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Fortællernes forening fylder fem 
 
Landsforeningen ”Fortællere i Danmark” fejrer sin 5 års fødselsdag med en fortællestafet gennem 
hele landet – fra vest til øst. 
 
Interessen for historiefortælling breder sig over hele landet. De sidste godt femten år er der 
dannet kredse og foreninger, hvor folk udvikler kunsten at fortælle en god, mundtlig fortælling. 
For fem år siden dannedes en landsdækkende sammenslutning af historiefortællere – Fortællere i 
Danmark, FIDA. 
 
Det fejres på selve fødselsdagen søndag den 9. oktober med fortælle-stafet igennem hele landet, 
og det kommer til at foregå som på en femårs fødselsdag. Kl 10 starter stafetten i Fortælle 
Galleriet i Holstebro, hvor Vestjyllands Fortællere vækker FIDA med sang, gaver og fortællinger. Kl 
12 går stafetten videre til Katedralskolen i Viborg, hvor Viborg Fortællekreds fortæller historier om 
dengang mormor var dreng og man kunne stille en hest ulåst på gaden. Kl 14 står den på 
skattejagt i Dokk 1 i Aarhus, når Fortællere i Østjylland deler historier om jagten på den store 
gevinst. Kl 16 tager Odense og Svendborg fortællekredse over i Magtenbølle ved Odense med 
fortællinger om gaver. Kl 18 – 20 på Sjælland er der aftenhistorier i Vordingborg Fortællekreds. Og 
stafetten slutter af med en lille historie og en godnathistorie i København. 
 
Alle steder er der gratis adgang, og publikum er velkomne. 

Fortællingen blomstrer 

I de seneste generationer har den mundtlige fortælling været fortrængt fra den folkelige 
bevidsthed. Kunstarten har overlevet spredt i højskoler og friskoler, men de senere år er den 
blomstret op igen i bredere kredse. ”Den mundtlige fortælling er en ældgammel kunstform, der 
har sine rødder i den folkelige fortælletradition” forklarer formand Kari Brinch. ”Samtidig har den 
sit nutidige liv, som en performativ genre inden for scenekunst, på teatre, fortællescener, -caféer, 
-festivaler Vi ser adskillige nye fortællekoncepter spire frem, bl.a. Storyslam, Lystløgneraften og 
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Digital Storytelling. Det er simpelthen blevet trendy at gå til historiefortælling, eller “live 
storytelling” i fx København, Århus og Odense”, afslutter hun med et smil. 

”Den mundtlige fortælling skaber en helt speciel form for nærvær og samvær. Fortællingen sætter 
ord på følelser, tanker, erfaring, mening, skaber billeder hos lytteren og masserer vores egen 
erfaring. Den tilbyder en helt anderledes kontakt end det vi oplever på de elektroniske medier. 
Alligevel bruger vi dog Skype og Facebook-live, når vi overgiver stafetten mellem de enkelte stop 
på ruten og på den måde får vi bundet fortællekredsene og landsdelene sammen. Vores femårs 
datter er sandelig digitalt indfødt,” ler formanden. Hun er selv med både i Holstebro om morgenen 
og i Vordingborg om aftenen. 
 
Kari Brinch supplerer: ”Det er ikke noget, man bare gør. Der er betydelig interesse for at 
dygtiggøre sig, og der afholdes kurser, festivaler og seminarer året rundt og landet over. Jeg hører 
ind i mellem folk sige, at alle jo kan fortælle. På Kulturmøde Mors deltog jeg i en paneldiskussion, 
hvor jeg svarede på det: Ja, alle kan fortælle. Alle kan også spille klaver. Men du skal nok ikke lige 
regne med, at du kommer til at høre Debussy eller Beethoven hver gang". 

 
 
Fortællere i Danmark (FIDA) arbejder for at udvikle, udbrede og synliggøre den mundtlige fortælling i 
Danmark. FIDA er en forening for både professionelle og amatører. Der er ca. 100 individuelle og 12 
gruppemedlemmer. Nogle genfortæller eventyr, andre udvikler selv deres historier og fortæller moderne og 
urbane historier. Hjemmeside: fortaellereidanmark.dk 
På hjemmesidens kalender kan man se mere om lokale arrangementer rundt om i landet. 
 
Kontaktpersoner 
Formand Kari Brinch, Fidaformand@gmail.com, 25 14 73 92 
Sekretær Peter Barner-Rasmussen, vikingerytteriet@gmail.com, 21 44 75 01 
 
 


