bare gerne have så meget ud af 
livet som muligt. Jeg har dog lært at 
meditere 15 minutter om dagen. Det 
giver en indre ro midt i al aktivite-
ten,” griner Claire.

Vil du læse mere om 
CJ London, så besøg 
hjemmesiden  
www.cj-london.com 
eller instagram  
@cjlondonfashion

CJ London har også et showroom i 
Charlottenlund, hvor du er velkom-
men til at kigge forbi, efter aftale og 
se nærmere på produkterne.
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