
Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Kære Else og Ingrid 
  
Tak for sidst først og fremmest – som altid spændende og inspirerende. 
Og det er netop de to ord, jeg vil bruge. Det har åbnet en spændende verden at deltage i jeres kurser, og 
jeg er altid rejst inspireret hjem. Det har ikke været min intension at blive ’fortæller’ med egen hjemmeside 
osv. Jeg meldte mig for at blive bedre til fortælling i konfirmandlokalet, og det har bestemt båret frugt, jeg 
fortæller på livet løs! For øjeblikket har jeg tre konfirmandhold, og jeg oplever, at selv de mest urolige 
konfirmander ved fortællingen falder ind i sig selv og lytter. Det er både for dem og mig selv en mægtig 
positiv erfaring, fordi de ofte har så svært ved at koncentrere sig, men fortællingen har noget, som ikke kan 
erstattes af andet, og det er en fantastisk opdagelse midt i denne digitale verden, som har gjort de unge så 
adspredte. 
  
Jeg synes, I har fundet interessante foredragsholdere og fortællere. Hvis jeg skal fremhæve nogle må det 
blive Heidi Dahlsveen, Lene Vestergaard, Erik A. Nielsen og Lise Marie Seidelin. Også Ann-Mai-Britt Fjord var 
en fin fortæller. Derimod var jeg ikke begejstret for Hans Otto Jørgensen. Han havde en direkte ubehagelig 
tilgang til nogle af deltagerne. Jeg brød mig ikke om hans form. 
De øvrige, jeg ikke har nævnt, traf jeg ikke, da jeg ikke var med på kurserne. De daglige bevægelse- og 
sangøvelser var også et fint indslag. Det er vigtigt, at også højskolesangbogen benyttes flittigt. 
  
Og så har det været meget inspirerende at træffe jer to, den største ros tilfalder jo jer, som har taget 
initiativ til Fortælleakademiet. I har skabt et godt program og en fin stemning, og det har været en dejlig 
oplevelse at se, hvordan den faste kerne er vokset mere og mere sammen. Vi vil forsøge at holde kontakt. 
Der findes ingen fortællekreds i Sønderjylland, så når jeg en dag forlader arbejdsmarkedet, er det ikke 
utænkeligt, at jeg vil forsøge at oprette en sådan – og da vil det være fint at bevare kontakten til jer og til 
den øvrige kreds. Vi er jo blevet gode venner  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluering af Fortælleakademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Heidi Dahlsveen (modul 1) var fantastisk og en stor inspirator for mig. Det ville have gavnet, hvis hun var 
kommet på et senere modul, hvor kræfterne ikke skulle bruges på alt det nye også (holdet, procedurer, det 
sociale). 
Nick Hennessey (modul 3) er også en fantastisk underviser - og utrolig levende 
Lene Vestergård var også spændende, måske mest fordi vinklen/metoden her var helt anderledes. 
Jeg var også glad for de personlige fortællinger og tror, det er vigtigt at have dem med (modul 2).  
Også for de små paraplyfortællinger (modul 4) - spændende for mig med nærheden, da jeg oftest har 
fortalt for store forsamlinger og nok er tryggest ved det. 
 
Det betyder ikke, de andre var "dårlige", men disse har gjort størst indtryk på mig. Det er altid svært at se, 
hvor meget man selv har lært - det er ofte lettere at se de andres fremgang. Jeg tror, det for mig ofte har 
været noget med at blive udfordret, at se andre, at få ideer samt at blive tvunget til at "gøre noget ved 
det". Det sidste har især de ekstra moduldage været med til.  
Derudover er jeg enig i, at én underviser pr. modul - udover Else og Ingrid - er fint. Der har været forskellige 
udtalelser ang. sangene og dansene. Nogen har udtalt, at de kan springes over, hvis tiden er knap. Jeg er 
helt uenig, men det tror jeg, I ved. Har jo selv undervist i mange år og ved, at netop dét er limen, der får 
holdet (og den enkelte deltager) til at hænge sammen. 
 
Så har jeg været utrolig glad for de ekstra moduldage - det er faktisk hér, jeg har "gjort mig mest umage" - 
glad for kritikken og for nærværet. 
 
Jeg har fortalt (og jeg husker faktisk ikke det hele): Dronning Dagmar, Slædefart (folkeeventyr), Offer + 
Soldaten og Pigen (noveller af Martin A. Hansen), Små historier som Myggen, Familiedrama, Englebutikken 
(Paraplyhistorierne), Hvordan døden kom ind i Verden (Australsk myte), Den lille pige med Svovlstikkerne, 
Egne fortællinger (3) Hugormen, Knallertturen, Koen. Havde også en fortælling v. Hans Otto Jørgensen, 
men har glemt, hvilken det var. 
 
Jeg har brugt fortællingerne i mit job som højskolelærer (ganske kort, men havde fortalt som 
efterskolelærer i 20 år før kurset), har indflettet flere og flere i mine foredrag v. LOF i Toftlund og har fortalt 
for børnene på børnehjemmet - har været hjemmelærer de sidste 3 uger og startet hver dag med en 
fortælling (bla. Skatteøen). 
Jeg har meldt mig ind i FIDA og Vestjyske Fortællere og har fortalt til et af møderne og skulle have fortalt 
Glasskabet (novelle af B. S. Ingemann) til Rådhusfortællinger i Holstebro, som dog blev aflyst pga. Corona. 
Arbejder på noget samarbejde med Ferdinand, men lige nu kan vi kun maile sammen, så det er gået lidt i 
stå. Vil også arbejde på at få lavet en hjemmeside - det er også gået i stå pga. Corona. 
 
Puh, nu har jeg vist ikke mere på hjerte i denne omgang. Jeg glæder mig til vi ses igen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Det er en fantastisk rejse vi er på sammen med Jer og gæstelærerne. Meget meget spændende og givende. 
Hvis jeg laver en tidslinje for mig selv vil det stå som en særlig periode. 
  
Den ekstra moduldag betyder alt. Det at der er god tid til os alle - at det at høre vores historier er målet 
med dagene - at vi har en historie med og vi har mulighed for at fortælle med god tid og luft omkring os, 
betyder utrolig meget. Jeg er selv overrasket over den betydning det har og har haft. Vi er i en lille gruppe 
der kender hinanden rigtig godt og det er også med til at gøre det specielt på en rigtig god måde. 
 
Turene til Nr. Vosborg og fortælling ude på fårefarmen med Nick Hennessey - og vi har også lavet noget på 
højskolen - er også med til at gøre forløbene til noget helt unikt. Vi øver os, men kommer også ud og prøver 
noget af.  
Jeg opfatter det hele som øvelse og prøver nogle ting af - særlig sammen med Lene Vestergård tog jeg de 
elementer med i min historie som hun fortalte om. Det blev den længere af og det var nok meget kedeligt 
for Jer at høre på. Jeg havde brug for at prøve noget af og fik også en fornemmelse af hvordan jeg kan gøre 
det. Jeg opfattede det som et værksted.  
 
Kære Ingrid og Else.  
Tusind tak for endnu et fantastisk modul på fortælle akademiet. Det var ikke mindre end fantastisk. Jeg er 
så glad for at jeg har været deltager. 
Så vil jeg bare ønske jer nogle dejlige dage. Pas nu på Jer selv også. I gør et enormt stykke arbejde for os  - 
føler jeg - det kommer man ikke sovende til, jeg er meget taknemmelig. Kærlig hilsen 
 
      
 
 
 
Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Her er mine tanker om Fortælleakademiet og det forløb, jeg har været igennem.  
 
Jeg kan huske, at plakaten for Fortælleakademiet hang på mit lærerværelse, og lige med det samme, da jeg 
så den, vidste jeg, at dét skulle jeg med på. I første omgang betalte skolen for 1. Modul, og efter det meldte 
jeg mig på alle resterende moduler, og skolen betalte.  
Angående krop og stemmetræningen, har det været ok at se på, og nogle gange lidt kedeligt og for langt.  
Jeg har haft muligheden for at lave mit eget, det er ikke noget, jeg kommer til at bruge selv, bortset fra lidt 
stemmetræning.  
Jeg har været glad for jeres kompetencer og fornemmelse for feedback, når vi har arbejdet. Jeg har fået 
støtte og inspiration i samtaler med jer. 
Jeg har været meget glad for den faste gruppe af gennemgående kursister.  Det har været en tryg og 
støttende gruppe, som har nydt og udfordret hinandens fremskridt og udvikling.  
 
Modulerne:  
1. Heidis undervisning var en fuldstændig ideel undervisning for mig. Præcis, detaljeorienteret, passende 
doser af nyt stof og masser af øvelser. Stor afveksling. Hvor var det fantastisk!  Jubi!!! 
Jeg blev opmærksom på muligheden af at trække folkeeventyr “frem” til nu ved at flette nutidige 
genstande og begreber ind. Noget jeg hele tiden arbejder med stadigvæk.  
 
2. Dette modul var ikke rigtig min kop te. Hverken Hans Otto Jørgensen eller Kari Brinch ramte mig med 
deres undervisning.  
Kari opfordrede os til at bede om feedback i de pauser, der var, og det gjorde jeg og det hun havde at sige 
var: Dine støvler knirker.  Det synes jeg er uprofessionel feedback.  
 



3. Dette modul var meget inspirerende. Nick havde stort overblik og mange virkemidler.  Jeg fik på dette 
modul mod til at bruge sange i mine fortællinger og gør det så ofte, jeg kan slippe af sted med det. Nick 
taler et meget let forståeligt engelsk, og jeg havde ingen problemer med at følge ham.  
 
4.  Intimfortællinger var et nyt felt, og jeg har brugt både fortællerøret og historier under paraplyen siden. 
Jeg husker det som om sproget blev lidt af en forhindring på dette modul.  Der var også meget mere 
stemmetræning end jeg kunne nyde.  
 
5. Modul. Jeg kan ikke huske så meget fra dette modul. Harmonikafortællingen om aftenen var sjov. Jeg 
blev overvældet af at det med helende fortællinger er så stort et felt. Det var dejligt at blive opmærksom 
på. Og jeg fik lavet min hævnfortælling og det helede!  
 
6. Modul.  Arbejdet med at placere genstande i sit imaginære fortællerum var udviklende for mig. Tænk at 
jeg led af ’venstreneglect’! Fedt at finde ud af. Jeg kunne rigtig godt lide processen med at blive ved at 
gentage den samme sekvens og optimere den. Også dette modul har sat umiddelbare spor i mine 
fortællinger.  
 
7. Modul. Lange dage med foredrag er ikke noget for mig. Beklager. Jeg synes at han (har glemt navnet) var 
sød og hyggelig, men det var meget for langt for mig.  
Og jeg tror ikke, jeg havde fået læst ordentligt på oplægget. Jeg var meget i tvivl om hvilken historie, og 
hvornår det var den ene eller anden historie.  Jeg havde nok ventet at få præsenteret flere historier og 
mere om traditionen. ( skal lige nævne, at jeg var væk hele torsdagen, så måske skete det der. ) På dette 
modul savnede jeg lidt effektivitet.  
—————— 
Generelt har jeg godt kunnet ønske mig mere tid til at fortælle for hinanden, jeg har flere gange følt mig 
under en del pres, for at komme med for lange historier, men det er lange historier jeg arbejder med... og 
nogle gange synes jeg ikke, der har været tid, ro og koncentration nok til at evaluere på hinandens historier. 
Jeg ved både fra mig selv og flere af de andre, at vi har brugt meget tid på vores hjemmearbejde, og at vi 
meget gerne vil gro af noget feedback.  Måske kunne rækkefølgen byttes rundt, så vi fortalte først og 
dansede sidst. Jeg synes, det har været værdifuldt og inspirerende at høre om hinandens udvikling siden 
sidst. 
 
Jeg har ikke set det som en fordel, at der har været så mange nye på de forskellige moduler. Optimalt ville 
jeg gerne have været de samme hele vejen, og det er nok ikke realistisk, - men så færre nye. Jeg synes en 
del af flowet blev tabt, når der var alt for mange nye, det blev nemt lidt tungt. 
 
Jeg har også brugt forløbene til at knytte kontakter og få afsæt til videre arbejde.  
Tak for ’omhændertagen’( dejligt ord, som ikke findes) og blik for mig, både i nuet og som 
udviklingspotentiale.  
 
Jeg har været meget tilfreds med at gå på Fortælleakademiet.  Jeg synes, det er en storslået ide og hvor er 
det godt, at I har virkeliggjort den, og jeg vil glæde mig til at komme til flere dage/ uger/ forløb.  
 
 
 
 

 

 

 

 



Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Fortællinger 
Odysséen: Fortalt for gruppen 
Sommerfuglen: Fortalt for gruppen og under paraplyen  
Historien om min islandske sweater: Fortalt for gruppen 
Fortællingen om den gang Grisling var helt omgivet af vand: Fortalt for gruppen, for højskolen og åben 
fortælle cafe på højskolen 
Storke historien: Fortalt under paraplyen 
Da englebarnet fik sin første tand: Fortalt for gruppen  
Den lille pige med svovlstikkerne: Blev aldrig fortalt men jeg gennem arbejdede den 
Gåsepigen Fortalt for gruppen 
Den Samaritanske kvinde: Fortalt for gruppen og til fortælleforestilling i kirken med Fortælle Akademiet. 
Hvorfor har hajkød så skarp en lugt? - endnu ikke fortalt 
 
Folkeviser: 
En pige vandred: Sunget for gruppen og brugt i Odysséen 
Ramund Sunget for gruppen 
Maria Magdalene Brugt i fortælling om Den Samaritanske kvinde 
 
Fortællinger og sange til under paraplyen på Nørre Vosborg og på Vestjyllands Højskole: 
Prinsessen på ærten, De tre bukkebruse, Rødhætte, Sommerfuglen, Storke historien 
Sange til under paraplyen: Blot slentre gennem regn 
En pige vandred 
Den aller sidste dans 
Summer time 
 
I hvilken udstrækning har du brugt dine nye erfaringer og viden i dit sædvanlige arbejde? 
Fortælling er blevet en del af mine tanker og idéer, efter at have deltaget fast på Fortælle Akademiet. 
Finder jeg en fortælling, jeg synes om, gemmer jeg den. Jeg møder af og til noget på min vej, som jeg finder 
inspirerende og giver mig idéer til evt. fortælle forestillinger jeg gerne vil arbejde med på et tidspunkt.  
 
Har du selv henvendt dig til institutioner o.lign. eller skabt dine fortællejobs på anden vis. 
Nej, endnu ikke, men jeg føler mig ret godt klædt på til at starte op som fortæller, jeg venter bare til at det 
er mere passende i mit liv. 
 
Har du opsøgt / meldt dig ind i foreninger, fortællekredse o.lign. som arbejder med mundtlig fortælling 
og evt. involveret dig i bestyrelser, arbejdsgrupper o.lign. 
Nej, endnu ikke men det er en del af min plan på længere sigt.  
Det havde været godt at gøre, imens jeg gik på fortællekurset, for jeg synes der har været rigtig god 
mulighed for at spare og tale om udfordringer, men på den anden siden føler jeg mig godt klædt på til at gå 
i gang efter at have hørt om erfaringerne, min gruppe har talt om og oplevet.  
 
Emner og undervisere. 
Nick Hennessey: Jeg synes, han havde en enormt inspirerende musisk tilgang til fortælling og sprog og jeg 
ville gerne lære mere på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at han kom igen, for jeg synes, hans stof var 
så stort og krævede meget mere tid og øvelse end det vi havde. Måske kunne man overveje at have den 
samme gæstelærer to gange i træk, så vi kunne komme mere i dybden med et bestemt emne.  
 
Lene Vestergård: Hendes masterclass undervisning gav mig meget, både den tid jeg var på, men så sandelig 
også når de andre var på. Det har jeg været enormt glad for. Det var også enormt inspirerende at se hendes 
en-mands fortælleforstilling, da det virkelig viste en ny måde, jeg også kan bruge fortælling på.  
 



Caroline Pizarro og Luis Alonso: De havde et skønt håndterbart program og håndgribelige værktøjer. Her 
følte jeg, at vi fik arbejdet rigtigt og grundigt med tingene og følte jeg fik meget jeg kunne tage med videre. 
Det var virkelig godt planlagt ud fra den tid vi havde.   
 
Emner: Healende fortællinger - Liv og fortællinger - Fortællingens musiske og poetiske elementer - 
Fortællende teater - teatralsk fortælling. 
 
Jeg kunne godt tænke mig, at dykke mere ned i helende fortællinger. Noget som tager udgangspunkt i 
Ingrids oplæg om helende fortællinger og eventyr, men hvor vi har mulighed for at gå mere i dybden.  
 
Moduldage: 
Jeg er sindsygt glad for den ekstra modul dag. Jeg synes, det er den helt ideelle måde at skabe en gruppe på 
som både består af en kerne og nye deltagere. Jeg er glad for at være på højskolen i 5 døgn. Jeg synes 4 var 
lidt. Det er langt at tage fra København og kan være ret dyrt, så når jeg kommer, vil jeg gerne have nogle 
dage i streg. I de første par moduler, tog det mig lidt tid at vænne mig til alt det nye på højskolen, så derfor 
ville jeg også føle det meget kort med de 4 døgn. Jeg oplever også, at det tager noget tid før jeg rigtig 
kommer i gang med arbejdet og kan hengive mig til fordybelse, og derfor synes jeg også at 4 døgn er for lidt 
og jeg vil gerne have mere. Jeg ville gerne være der en hel uge ;-). 
  
Jeg havde en rigtig god oplevelse i med vores fortælleforestilling i kirken. Det var inspirerende at være med 
i sådan en proces. Jeg synes, også der gik en del tid med det. Jeg er godt tilfreds med, at vi varierer fra gang 
til gang med hvor meget tid vi bruger på præstation og præsentation. Nogle gange bruger vi meget tid og 
andre gange mindre tid.  
 
Jeg kunne godt tænke mig at få mere fortælleerfaring igennem akademiet. F.eks. kunne man aftale et par 
steder (f.eks. skoler, plejehjem, kirker) hvor vi kommer ud i mindre grupper og fortæller og bagefter taler 
om oplevelsen og måske har optaget/filmet det og taler om det vi ser og hører. Jeg ved godt vi kunne 
opsøge erfaring selv, men det kunne også være trygt og godt at gøre det i forbindelse med akademiet, især 
hvis der kom feedback efterfølgende på optagelsen. (Man skal ikke se det hele, men bare starten eller den 
der har fortalt, kunne selv vælge 2 minutter at vise frem og så kunne vi give feedback på hvad vi så. - idéen 
er ikke helt gennemtænkt.) 
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På fortælleakademiet har jeg arbejdet med og fortalt følgende historier: 
Det sidste blad (O.Henry) 
 Ildfuglen 
Den modige konge 
Prinsen med æselørerne 
Smuglerens hemmelighed 
Halfdan, som ingen historie havde 
Bidronningen (Brdr.Grimm) 
I pagt med fanden (E. Tang-Kristensen) 
Simurghen 
 Egne historier: En overnaturlig begivenhed, Vågenatten, Metamorfose 
Ballader: Ramund hin Unge, Dronning Dagmars død, Bøhmerlands dronning 
 
Jeg har fortalt for børnehavebørn (12 - 18 børn), ved Rådhusfortællingerne i Holstebro (20- 35 voksne), 
på biblioteket i Skjern (15 voksne), ved fællesspisningsarrangementer (8-12 deltagere, blandet), 
i fortællekredsen "Vestjyllands Fortællere" (8 - 15 deltagere). 
 
Brug af nye erfaringer: Jeg har især arbejdet med: hukommelsesteknikker (landkort, tegneserie) 
                                                                                           skyggebevægelser, rumfornemmelse, "kameravinkel" 
                                                                                           stemmeøvelser 
                                                                                           brug af musikinstrumenter 
 
Aktiviteter og nye sammenhænge: 
Jeg har selv henvendt mig til institutioner, 
Jeg er medlem af Vestjyske Fortællespor og FIDA 
Jeg er blevet bestyrelsesmedlem af "Vestjyske Fortællespor" 
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Jeg har deltaget i alle modulerne - det sidste jo først til november. 
 
Noget af det der er vigtigt for mig, er at jeg er blevet bevidst om, at jeg IKKE er en “traditionel” fortæller, 
som tager rundt og fortæller i sognegårde o.lign. Men at jeg vil bruge fortællingen i mit sorgarbejde i 
Landsforeningen Mistet Barn. 
 
Jeg blev meget inspireret af Heidi, efter at have oplevet hendes fortælling på Nr. Vosborg. Efterfølgende 
talte jeg med hende og hun gav mig nogle tip til hvordan jeg kunne komme i gang med min fortælling om 
“Mine to døde sønner”. Jeg har fået mod til at fortælle dele af min fortælling, dels på modul 2 og 3. Her fik 
jeg feedback som jeg kan gå videre med. 
 
Jeg har fået lyst til at læse om Evald Tang Kristensen. 
Jeg har lært en hel masse gode og sjove opvarmningsøvelser samt skønne ballader og sanglege. 
Jeg har fået mod til at stå frem foran en forsamling, indtage rummet, tage ordet og "være på”. 
 
Det har betydet meget for mig at være en af modulisterne. Vi har et helt særligt fællesskab hvor jeg føler 
mig tryg og godt tilpas. Her er plads til både gråd og grin. Vi er som en lille familie når vi er sammen. 
Noget at det der også er vigtigt for mig er at jeg har fået den støtte fra jer jeg har haft brug for. 
 
Fortællinger jeg har arbejdet med: 
Rumleskaft - folkeeventyr 
Julegåsen- Jørn Riel - skrøne  
Den store bølge - fortælling om fællesskabsfølelse 
Krokodillebroderen - fortælling om fællesskabsfølelse 
Min personlige fortælling om “Mine to døde sønner”- 2 dele 
Min personlige fortælling “ Jeg tog en uddannelse” 
 
Steder jeg har fortalt: 
FairBar i Århus, fortællecafé 
Trøjborg beboerhus 
Møllevangskirkens Sognegård sammen med Kirsten D.G. 
Fredenskirkens Sognegård sammen med Kirsten D.G. 
Til julefrokost i min familie samt på en større familielejr. 
 
Fortællejobs hvordan??? 
Jeg blev kontaktet om jeg ville fortælle i Trøjborg beboerhus for en lille gruppe “flippede kunstnere” 
Fortælleværkstedet under ”Fortællere I Østjylland” stod for decembers fortællecafé på FairBar 
Jeg blev inviteret til at være med i Møllevangskirken 
Jeg henvendte mig selv til Fredenskirken 
Jeg tilbød selv at fortælle i min familie samt på lejren 
 
Jeg er medlem af ”Fortællere I Østjylland” og har været det siden januar 2018 og er kommet på 
Fortælleværkstedet én gang om måneden, ledet af Inger Lodberg. 
 
Jeg har meldt mig ind i Landsforeningen ”Mistet Barn”, hvor jeg er blevet kontaktperson i Århus. Her har jeg 
bl.a. stået for en foredragsaften i Fredenskirken med Esben Kjær, der holdt foredrag ud fra sin nye bog 
”Døden - en overlevelsesguide”. 
I efteråret startede jeg en sorggruppe med 7 forældre der alle har mistet et barn. I min rolle som 
kontaktperson går jeg med nogle tanker om at arrangere caféaftener hvor jeg kan bruge fortællingerne. 
 
 
Det var det:-) og kærlig hilsen 



Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
 
Jeg har arbejdet med folkeeventyrene Pjaltehætte og Den nedtrampede ager. Jeg har arbejdet med H. C. 
Andersens Historien om en Moder. Grundtvigs version af folkevisen Jeg gik mig ud en sommerdag at høre, 
som jeg skabte en fortælling over. Jeg har arbejdet med historien om Kain og Abel. Derudover har jeg 
arbejdet at skabe en krops-fortælling om vrede med inspiration fra fortællingen om nornerne fra Nordisk 
Mytologi. 
 
Op til nogle af moduldagene har jeg fortalt for nogle folkeskoleklasser - både for de helt små i første klasse 
og de lidt større i 5. klasse. Jeg har fortalt en historie på dansk på ”Mix Up festival” i Paris, hvor jeg fik et 
residency sammen med andre unge. 
Derudover har jeg primært fortalt på Fortælle akademiet, hvor vi både har fortalt for et større publikum - fx 
på Nørre Vosborg Fortællefestival, på Lystbækgård og i en kirke, hvor vi fortalte brudstykker af 
bibelhistorierne som prædiken. Vi har også fortalt i de helt intime fortællerum, fx under en paraply for kun 
en enkelt person.  
 
Jeg har brugt kurset som en del af min uddannelse som scenekunstner og brugt det meget fx i forbindelse 
med at skabe forestillinger.  
 
Jeg har ikke på nuværende tidspunkt forsøgt at få fortællejobs, men jeg føler mig godt klædt på til at 
opsøge fortællejobs i det hele taget efter Fortælle Akademiet og kunne godt tænke mig at komme ud og 
fortælle noget mere fremadrettet. 
 
Jeg er medlem af FIDA og sidder i “Månedens fortæller”- udvalget under FIDA. Og det går ud på at finde og 
udnævne ”månedens fortæller”, som skriver et fortæller-selvportræt, som jeg lægger op på FIDA’s 
hjemmeside. 
 
Jeg er ved at planlægge et fortællemodul for unge mennesker sammen med Martina Pisciali, en fortæller 
fra Italien jeg mødte på Mix Up festivalen i Paris. Sidste sommer begyndte vi planlægningen og gik rundt i 
bjergene i Italien et par dage og udvekslede fortællinger og lavede program. Vi kalder det “Fortællinger for 
verden”, fordi kurset handler om at finde frem til de fortællinger, som vi brænder for og som vi synes er 
vigtige at fortælle i den verden vi lever i. 
 
 
Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist 
  
1 Hvilke fortællinger har du arbejdet med og fortalt i løbet af den tid du har været en del af 
undervisningen og moduldagene?  
 
Den kloge karl (folkeeventyr fra Evald Tang Kristensen, genfortalt form fra bog)  
Nikodemus-historien (bibelfortælling fra Johs. 3 /7 – en ældre fortælleprædiken jeg bearbejdede (min 
egen)  
Den persiske hane (julehistorie af Elof Westergaard)  
Ildfuglen (eventyr, fra Nick Hennesy – genfortalt for venner mm)  
Romanen Orgelbyggeren af R. Åsbacka. Jeg indledte de to halvdele samt afsluttede med et vers af 
”Kærlighedssang ved et tab”, af Jens Rosendal. Sunget af mig alene.  
Bibelhistorie: Skabelsen frem til Noas landing + fællessang ”Med Højskolesangbogen i bagagen”  
Hading Saxos helt (myte) med fællessang (Fortællingen er ikke så kendt; frit fortolket af mig – sat i samspil 
med 4-5 udvalgte tematiserende sange fra Højskolesangbogen)  
Har planer om fortælling + fællessang om Thorvald Aagaard (komponist af folkelige sange)  
 
2. I hvilke sammenhænge har du fortalt for et lille eller stort publikum?  
Jeg har fortalt for mine børn og for min mand; for få venner.  
For konfirmander (ca. 20-25 personer),  



til sogne/kirkearrangementer (20-50)  
for et hold højskolekursister på Rødding Højskole (over 100)  
 
3. I hvilken udstrækning har du brugt dine nye erfaringer og viden i dit sædvanlige arbejde?  
Jeg har i høj grad taget ved lære af fx:  
opbygningen af fortællingen (modul 1)  
Brug af rim, rytme, sang – (modul 3)  
Brug af krop, gestik etc. (modul 6)  
Pauser!  
Kropslig-fysisk forberedelse  
Desuden har jeg løbende fået meget mere mod og selvtillid.  
Jeg har fortalt i mange år, også romaner. Der kom en pause på flere år. Nu har jeg fået mod på at 
genoptage disse, som jeg kan forbedre med det tillærte: tilgang, forberedelse, opbygning, kropsbrug etc. 
 
Stor tilfredshed med, at vores forskelligheder hele tiden er blevet fastholdt/rummet samtidig med at vi har 
kunnet rykke os. Vi er ikke blevet ”modelleret” ind i én fortællertype. Det er godt - og afgørende.  
 
4. Har du selv henvendt dig til institutioner o.lign. eller skabt dine fortællejobs på anden vis.  
Via ny hjemmeside samt tilhørende FB-side har jeg siden maj 2019 blandt mange kolleger, venner og 
bekendte ”udbredt budskabet” om mine fortællinger.  
Her i coronatiden har jeg bemærket øget besøgstal på Fb-siden.  
Uddelt nyproducerede visitkort generøst.  
Taget kontakt til udvalgte kolleger/pastorater (5-8 stk, mest uden resultat).  
Kontakt til jyske grundtvigske valg/Frimenigheder samt ditto højskoler. Det har givet et lille, men måske 
lovende udbytte.  
Opdaget muligheder tilfældigt, eller opsøgt –fx: det lokale bibliotek, Strikkeaftener, mindre kultursteder i 
det jyske. 
Optaget på www.Foreningsforedrag.dk som fortæller og fortæller/foredragsholder, FOF-Aarhus’ side.  
 
Jeg har øjnene med mig hele tiden; forsøger at se muligheder. Er blevet mere modig med at promovere mig 
selv. Sætter også en god pris, for fortællere skal agte sig selv; At fortælle er et stort arbejde.  
Fået mod på at kombinere fortælling/foredrag og arbejder langsomt og støt hen mod et sådant om islandsk 
litteratur.  
5. Har du opsøgt / meldt dig ind i foreninger, fortællekredse o.lign. som arbejder med mundtlig fortælling 
og evt. involveret dig i bestyrelser, arbejdsgrupper o.lign.  
Meldte mig straks ind i FIDA (fortællere i Danmark), derigennem etableret flere kontakter til andre 
fortællere. Blev månedens fortæller marts 2020. 
Også indmeldt i Fortællere i Østjylland. Var pga. fuldtidsarbejde ikke særlig deltagende ved arrangementer i 
2019, men nu er jeg kommet i bestyrelsen. 
 
6. Har du gjort noget helt andet, som har relevans i denne sammenhæng?  
Fællesskabet med andre fortællere er meget givende, jeg har fundet en masse via Fb og jeg udbreder 
meget af det gode, der er sendt på Fb-fladen her i Coronatiden  
 

7. Jeg glemte at tilføje noget vigtigt: 
Det tillidsfulde rum, som opstod fra begyndelsen (modul 1) mellem jer og os fortællere: Den frihed der 
opstod og rum (mentalt og praktisk) til at turde prøve sig selv af og komme ud over kanten.  
Mine egne personlige kvababbelser, som blev mødt og rummet. 
De venskaber der spirer frem i det rum, der opstod. 
Hjerteligheden, latteren, venligheden. 
Det kunne man ikke sige sig selv.  
 
Vi modulister blev til Akademister - også et udtryk for samhørighed og fællesskabet!  
Tak de damer! :-)  



Evaluering af Fortælle Akademiet, gennemgående kursist / Modulist. 
 
Jeg har bl.a. fortalt: Kraka, Ildfuglen, Fyrtøjet, Tiden (Sneglen), Bølgen, Den trojanske hest (optakt til 
Odysseus), Skiftestolen, Jens Langkniv, Forskellige Jeppe Åkjær-sange, omskrevet til fortællinger, 
Solen og Nordenvinden. 
 
Jeg har flere gange fortalt Egne personlige historier. 
Afholdt fortælle-seancer med små børn under fortælleparaplyen med korte hjemmelavede historier 
Den rige Jens Andersen og brigader Halling (Holtegaards historie) 
Fortælleshows for børnehavebørn (sammen med kollega): Skrubtudsen, Ali Baba, Fjerten 
  
Jeg har fortalt 
på Hjørring bibliotek for både små og større forsamlinger, i forbindelse med mit arbejde 
i private sammenhænge 
i vores lokale egnssamling 
til møder/generalforsamlinger 
  
Jeg har i høj grad brugt mine nye erfaringer og viden i mit daglige arbejde på Hjørring Bibliotek, bl.a. 
afholdt interne kurser i fortælleteknikker m.m. 
Via biblioteket tilbyder vi nu fortælling til førskole-institutioner og skoleklasser. 
Generelt er fortælling blevet så stor en del af mit almindelige arbejde, så jeg måske ikke er så bevidst om, 
hvor meget det fylder. 
 
Vi er nogle stykker, der har startet en lille lokal fortællekreds, der samarbejder med lokale 
kulturinstitutioner på vores initiativ. 
 
 
Evalueringsnoter Fortælleakademiet 

Tid Undervisere Egne noter 

Modul 1 3.-7. sept 2018 Mundtlig fortælling, lokal og 
global. Fortælleteknik og 
genrer. 

For mig handlede det om 
efteruddannelse – betalt af min 
arbejdsgiver. 
Helt vildt spændende at komme på 
Højskole for første gang i mit liv – 
manglede lidt introduktion til, hvordan 
man generelt gebærder sig på en 
Højskole, regler, spisetider osv. 
 
 

 Heidi Dahlsveen En helt igennem fantastisk underviser 
med stor autoritet,  fantastisk viden og 
udstråling. Super dygtigt formidlet stof – 
en god blanding mellem teorier og 
praktik. Bør helt klart gentages 
 

Modul 2 7.-1111 2018 Skønlitteratur i mundtlig form. 
Nye mundtlige fortælleformer 
 
 
 

Et meget relevant emne i forhold til mit 
job på biblioteket 

 Hans Otto Jørgensen 
 

Efter min personlige mening var HOJ ikke 
relevant, da det handlede alt for meget 



 om at skrive og de færreste på holdet 
skrev egne ting. HOJ var ikke forberedt på 
niveauet og havde svært ved at omsætte 
vores tanker til fortælle-stof. 

 Kari Brinch 
 
 

Fantastisk levende formidler, der gav mig 
mange idéer til at arbejde videre med 
eventyrfortælling. Skøn energi og stort 
overskud. (Jeg var desværre ikke med 
lørdag og søndag) 

Modul 3 23.-27. januar 
2019 

Fortællingens lyd og rytme – 
de musiske og poetiske 
elementer i mundtlig 
fortælling 
 
 
 

Det bedste af alle modulerne. Fantastiske 
oplevelser med hinanden – leg med sang, 
musik, rytme og sammenblanding af det 
hele. Forventningerne blev indfriet til 
fulde. 

 Nick Hennesy 
 
 

Charmerende formidling på et lækkert let 
forståeligt engelsk. Dygtig underviser med 
stor lydhørhed og fornemmelse for vores 
niveau, behov og ønsker. Yonda og 
Ildfuglen er allerede blevet klasiskere i 
gruppen endnu før kurset er slut. Mange 
af os glæder os til at genhøre/se Nick på 
Nr. Vosborg til efteråret. 
Bør helt klart gentages 

Modul 4 10-14. april 2019 Fortællerens rum. Scenisk 
bevidsthed og kontakt til 
publikum 
 

Det at skabe et rum er vigtigt – et godt 
emne. Overskriften levede ikke helt op til 
det, vi fik med… 

 Caroline Pizzaro og Luis Alonso 
 
 

Et par søde og meget dygtige mennesker, 
men formidlingen haltede. Det var sjovt 
at lave en fortælleparaply og et 
fortællerør, men der gik for lang tid med 
det. Flere øvelser og mere teknik med 
paraplyen ville have været godt. 
Jeg har efterfølgende brugt både paraply 
og rør men i en selvopfundet 
sammenhæng. Det fungerer virkelig godt 
sammen med små grupper af børn. 

14.-15. september Nr. Vosborg fortællefestival Det var spændende at prøve at fortælle 
for andre ”på slap line” og det fungerede 
godt med vores paraplyer – jeg var 
desværre ikke med til moduldagen. 

Modul 5 16.-20. sept. Fra liv til fortælling 
 

At bruge sine egne historier til at skabe en 
fortælling er både meget personligt og 
meget lærerigt, men kræver en stærk 
personlighed og integritet. 

 Ann-Mai-Britt Fjord 
 
 

AMB var dygtig til at balancere de 
personlige og meget tunge beretninger 
med gode råd og lettere opgaver. Måske 
bør man i introduktionsteksten gøre 
opmærksom på, at det KAN blive meget 
personligt. Jeg syntes, det var supergodt, 



men valgte selv en lidt distanceret 
fortælling, for ikke at blive alt for sårbar.  
AMB var meget inspirerende og levende i 
sit både meget professionelle element 
(musikken) men også når hun viste sin 
vestjyske side med humor og lune glimt i 
øjet. Må meget gerne gentages. 

Modul 6 13.-17. nov. 2019 Fortællende teater – teatralsk 
fortælling 

Balancegangen mellem teater og 
fortælling er meget fin – spændende at 
lære mere. 

 Lene Vestergaard 
 
 
 

Stortartet eksempel på at fortællende 
teater kan gøre meget. LV er meget dygtig 
– også til at undervise. Kunne ønske at vi 
havde haft mere tid sammen med hende 
og lavet flere øvelser. Det er også lærerigt 
at se på andre, men vi lærer jo forskelligt 
og det er nogle gange rart, når det 
veksler. LV var god til at tage en detalje 
og gøre det klart, hvor vigtigt hver eneste 
bevægelse var. Hendes egen forestilling 
var virkelig god. Hun bør helt klart 
gentages. 

Modul 7 22.-26. januar 
2020 

Myter og religiøse 
fortællinger. Mellemøstlige 
mundtlige traditioner 
 

Overskriften for dette modul var speciel. 
Afskrækkende og tiltrækkende. jeg er ikke 
speciel religiøs, så jeg var meget spændt 
på, hvad jeg ville få ud af det. 

 Erik A. Nielsen Et højtravende indspark, der krævede at 
man holdt ørerne stive. Når man ikke er 
superbibelkyndig, var det svært, men 
både spændende og inspirerende. Man 
må jo hver især bruge det, man kan. Vi fik 
da lavet en sjov ”vand-fortælling”… 
Behøver ikke at blive gentaget… 

 Lise Marie Seidelin 
Nedergaard 
 
 

Skøn og levende kvinde med masser af 
gode historier i sit levende sind. Stor 
viden om mellemøsten og fortælling – 
lækker udstråling og positiv tilgang til 
kursisterne. En smule ustruktureret og let 
at lede på afveje i diskussioner… 
Men bestemt værd at gentage. 

Modul 8 22.-26. spri 2020 Levende formidling, fra faglig 
viden og erfaring til mundtlig 
fortælling 

 

 
Om modulerne: 
Generelt synes jeg at man i introduktionsteksten til hvert enkelt modul skal gøre mere klart, hvad det 
enkelte modul kommer til at handle om. Når man ikke har så stor erfaring som fortæller, kan det være 
svært at vide, hvad man kan bruge det til eller hvilke moduler, der er relevante. Det er jo ikke sikkert at alle 
er så heldig som jeg, og får alle 8 moduler betalt. 
Underviserne: 
De fleste af underviserne er dygtige, kompetente på deres områder, men ikke alle var lige gode til at 
formidle deres viden til en blandet flok fortællere. Vi er jo ikke en homogen gruppe og har meget forskellige 



baggrunde. Mine favoritter var (i kronologisk orden) Heidi, Kari, Nick, Ann-Maibritt, Lene (- og så glæder jeg 
mig til at møde Lena Bjørn på modul 8) 
 
Tid: 
For mit vedkommende er det ikke særlig godt, at kurset går ind over weekenden, da jeg er ”på arbejde”, 
når jeg er på kursus. Når jeg bruger lørdag-søndag på kursus er det min egen tid og det passer meget dårligt 
sammen med mit privatliv at være væk i weekenden. Jeg ville absolut foretrække et kursus mandag-fredag 
– moduldag eller ej… 
 
Moduldagen: 
Det har været meget givende at mødes med ”de kendte” (fra nu af kendt som Akademisterne) i et trygt 
forum, hvor man kan få feed-back på et problem eller en opgave, man arbejder på. Her er det muligt at 
teste og spørge, snakke og udveksle erfaringer på sammme måde som med gode gamle skolekammerater, 
der har samme baggrundsviden. Moduldagen har været god – plads til hinanden, men husk at vi alle 
sammen gerne vil fortælle og der skal være mest plads til det. 
 
 Ud af huset: 
Det er altid rart at få noget praktisk erfaring, men det kunne lige så godt foregå på Højskolen, så der ikke 
går tid med transport, planlægning m.m. Det er svært at sammensætte et program med så mange 
forskellige fortællere og jeg synes, der går uforholdsmæssig meget tid, når der skal sammensættes en 
fælles fortælling. Det skyldes både de mange individuelle meninger, den legende form og den 
rollefordeling, I har valgt på kurset. Der bliver simpelthen for meget snak og ALT for meget ventetid på at 
alle skal høres og sige deres meninger. 
 
Else og Ingrid: 
I to skønne ildsjæle, der har opfundet dette fantastiske kursus: Tak for jer! I er både dygtige, kompetente 
og inspirerende på så mange, mange områder. Vi suger til os hver gang og har lært SÅ meget på disse 
moduler. Så meget at vi nogle gange  tror, at vi kan alting selv. 
Jeg ved godt, at dette er det første forløb og at vi har været en slags ”prøveklud”, men derfor får I alligevel 
mine bud på nogle forbedringer: Jeres individuelle rollefordeling på kurserne bør nok være mere klar, så I 
ikke skal bruge tid på at aftale, hvem der gør hvad. Det skaber en fornemmelse af usikkerhed blandt os, 
hvilket nogle gange udmønter sig i, at vi selv synes, vi kan bestemme… Tidsstyringen kan der også strammes 
op på – Det  lønner sig at være mere præcis (hvilket Heidi beviste på modul 1: Hun begyndte at undervise 
kl. 11, hvis hun havde sagt kl. 11, og så måtte de, der ikke var der til tiden, liste ind på plads.) Det kan jeg 
godt lide. Respekt for andre og ingen tidsspilde. Generelt er der for meget slendrian, og det er vi nok selv 
ude om – særligt os, der har været med mange gange. Det kan der strammes op på. Godt nok er vi voksne 
mennesker, men vi er på mange områder ikke bedre end børn, når der ikke er faste rammer/stramme 
tøjler!!! (Det er jo altid de samme, vi venter på…) 
Jeg elsker jeres opvarmningsseancer, og ville ønske, jeg havde tid til at gøre det, hver gang man skal 
fortælle, men sådan er livet jo ikke altid. Både Elses dansende tilgang og Ingrids mere klassiske krop- og 
stemme-opvarmning er skønt. Uanset om vi leger træer, bevæger os til trommer eller danser ”Marken er 
mejet”/”Væver vadmel” er det så godt, men… Når vi bagefter bare skal sidde på en stol og lytte til en 
underviser, er det måske for meget at køre hele repertoiret igennem? Det føles lidt spildt – eller måske 
bare på det forkerte tidspunkt?  Kunne man sprede det lidt ud over dagen, så opvarmningen hang sammen 
med, hvornår man i virkeligheden skal bruge krop og stemme? Alternativt burde man kalde det 
morgengymnastik. Jeg har i hvert fald nogen gange følt mig helt klar og optændt, for så efterfølgende at 
falde sammen og sidde stille i et par timer og tage noter. 
 
Evalueringer: 
Jeg har kun været med til evalueringsseancerne om søndagen et par gange, og det er jeg ikke ked af. Jeg 
synes, det har været en pinlig affære, hvor der ikke evalueres men mere diskuteres og forsvares, hvorfor 
man har gjort dit og dat. Det fører intet med sig – man kan tage til efterretning, hvad kursister og 
undervisere har oplevet og enten bruge det eller lade være. En søndag efter en hel uges arbejde, er et 



tåbeligt tidspunkt, hvor alle er trætte og gerne vil hjem til familien. Uanset om et EU-tilskud udløses eller ej, 
må der kunne findes bedre måder at gøre det på. 
Evalueringer er til for at blive brugt konstruktivt – enten for at ændre noget, lære noget eller bare 
konstatere at sådan blev det modtaget. Jeg har udfyldt mit eget skema efter bedste evne og ud fra de 
notater jeg har taget undervejs, og jeg håber I kan bruge det til noget. 
Igen vil jeg gerne rose jer: I har med jeres forskellighed bidraget til, at vi har lært super meget og jeg ville 
ønske jeg kunne tage alle 8 moduler igen, når I forhåbentligt starter op igen efter sommerferien. 
 
Et lille ønske: Lad de kommende kursister se jeres fortællinger noget før: Vi vidste godt, I var dygtige, men 
det var en forløsning for mig at se  ”Snedronningen” i Ørum og for de andre at se en bid og jeg vil meget 
gerne se ”Grundtvig og kvinderne” i hele sin udstrækning. Når I selv fortæller, kan vi se, hvad det er, vi 
stræber efter. I er begge to så dygtige, så ”show – dont tell” Teorierne kommer nogle gange lettere til os 
bagefter, når vi først har set, hvad vi skal bruge det til. 
 
Med mange varme og kærlige hilsener og i stor taknemmelighed 
 
 
 


