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SAMTALE: Det er 
vigtigt at tale sam-
men, men det kan 
være svært at vide, 
hvordan man egent-
lig gør det bedst. Til 
samtalesalonerne 
kan man lære det. 

FREDENSBORG: Mange sam-
taler med fremmede dør 
hurtigt ud, når det mest 
basale ved tilværelsen er 
blevet vendt. Så hvorfor 
ikke starte samtalen med 
noget mere nuanceret?  
Sådan bliver det, når Fre-
densborg Bibliotekerne og 
Frivilligcenter Fredensborg 
i løbet af foråret afholder 
fem samtalesaloner med 
temaer. De skal få folk til at 
huske at tale med hinanden. 

- Vi vil gerne have, at vo-
res borgere mødes med nye 
mennesker. Ofte færdes vi i 
bobler med folk, der ligner 
os selv, og de bobler vil vi 
gerne sprænge, så folk bliver 
nysgerrige på hinanden, for-
klarer Jeanette Jensen, der 
er der er bibliotekar i Fre-
densborg Kommune. Hun 
forklarer, at der ved hver 
samtalesalon vil være et 
tema, der skal få samtalerne 
til at flyde og løfte indholdet 
i forhold til de typiske sam-
taler med nye mennesker, 
hvor man kun lige får krad-
set i overfladen. 

Idéen med at få folk til at 
tale sammen er, at vi skal 
bidrage til samfundet og de-
mokratiet. 

- Vi skal deltage aktivt i 

samfundet, og et middel er 
at tale med hinanden. På den 
måde hører og deler vi vores 
forskellige synspunkter. Så 
undgår vi også, at det hele 
kommer til at dreje sig om 
den politiske debat, der til 
tider kan være skinger. Vi 
skal lære, hvordan vi taler 
med hinanden, og det er da 

også noget, jeg selv øver mig 
på at blive bedre til, siger 
Jeanette Jensen. Hun for-
klarer, at de på biblioteket 
har lånt konceptet fra Nadja 
Pass og Andreas Lloyd fra 
samfundslaboratoriet Bor-
gerlyst, der har eksperimen-
teret med samtalesaloner 
siden 2010.

En samtalesalon går i sit 
udgangspunkt ud på, at folk, 
der gerne vil snakke med 
andre på en ny måde, sam-
les - det gør ingen forskel, 
om man kommer i par eller 
alene. Når deltagerne er 
samlet, har salonværterne 
sørget for, at samtalen tager 
udgangspunkt i et særligt 

tema. Til den første samta-
lesalon, der finder sted man-
dag den 18. februar klokken 
19.00-21.00 på KulturStatio-
nen i Humlebæk, er temaet 
»Visioner«. Det koster ikke 
noget at deltage, og man be-
høver ikke at have forberedt 
sig. I bund og grund skal 
man bare møde op med ly-

sten til at dele sine egne me-
ninger og høre, hvad andre 
synes, og så fldyer samtalen 
jo allerede. 
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Forårets samtalesaloner skal  
minde borgerne om at tale sammen

Til de fem samtalesaloner skal de fremmødte tale om forskellige temaer, der skal gøre samtalerne interessante og nuancerede. Det skal de, fordi det er vigtigt at huske at tale med 
hinanden, mener de på biblioteket. Men også fordi de fremmødte kan lære nye mennesker at kende på den måde. 

FAKTA

■n Forårets samtalesaloner:

■n Den 18. februar er temaet 
»Visioner«. Det foregår i 
KulturStationen i Humle-
bæk klokken 19.00-21.00.

■n Den 21. marts er temaet 
»Musik« på Nivå Bibliotek 
klokken 19.00-21.00.

■n Den 24. april foregår 
salonen i Byens Hus på 
Egedalsvej 2 i Kokkedal 
fra 19.00-21.00 og hand-
ler om »Livet«.  

■n Den 11. maj fra klokken 
10.00-12.00 er temaet 
»Mennesket og naturen«. 
Deltagerne mødes ved 
indgangen til Fredens-
borg Slotshave. I tilfælde 
af regn rykkes salonen til 
Fredensborg Bibliotek. 

■n Den 12. juni klokken 
19.00-21.00 mødes delta-
gerne i Lille Virgils Have 
bag Nivå Bibliotek. Hvis 
det regner, bliver det på 
Nivå Bibliotek. Temaet er 
»Frihed«. 

SAMTALE: Det er 
afgørende for os at 
tale sammen, men 
vi glemmer det. 
Derfor skal vi vinde 
samtalen tilbage, 
lyder det fra forsker.

FREDENSBORG: Samtaler 
fylder meget i vores liv. De 
giver velvære og refleksion. 
På trods af det glemmer vi at 
tale sammen, og det vil Fre-
densborg Bilbiotekerne og 
Frivilligcenter Fredensborg 
gøre noget ved. Sammen ar-
rangerer de fem samtalesa-
loner i løbet af foråret, hvor 
alle er velkomne til at kom-
me og få talt ud. 

Torben Bechmann, der er 
studieleder på Institut for 
Psykologi på Københavns 
Universitet glæder sig over 
initiativet. 

- Det er et godt initiativ. Det 

sker nok ikke med vilje, men 
vi glemmer at tale sammen, 
og det er der flere grunde til. 
Single-husstanden er nu den 
mest udbredte, og ensomhe-
den stiger. Posthusene luk-

ker, og mange handler på 
nettet. Så de steder, hvor vi 
før mødtes, findes ikke læn-
gere, og vi har brug for at 
snakke sammen, siger han. 

En undersøgelse foretaget 
af Sundhedsstyrelsen i 2017 
viser, at procentdelen af 
danskere, der ofte føler sig 
uønsket alene, steg fra 5,6 
procent i 2010 til 6,3 procent 
i 2017. Torben Bechmann 
mener, at samtalen har af-
gørende karakter for os som 
mennesker. Den er nemlig 
med til at forme os som indi-
vider.

- Vi har brug for at få svar 
på vores egne tanker, og det 
sker ved, at andre reagerer 
på det, vi siger. Når vi skal 
tage stilling til, hvad en 
anden siger, giver det ind-
hold i livet, og det får os til 
at reflektere over og forstå 
os selv, forklarer han. Han 
peger på, at samtalen har 
trange kår, fordi mange af 

de steder, hvor den før var 
afgørende, forsvinder. 

- Der bliver ikke længere 
holdt så mange familiefød-
selsdage, hvor man sidder 
over for den ukendte onkel 
og skal få snakken til at gå. 
Vi bevæger os i netværk, 
hvor vi ligner hinanden, og 
så glemmer vi tit at tale rig-
tigt sammen, siger Torben 
Bechmann. 

- Ofte tør vi ikke at tale 
sammen, fordi vi deler os 
op i »os« og »dem«,  og det 
er ødelæggende. Jeg synes, 
at det er en god idé at mødes 
på et neutralt sted og høre, 
hvad andre mener. Vi er alle 
forskellige, så det er godt at 
snakke om forskellene mel-
lem os. 

Han mener, at det særligt 
er de yngre generationer, 
der kæmper med at tale 
sammen. Det skyldes, at 
internettet efterhånden fyl-
der så meget i deres liv, at 

de ikke længere kender den 
gamle opskrift til samtalens 
kunst - og så bliver den kom-
pliceret.

- Det er blevet svært for 
dem at konversere. Det skyl-
des de sociale medier, der 
ophæver reglerne for sam-
talen. Når de ikke kender 
reglerne, bliver det uvant for 
de unge at føre en samtale, 
fordi de ikke sidder over for 
hinanden, når de kommu-
nikerer. De får også svært 
ved at lytte til, hvad andre 
siger, forklarer Torben Be-
chmann og pointerer, at det 
særligt er et problem for de 
unge i USA. 

- Vi skal vinde samtalen 
tilbage, så jeg mener, at der 
er god mening i at tale med 
andre til samtalesaloner. 
Også selvom det er nogen, 
men ikke kender, siger han. 
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Forsker hilser saloner velkommen

»  Vi skal vinde sam-
talen tilbage, så jeg 
mener, at der er god 
mening i at tale med 
andre til samtalesaloner. 
Også selvom det er 
nogen, men ikke kender.

Torben Bechmann
Studieleder på Institut for 

Psykologi
København Universitet
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