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Indle dning
Vort liv bliver ikke større end de ord, vi bruger
Det er nemmere at føle med et menneske, det går 
dårligt, end med et menneske det går godt. Vi har 
masser af  ord i sproget for den følelse at føle sympati 
for en mand, der er blevet skilt eller har mistet et 
barn eller er gået bankerot eller er blevet syg. Med-
lidenhed, medfølelse, deltagelse, kondolence, sym-
pati. Et enkelt ord og det hele er sagt. Danskere er 
gode til at føle med andre, der lider. Vi skriver gerne 
læsebreve i aviserne, når pingviner bliver ramt af  
olieudslip. Vi føler med dyrene. Vi er, i alt fald nogle 
af  os, parat til at gå rundt 4. marts og samle ind 
til Folkekirkens Nødhjælp, så vi kan være med til at 
hjælpe de nødlidende i verden. Vi spiser økologiske 
varer, så miljøet omkring os ikke skal blive ødelagt. 
Når nogle, vi kender, bliver syge eller rammes af  
ulykke, føler vi virkelig med vedkommende. Ikke 
bare fordi vi ved at hans eller hendes ulykke måske 
en dag kan blive vor egen. Men det gør os inderligt 
ondt, at det går vedkommende skidt, og er der mu-
lighed for at vise, hvor stor vor sympati og medfø-
lelse er, så gør vi det også. 

Problemet er, når det går andre godt. Vi har ikke 
noget enkelt ord, der kan udtrykke den følelse, at vi 
glæder os over andres medgang. I det talte sprog er 
der ikke noget, der hedder medglæde eller medbegej-
string. Vi må bruge flere ord. F.eks. “jeg glæder mig 
på dine vegne”, eller “hvor er jeg glad på dine vegne.” 
Når der i et land ikke er et bestemt ord for en bestemt 
følelse, skyldes det så, at følelsen ikke eksisterer? 
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Indle dning
Hvis der er noget, som danskerne er dårlige til, 

så er det at glæde sig over, at det går andre godt. 
Når en mand tjener mange penge, skriver aviserne 
hånligt om hans høje indkomst, og mellem linjerne 
står der, at han sikkert har snydt på en eller anden 
måde. Når naboen, det dumme svin, vinder en mil-
lion i lotto, siger vi tillykke med sammenbidte tæn-
der og omtaler ham herefter kun som ‘det rige svin’. 
Når en af  vennerne får en stor, flot ny bil, går vi 
ikke over og ønsker ham hjertelig tillykke med dyret. 
Men mumler noget om at han ikke skal tro, han er 
noget, bare fordi han kører rundt i sådan en kasse, 
der i øvrigt er grim og forurener miljøet. 

Jeg har boet i over 2 år i USA og rejst meget i 
Grækenland og har i begge lande oplevet, at man 
er i stand til at glæde sig over, at det går andre godt. 
Amerikanerne bliver ikke forarget over, at naboen 
får swimmingpool. ‘Good for him’ siger de og øn-
sker ikke herefter, at naboen må drukne i sin ulæk-
re, klorfyldte, kræftfremkaldende vandmødding til 
pool. På græsk har de et ord for at føle glæde på 
andres vegne. Det hedder synxæro. Når grækerne 
ejer ordet må det skyldes, at de også ejer følelsen.

Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby
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Medglæde og misundelse i en ‘mig-tid’
Hellere komme først end sidst. Hellere dyrke egen 
glæde end at tage del i andres. Hellere skille sig ud 
end gå i et med tapetet. Hellere sætte sig selv iscene 
end at underspille sig selv. 

Vi lever på mange måder i en ‘mig-tid’ præget 
af  hedonistisk egoisme og egocentrisme – ‘mig, mig, 
mig!’ – ekstrem flashing af  selvbevidsthed og selvisce-
nesættelse.  L’Oréal’ legendariske frase fra 1973 har 
virkelig fået tag i mange af  os: Because You’re Worth 
It. ‘Fordi-jeg-er-det-værd-tanken’ frisætter os til at 
pleje egen skønhed, egen glæde og i det hele taget 
egne interesser. Hellere sælge eller oversælge sig selv 
som unika end at ende som en anonym nobody. Det 
er blevet et af  tidens stærkeste idealer at brande sig 
(brande er i dag optaget som verbum i Den Danske 
Ordbog) og i denne proces appellere til andres mis-
undelse. Egoisme og misundelse er blevet salgsvarer. 
Mandeparfumen Égoïste fra Chanel, notebook-se-
rien Envy fra HP og Gucci’ kvindeparfume Envy Me 
siger det meget klart: Skab dig og skab misundelse!

Side om side med disse tendenser lever Janteloven 
sit usagte liv. ‘Du skal ikke tro, du er noget’, som der 
står i Axel Sandemoses første bud fra 1933. Janteloven 
taler direkte til misundelsen, men samtidig til følelsen 
af  mindreværd og selvudslettelsen. Hellere gå i et med 
tapetet end at gøre sig bemærket. Hellere bagatellisere 
eller skjule sine succeser end at udstille sig. For selv om 
det ofte belønnes at skabe sig, udstille sig og gå efter 
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misundelseseffekten, så er det stadig muligt at få en 
over næsen, hvis den stikkes for langt frem.

Det multifacetterede samfund giver ophav til 
mange spændingsfelter, som det kan være udfor-
drende at navigere i: På den ene side har vi et stort 
fokus på egenglæden, egne interesser og succeser, 
det ydre og overfladiske og på at skabe misundelses-
effekt. Det viser sig i alt fra reality tv til personlige 
blogs om alt fra nicheagtige særinteresser til det mest 
intime, der for ikke særlig lang tid siden kun hørte 
privatlivet til. Der er på få år blevet flyttet på mange 
grænser. På den anden side kan vi stadig føle et selv-
udslettende behov for at dukke os og gemme os væk 
og ende med at dyrke mindreværdet, ensomheden, 
utilstrækkeligheden og misundelsen. Mange oplever 
et pres for at ‘være noget’, helst ‘noget helt særligt’, 
for særlighed er i høj kurs. Det har affødt en frygt 
for ‘ingenting at være’. Samtidig har vi stadig fryg-
ten for at overskride samfundets normer og etiketter 
for det tålelige, når vi skal vise verden, hvem vi er. 
Derfor søger mange mod nye fællesskaber i alt fra 
økologiske fælleshaver til sportsklubber. Det er fælle-
skaber, som giver glæde og identitetsfølelse, uden at 
man behøver at sætte sig selv iscene som noget nær 
verdens midtpunkt. Det afspejler ønsket om at finde 
mening, indre ro og være en mindre synlig del af  
et større hele. Som regel er det fællesskaber, som vi 
frit kan stemple ind og ud af, når det passer os. Den 
frihed vil vi ikke gå på kompromis med.     

Hvis tidens mange og ofte modsat rettede tenden-
ser virker overvældende, så kan vi vælge at se tilbage 
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på gamle dyder, som taknemmelighed, evnen til at 
føle sig tilfreds eller hvad med evnen til at glæde sig 
med andre? Delt glæde er dobbelt glæde. At tage del 
i hinandens glæde er at fylde hinanden op. Følelsen 
af  at glæde sig med andre kan vi kalde medglæde. 
For at ‘glæde sig med’ er ikke en ny følelse. 

Vi kan glæde os med dem, vi elsker, men også 
med mennesker vi ikke kender. Vi kan eksempelvis 
glæde os ved synet af  et nygift brudepar eller ved 
synet af  glade, nyudsprungne studenter. Eller vi kan 
glæde os sammen med mange andre, når vi fejrer 
landsholdssejre eller synger julesalmer. Men er vi 
gode nok til at medglædes? Ikke i alle situationer. 
I dag efterlyser mange mere medglæde i forholdet 
til deres partner eller ægtefælle, andre familiemed-
lemmer, venner, kolleger, arbejdsgivere, ja i livet 
generelt. Andre efterlyser mindre misundelse. Det 
er i virkeligheden to sider af  samme sag. ‘Opera-
tion mere medglæde’ er vidtgående den samme som 
‘Operation mindre misundelse’.         

Når vi giver følelsen af  at ‘glæde sig med’ navn, 
så synliggør vi følelsen. Det er faktisk muligt at tale 
medglæden op, dyrke følelsen aktivt og høste frug-
terne, der ligger i at medglædes.

Gør det med glæde: Medglæd dig – ikke alene på 
de næste 184 sider, men resten af  livet. Du kan gøre 
en medglædelig forskel.

Med disse ord vil vi ønske dig glad læsning,

Jesper og Sara



    RunDt oM

MEDglæde
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Første del: 
Rundt om medglæde

“Jeg er nogle gange bange for, at min glæde er 
for meget for andre. Når jeg er i balance med 
mig selv, er min grundstemning virkelig positiv, 
sprudlende og lys. Hvis jeg er sammen med men-
nesker, som jeg fornemmer synes, at det er for 
meget, lægger jeg låg på. For hvis jeg lader glæden 
fylde det, som føles naturligt, vil andre så tro, at 
det ikke er ægte, at det er facade? Derfor brem-
ser jeg mig selv. Hvor ville det være vidunderligt, 
hvis jeg turde stå i min fulde kraft og stråle og 
sprudle, fjolle og glædes lige så tosset jeg vil.”

Kvinde, 37 år

Hvor meget er det tilladt at fylde, hvor du færdes? Hvert 
miljø, det være sig et parforhold, en vennegruppe eller 
en arbejdsplads har sine normer, herunder også for hvil-
ken grad af  selvsikkerhed og succes, der tolereres.

Er det accepteret, eller forventes det ligefrem, at du 
deler dine sejre? Kan du trygt vise alle dine talenter, 
eller er der et usagt loft for, hvor succesfuld, heldig, 
livsglad eller måske smuk, det er velanset at være?

Når mange krymper sig ved at fortælle om deres 
medgang, handler det om flere ting. Det har en del at 



gøre med, at vi kommunikerer forskelligt, sætter os selv 
iscene på forskellige måder og ikke alle er lige fortrolige 
med at være i rampelyset. Men en ganske stor del af  
hæmskoen for, at vi ikke bare baldrer vores succes ud, 
skyldes som regel også frygten for, hvordan det vil blive 
modtaget. Hvad tænker de andre ikke om mig? 

De fleste af  os ønsker ikke at provokere andre men-
neskers misundelse og jalousi. Vi er bevidste om, at dét 
at lufte held, lykke og ekstraordinære resultater kan have 
den effekt. risikoen for at blive dømt ude af  fællesskabet 
som hoven eller selvfed, hvad enten risikoen er reel, el-
ler noget vi forestiller os, resulterer hos nogle mennesker 
i en form for skyhed – en angstbetinget beskedenhed. 
For nogle er det simpelthen standarden at holde deres 
glæde for sig selv, nedtone succes og i det hele taget totalt 
afholde sig fra at påpege, når noget lykkes.

“Som barn kunne jeg ofte svare på alle lære-
rens spørgsmål, men jeg stak kun en finger i 
vejret nogle gange, for at de andre børn ikke 
skulle tro, at jeg følte mig klogere end dem.”

Kvinde, 39 år

Hvad er medglæde egentlig?
Forestil dig, at du får en p-bøde, netop som du er på 
vej til at mødes med en kær ven. Vennen har længe 
været modløs, men da du sætter dig ned over for 
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ham på en café, kan du dog straks se, at noget er æn-
dret. Din ven stråler, og det viser sig, han har truf-
fet en kvinde. Mens han genert fortæller om mødet, 
blusser hans kinder som hos en teenager.

Din ven er så dejlig at lytte til. Uvilkårligt får du 
lyst at gribe hans hånd og knuge den. Mens du lyt-
ter, spreder en varme sig i dit bryst og i din mave. 
Da du går fra caféen, kan du slet ikke lade være med 
at smile. Nu føler du dig let om hjertet, glad og tak-
nemmelig. Livet er godt.

Følelsen, som i det øjeblik fylder dit system, er med-
glæde. Du er glad, fordi det endelig går din ven godt. 
Selv om dit eget liv er præcis, som før du gik ind på 
cafeen, har din vens medvind løftet dig. Du er nu på et 
niveau, hvor din p-bøde ikke længere betyder så meget. 
Din vens glæde har smittet dig og flyttet dig mentalt.

Som eksemplet illustrerer, er medglæde den posi-
tive følelse, du kan opleve, når du tager del i andres 
glæde og lader andres glæde smitte af  på dig. Den ty-
ske filosof  Friedrich W. Nietzsche opfattede venskab 
som en slags medglæde, hvor venner kan ledsage og 
løfte hinanden med glæden som medium. Venskabet 
kan få venner til at vokse sammen – blomstre, ville en 
positiv psykolog i dag formentlig sige. 

Kan vi komme den historiske og kulturelle forank-
ring af  fænomenet medglæde nærmere? På græsk fin-
des et ord, συγχαίρω (synxæro), der betyder medglæde, 
dvs. en glæde på hinandens vegne. Ordet bruges blandt 
andet til at udtrykke glæde over en persons succes el-
ler noget positiv i andres liv for eksempel graviditet og 
bryllup og til at udtrykke beundring af  andres præsta-



tioner, resultater m.m. Når grækerne har dette ord, må 
det betyde, at de er familiære med følelsen. Hvordan 
forholder det sig i Danmark? Danskere khirtsender 
også til følelsen af  at glæde sig med andre, men endnu 
har ordet medglæde ikke fundet rodfæste i det danske 
sprog. Det har kun været brugt sporadisk i litteraturen 
og vil sikkert være et helt nyt ord for de fleste danskere. 
Hvis du søger på ‘medglæde’ på internettets søgema-
skiner, så får du svar som: “Mente du: med glæde?”, el-
ler: “Mente du: madglæde?”. At gøre noget med glæde 
er ikke det samme som at glæde sig med, ligesom med-
glæde selvsagt ikke må forveksles med madglæde.

Med-glæde, en. [III.2.1, 5.1] glæde, som vækkes ved 
en andens glæde. Sibb. P.II.384. (Red. F.C. Sibbern (1785-
1872). Menneskets aandelige Natur og Væsen. Et Udkast til 
en Psykologie. I-II. 1819-28).

(…) En fælles Stemning af  Medglæde greb hele Selskabet (ved 
synet af  et lykkeligt par). S Koch. Ung Krigsmand  (1903).   

Fra Ordbog over det danske Sprog (ODS), bind 13, 1932.

Medglæde er skabt ud fra ordet glæde, en grundfølelse, 
vi alle kender til. Vi ved, hvordan det føles at være glad. 
Og vi har en god idé om, hvad vi glædes ved. Når or-
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det glæde sættes sammen med ordet ‘med’, så sker der 
pludselig ting og sager: Medglæde beskriver nu den glæ-
desfølelse, vi kan opleve, når vi glæder os med andre. Vi 
kan glæde os over andres succes, held, lykke osv., men 
også over de små ting i livet. I dansk litteratur har en 
sådan samfølelse af  glæde været beskrevet som ‘glæden 
ved glæden’ af  blandt andet præst og forfatter Johan-
nes Møllehave: “Det bedste, der sker os, er, at få lys (red. 
kærligheds lys) fra et andet menneskes øjne – at vi er til i et 
andet menneskes glæde over, at vi er til.” Også forfatter 
Herdis Møllehave har brugt og beskrevet udtrykket ‘glæ-
den ved glæden’, og tidligere Politiken-journalist og for-
fatter Edel Hildebrandt har delt sin oplevelse af  ‘glæden 
ved glæde’ i samværet med sin gamle, alderssvækkede 
svigermor: “Men hun har en glæde i sig, der har holdt 
gennem hele hendes lange, lange liv. Jeg bliver varm i 
maven hver gang, jeg ser hende. Glad.” Følelsen af  at 
glæde sig med andre er altså hverken ny eller ubeskrevet, 
men vi har manglet ét ord til beskrivelse af  følelsen, især 
i det talte sprog. Og her er vores bud: medglæde. 

Årsagen til vores samfølelse af  glæde, dvs. medglæde 
er ikke det mest interessante – det virkelig interessante 
ligger i evnen til at glæde sig med andre og på andres 
vegne. Medglæde kommer nogle gange til os helt na-
turligt, andre gange er det en følelse, vi må kultivere. 
En høj kapacitet for medglæde har rigtig mange gevin-
ster i sig. Medglæde – kunsten at glæde sig med andre beskriver 
disse gevinster og anviser veje til medglæden. Bogen 
slår samtidig et slag for, at vi både som enkeltpersoner 
og som folk lukker medglæden ind, ikke bare som et 
ord, men som den vigtige følelse, medglæde er.  
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Medglæde 
- har vi virkelig brug for ordet i det danske sprog?
Kan vi nu ikke længere bare glæde os på andres 
vegne og lade det blive ved det? Behøver vi virkelig 
et ord til at beskrive denne evne til at glæde sig med 
andre? Vores svar er et højtrungende “JA”, og det er 
der flere grunde til.

For det første mangler vi i det danske sprog et 
godt og dækkende ord til beskrivelse af  følelsen af  
at glæde sig med andre. På engelsk bruges ord som 
compassion eller det mindre brugte compersion, og det 
sidste er faktisk det mest præcise. For det andet har 
medglæde et stort lykkepotentiale, både for hver en-
kelt af  os, for vores omgivelser og for samfundet som 
helhed. Lad os se lidt nærmere på de engelske ord 
compassion og compersion for at blive klogere på, 
hvad disse følelser og dermed medglæde-følelsen 
dækker over.
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Bag om ordet Medglæde 
Compassion er en følelse af empati, medfølelse, 
dvs. en evne til at sætte sig i en anden persons sted 
og indleve sig i dette menneskes tanker og følel-
ser. Vi oplever især denne form for empati, når vi 
har ondt af andre. Det lægger op til, at vi udviser 
altruistisk adfærd, dvs. menneskekærligt og usel-
visk hjælper andre mennesker. De fleste af os har 
allerede fra barns ben stiftet bekendtskab med mo-
raliserende leveregler. Mange forældre, pædagoger 
og lærere har eksempelvis videregivet dette velme-
nende budskab til deres børn: Behandl andre, som 
du selv ønsker at blive behandlet. Det er en etisk le-
veregel, som ofte refereres til som den gyldne regel, 
og den går igen i forskellige kulturer og religioner.

Compersion er et udtryk for den del af empatien, 
som er en glædesfølelse, der opleves, når vi glæder 
os over et andet menneskes glæde og lykke. Ek-
sempler på compersion kan være forældres stolt-
hed over deres børns bedrifter eller begejstringen 
over, at det går ens partners godt eller over en god 
vens succes. Især bruges ordet om positive følelser 
over at ens partner nyder godt af nære relationer til 
andre – compersion er glæden over ‘den elskedes 
anden kærlighed’. Begrebet opstod oprindeligt i et 
polyamorøst samfund – altså en subkultur, hvor 
mennesker har flere kærester ad gangen. Comper-
sion udlægges ofte som det modsatte af jalousi.




