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”VI LæSER 
FOR AT VIDE, AT 

VI IKKE ER ALENE”
”Vi læser for at vide, at vi ikke er alene”. Dette citat tilskrives som regel den engel-
ske forfatter C.s. Lewis, der bl.a. skrev Narnia-bøgerne. Og det havde han jo ret i!

Vi har alle sammen prøvet at have oplevet en genkendelse ved det, vi læste – selv 
om vi aldrig havde læst bogen før. Oplevelsen af ”Ja – det er jo sådan, det er!” er 
det, der får os til at læse videre, og læse mere. Man kan vel ligefrem sige, at det at 
læse eller høre fortællinger kendetegner os som mennesker. Vi fortæller os selv til 
hinanden – og vi bliver mennesker i kraft af de fortællinger og de historier, vi læser 
og hører. Det er noget af det allerbedste, vi har som enkeltpersoner og som menne-
skehed. Og det er rart at kunne rumme hele den menneskelige erfaringsverden i en 
god bog og hjemme i sin egen sofa kunne erfare, at jeg ikke er alene om at tænke, 
føle eller undre mig over dette eller hint. Men mærkeligt nok kan det også blive lidt 
ensomt i længden, måske. 

Derfor er jeg lykkelig for at have mine læsegrupper – andre mennesker, som jeg 
deler de store læseoplevelser med. Vi læser for at vide, at vi ikke er alene – og i 
Læseforeningens læsegrupper er vi heller aldrig alene, når vi læser! Vi læser ”live”, 
vi læser sammen uden at have forberedt os hjemmefra – og det betyder, at vi er 
fælles om de store læseoplevelser. Vi griner, smiler, undrer os, bliver rørte, triste el-
ler forargede sammen. Og så kan vi tale om, hvorfor vi kan lide det, vi læser – eller 
ikke lide det – og hvad det mon betyder for os og vores egen erfaringsverden. Ting, 
som er svære – i teksten eller måske i livet – får en hjælpende, læsende hånd med 
fra en eller flere af de andre i min gruppe. 

Nogle af mine bedste fælles læseoplevelser har jeg haft i læsegrupper med men-
nesker, der ikke længere fik nogen læseoplevelser selv, fordi de var ramt af demens. 
Men i læsegruppen blomstrede de op, og nye læsninger af digte, af andre menne-
sker og af os selv blev skabt, når vi mødtes hver torsdag eftermiddag. Jeg fik altid 
mere med hjem, end jeg kom med – og blev altid en læseoplevelse og en fælles 
oplevelse rigere. 

Af Nanna Holm, daglig leder, Læseforeningen




