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Hvordan klog dovenskab giver dig arbejdsglæde, 
stjernestunder... og plads til at nyde livet
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FOrOrD 

I virkeligheden er jeg ret doven lige nu. det er jeg faktisk det meste af tiden. al-

ligevel bliver jeg på mystisk vis forbundet med at have et højt drive. Intet kunne 

være længere væk fra sandheden. jeg bliver også forbundet med at være livsny-

der. og se, dét er til gengæld sandheden i en nøddeskal!

I min opvækst blev det kaldt magelighed. eller slet og ret: dovenskab. men 

én ting var sikkert! energi havde intet med doven at gøre. energi var noget med 

fart og spilåbne øjne! raske piger og friske svende. men hvem kan følge med i 

det tempo? altså altid? og hvad sker der med os, når vi prøver? tjah - det har vi 

vist set rigeligt med eksempler på i de forgangne år…

thomas’ bog får mig faktisk til at tænke over begreberne ”doven” og ”energi”.

For kan energi overhovedet være doven?  er det ikke to kontraster, som er 

uforenelige?

hvis man går ud fra devisen ’all is energy’, så kan det jo. For så er alt energi. 

alt. men for at være helt ærlig, så lød ’doven energi’ altså lidt kontrastfyldt i 

mine ører, første gang jeg hørte det. det blev ikke mindre kontrastfyldt af, at 

begrebet blev præsenteret af hr. grønnemark, som for mig står for max målret-

tet energi! 

men det bliver begrebet – og bogen – jo kun mere interessant af!

thomas’ teori om brugen af ”doven energi” bringer håb til os alle. 

alle os, der elsker træstammer og studenterbrød. 

alle os, der ’gerne vil bestille noget’, men som insisterer på, at det skal være 

hyggeligt eller sjovt, imens vi gør det. 

os, der går efter nydelsen frem for pisken. 

han har virkelig fat i noget her. For hvis vi sætter nydelsen før pligten, så glider 

pligten lidt nemmere. og hvis vi samtidig – ligesom thomas – erstatter pligten 

med en god portion passion for det, vi laver, så nærmer vi os måske opskriften 

på at nå vores drømme uden at dø helt eller halvt på vejen derhen?

og se, dét kunne forklare, hvorfor jeg bliver beskyldt for at have ’højt drive’, 

når jeg i virkeligheden er det mest magelige, man kan opdrive på denne jord. 

For det, som jeg leverer – det som jeg præsterer – det føles ikke anstrengt eller 
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forceret. Det føles som et flow, der flyder igennem mig. En energiladning, der 

skal ud på den anden side. af den grund har det føltes forkert, når man forbandt 

mig med høj energi. 

det må da i virkeligheden være ”doven energi” in action, hvis jeg har forstået 

det korrekt?

lad op i pauserne. 

tillad dig selv at nyde det, som du rent faktisk synes er fedt. 

lad være med at lade som om.

lad være med at nøjes. 

lad dig lede af passionen og glæden.

og snup en ekstra kop kaffe med til sidemanden. Vis overskud – når du har det! 

god læselyst – og tak, thomas, fordi du endelig legaliserer ”doven energi” for 

alle os, som har praktiseret den i årevis uden at kende dens sande værdi.

Dorte Lytje
Business mentor, blogger og børnebogsforfatter
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INtrO

Doven

”doVen, doVen, doVen”

Folkemasserne råber ordet taktfast. højere og højere. Bøgerne bliver kastet 

på bålet. jublen bryder løs. sveden løber ned ad min pande. jeg har det sidste 

eksemplar af ”doven energi” under armen. de har ikke set mig. liggende der-

nede under bænken. tror jeg ikke…

jeg skal bare løbe de 80 meter over mod toget. men først, når det sætter i gang, 

ellers slipper jeg ikke væk. 

så er det nu. 

nej… de kigger herover. Vent.

min puls hamrer løs. så. nu er det nu. jeg løber med stormskridt over mod 

godstoget, der kan bringe mig i sikkerhed. de har ikke opdaget mig. nu skal jeg 

bare klare springet op på vognen.

Pludselig bryder et skud bålets knitren. Blodet flyder. Jeg er ramt lige i bal-

len. Ironisk nok lige det sted på kroppen, som den råbende folkemængde har 

beskyldt mig for at sidde for meget på.

jeg ligger der. kigger på bogen. Var den det hele værd? jeg mister lige så 

stille bevidstheden… og Vågner op med et sæt… det var bare en drøm.

heldigvis bliver der ikke brændt så mange bøger mere, men hvis man gjorde, så 

stod en bog med ordet ”doven” i titlen sikkert i første række. 

For ”doven” er et skældsord her i vores moderne verden, men måske er det 

dovenskaben i os alle, der skal redde os fra et totalt kollaps?

arbejdsglæde, stjernestunder og livsnydelse hænger traditionelt ikke sam-

men med udholdenhed. nogle mennesker ser udholdenhed som noget, der skal 

presses eller tvinges igennem. men udholdenhed får vi også, hvis vi bare har det 

godt over længere tid. det er grundlæggende det, bogen handler om: ”at have 

et godt liv!”

der hersker en indirekte holdning i samfundet om, at man enten er ligeglad 
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eller ambitiøs. at livsnydelse kun er for de meget rige eller meget dovne. kon-

sekvensen er, at resten arbejder sig selv ihjel for at blive så rige, at de kan få råd 

til at nyde livet!

livsnydelse er ikke kun for de rige eller de ugidelige – det er noget, der er os 

alle forundt. derfor har jeg skrevet bogen ”doven energi”. jeg vil sammen med 

dig, og alle de andre ”dovne energister”, starte en bølge af arbejdsglæde, stjer-

nestunder og livsnydelse, før stress-fælden æder samfundet op.

er du klar?

Undskyld

undskyld, hvis mine titler på forsiden lyder voldsomme: verdensrekordhol-

der i indkast, europamester i stafetløb, professionel bobslædekører. det kan 

umiddelbart lyde som om, at jo større mål man kan opnå, jo mere værdigt et 

menneske er man.

jo, det er da skægt at være verdens bedste til noget – det vil jeg ikke lægge 

skjul på, men er det det vigtigste? nej. For mig er det vigtigste, at vi gør det, som 

vi har lyst til her i livet. 

For mig kan der sagtens være mere mening i, at du nyder livet end i en ver-

densmestertitel, der rører dig en papand. så hvis du har lyst til, at…

… blive ejer af et udendørs spabad, få ordnet negle, løbe et halvmaraton op ad 

et vildt stejlt bjerg, blive bestyrer af din helt egen pølsevogn, sparke røv på ar-

bejdspladsen, bruge 12 weekender om året på at tage på slotsferie, ligge på sofaen 

og slappe af, spise meget mere økologisk mad, få sat en bryllupsfrisure, prøve at 

flyve i luftballon, flytte til Paris, tage tiden til at læse din bog færdig, hygge dig 

max med familien hver aften, se grønlands magiske isbjerge, endelig tage af sted 

med din bedste veninde, tømme en kagebuffet eller noget helt syttende…

så synes jeg bare, at det vil være helt vildt fedt. 

det er simpelthen mit enkle mål med denne bog – at du ved hjælp af ”do-

ven energi” får energien til at leve det liv, du gerne vil – på arbejdspladsen og 

i fritiden.

undskyld… ja, nu undskylder jeg igen.

når du hører ordene verdensmester, europamester…, så blinker lamperne 

”elite”, ”kompromisløs”, ”no pain no gain”… sorry! det her er ikke endnu en ”high 

Performance” bog… ”Doven Energi” er vist nærmere ”Slow Performance”.
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jeg kan desværre ikke leve op til idealerne fra de seneste  20-30 års endeløse 

rækker af ”high performance” bøger – og hvor mange kan egentlig det?

ultrasund kost har ikke præget min dagligdag, til gengæld er jeg nok den 

idrætsmand, der har spist flest studenterbrød.

og træstammer.

jeg har ikke fulgt min træningsplan millimeter præcist, men jeg har godt nok 

haft det vildt sjovt, når jeg har trænet.

jeg har ikke haft en vinder/taber tilgang til livet, men prøvet at blive bedre 

sammen med alle de forskellige mennesker, der har været omkring mig.

det er ikke særlig ”high performance”-agtigt, men jeg har da nået det meste af 

det, som jeg har drømt om (inkl. at spise en masse kager), og det er ikke et tilfælde!

Så hvis du gerne vil finde en vej til dine mål og drømme, der ikke handler 

om at have speederen i bund hele tiden, men i stedet giver dig plads til at nyde 

livet, så læs endelig videre.

Det her handler bogen om

du får lige et hurtigt indblik i, hvad resten af bogen egentlig handler om:

Del 1 - Verdens lykkeligste land… på doping
hvordan samfundet har gjort os til individer, der har speederen i bund kon-

stant, og hvilken vej vi kan tage, hvis vi vil have et liv, vi nyder og ikke fortryder.

Del 2 - ”De 7 dovne principper”
hvordan du med ”de 7 dovne principper” slipper væk fra stress-fælden, og fyl-

der energitanken med arbejdsglæde, stjernestunder og livsnydelse. 

”De 7 dovne principper”
1. slap af - når du kan 

2. træk andre ned i sofaen 

3. spring over, hvor gærdet er lavest 

4. hjælp - når du orker det

5. lad andre gøre arbejdet 

6. snyd dig udenom

7. Hold flere fester. 
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Del 3 - Din førstehjælpskasse til ”doven energi” 
hvordan du overkommer de største udfordringer, du møder, når du bruger ”de 

7 dovne principper”.

Del 4 - Dit første skridt til mere ”doven energi”
hvordan du med enkle skridt begynder at nyde fordelene ved ”doven energi”.



DeL 1  

”Verdens lykkeligste 
land… på doping”

Første del handler om, hvorfor vi danskere måske ikke er så lykkelige, som vi selv går 
og tror. Vi føler os mere og mere pressede i både arbejdsliv og fritid. For at kompen-
sere for det boblende underskud, fylder vi os med en masse ”doping”

Men det er ikke det enkelte menneske, der er skyld i alle problemerne. Det er 
tidsånden!

Heldigvis er der også en anden vej – ”Den kloge dovenskab”… 




