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Indledning

Når man går i gang med et manuskript til en bog, 

er  det  naturligvis  vigtigt  at  være  bevidst  om 

motivationen  for  dette.  I  samme  åndedrag  at 

forholde sig til, hvilken målgruppe man skriver til. 

Især, om der er en reel gruppe mennesker, der er 

interesseret i at læse, hvad man skriver.

Da  bogen  nu  findes  i  fin  fysisk  og  elektronisk 

udgave betyder det naturligvis, at jeg og andre 

har  vurderet  den  som  relevant  i  forhold  til 

interesse og økonomi.

En  af  hovedmotivationerne  for  at  skrive  om 

Janteloven er, at den ikke er baseret på fornuft. 

Jeg  oplever mit hverdagsliv som værende mest 

baseret på fornuft og i mindre grad på følelser og 

impulsivitet.  For  nogle  kan  det  nok  lyde  lidt 



kedeligt. Men hellere være ærlig end at fornægte 

det.

Jeg undersøgte i  forskellige medier,  hvad der i 

forvejen  var  skrevet  om  Sandemose  og 

Janteloven.  Det,  jeg  fandt,  viste  sig  enten  at 

fokusere  på  hele  forfatterskabet,  eller  på  en 

meget  begrænset  beskrivelse  af  Janteloven. 

Enkelte  beskrev  Sandemose  som  det 

komplicerede  menneske,  han  lader  til  at  have 

været.

Jeg  fandt  ud  af,  at  jeg  brugte  andre  ord  og 

begreber  for  det,  Sandemose  beskriver,  Jeg 

tillægger det en uddannelse som psykolog og en 

generel  interesse  for  videnskab.  Selvom 

psykologi  og  beslægtede  områder  ikke  bliver 

betragtet som eksakt videnskab, er vi mennesker 

alligevel nået videre de seneste hundrede år.



Min målgruppe er mennesker, der gerne vil læse 

om Janteloven  kommenteret  ud  fra  den  viden, 

man  hovedsageligt  indenfor  psykologien  har 

udviklet  siden  Sandemose  oplevede  den 

opvækst,  der  resulterede  i  udviklingen  af 

Janteloven.  Det  betyder  ikke,  at  det  ikke  for 

læseren er muligt at finde andre og måske mere 

relevante vinkler. Det betyder, at her er mit bud 

på,  hvordan  man  kan  se  Janteloven  med 

moderne øjne.

Jeg tror, at jeg har et mere positivt syn på livet 

end  Sandemose.  Mange  vil  nok  sige,  at  det 

heller  ikke  er  så  svært.  Det  gjorde,  at  jeg 

umiddelbart  havde  svært  ved  at  sammenligne 

mine oplevelser med Janteloven. Det gælder det 

hovedsageligt negative syn på andre mennesker 



og  nok  også  livet  generelt,  som  Sandemose 

havde. Samtidig havde jeg svært ved at se mig 

selv som overlegen i forhold til de fleste på nogle 

punkter.

Det sidste er jeg blevet bedre til.

Jeg  tror,  at  jeg  forbandt  det  med  at  være 

forelsket i sig selv, narcissist eller hvordan man 

nu  vil  beskrive  det.  Det  hjalp,  da  jeg  blev 

opmærksom  på,  at  mange  ikke  kun  bliver 

forelsket i et andet menneske, men også i ting, 

emner  og  endda  i  det  at  have  et  barn.  Og 

problemerne forbundet hermed.

Først  oplevede  jeg  det  som  et  udtryk  for 

umodenhed at man gik og legede med sit eget 

levende barn,  som om det  var  en dukke,  eller 

snakkede om sin ganske almindelige bil som om 



det  var  helt  utroligt,  at  man  havde  en  rigtig 

voksen  bil  og  ikke  kun  en  legetøjsbil.  I  nogle 

tilfælde  tror  jeg,  at  det  med  umodenheden  er 

rigtigt.  Det,  der  er  relevant  for  mig  i  denne 

sammenhæng er forelskelsen.

Jeg er vant til at tænke på forelskelse som noget 

lidt euforisk og måske for andre mennesker, der 

ikke er forelsket i mennesket, en kilde til et lille 

smil.  Men  hvis  man  er  forelsket  i  at  have  det 

dårligt  eller  være  den  forsmåede,  som  andre 

mennesker aldrig forstår, giver det en vinkel på 

Janteloven, jeg fik lyst til at undersøge nærmere.

Lad  mig  først  give  et  overblik  over  den 

forholdsvis tykke roman.
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Kamp for jævnbyrdighed 

indtil konfirmationsalderen

Når  man  læser  om  meget  af  det,  romanen 

handler om, er det en udfordring at holde sig for 

øje,  at  det  er  en  dreng,  der  ikke  engang  er 

teenager, der har disse oplevelser. Oplevelserne 

er naturligvis set med voksne øjne og skrevet 30-

40-50 år efter. Men der er tale om en lille voksen 

mand,  som det  nok  var  for  mange  for  100  år 

siden.

Søskende

Sandemose voksede op som den yngste af syv 

søskende.  Hans  yngre  bror  døde  tidligt  af 

hjernehindebetændelse,  som  Sandemose  også 

fik. Det resulterede, som han skriver, i en venstre 

side, der ikke virkede. Det var både motorik og 



syn i venstre side, der ikke ”virkede”. Det lader 

ikke til,  at  der har været påvirkning af  mentale 

færdigheder.  Personlighedsmæssig  påvirkning 

skal jeg lade være usagt.

Det var først, da han senere sad med en ældre 

ven og bad om at låne hans kikkert for at se ud 

over havet, han blev opmærksom på, at det han 

gjorde,  ikke  var  helt  almindeligt:  Han  brugte 

udelukkende højre øje til at ligge i en kikkert med 

linser  til  begge  øjne.  Vennen  kommenterede 

naturligvis  dette.  Det  var  lidt  før 

konfirmationsalderen.

Jeg  skriver  dette  som en  illustration  af,  at  der 

ikke har været den store medicinske viden eller 

opmærksomhed i Sandemoses opvækst. 

Jeg besvimede i skolegården i anden klasse. Det 




