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FORTÆLLER 
PÅ NETTET

5 SIMPLE STEPS TIL AT BLIVE



Step 1 
DIT VÆRKTØJ 

BRUG HVAD DU 
HAR 
Du skal sikre dig at du har et godt kamera og en god mikrofon. De fleste kan 
umiddelbart svare ja til dette spørgsmål, fordi de allerede har en smartphone. Og din 
smartphone er netop IKKE den ringeste løsning. Den er faktisk vores bud nummer 1 på 
et godt kamera og en god lyd.  

Bud nummer 2 på bedste værktøj er en pc eller en mac udvidet med ekstraudstyret 
“Logitech Brio 4K”. Logitech Brio 4K er et webcam, som har de samme egenskaber som 
kameraet og mikrofonen i en smartphone og tilfører disse egenskaber til din gamle pc 
eller mac for en dagspris på 1000 kr. 

Bud nummer 3 – laveste bud – er det indbyggede kamera og den indbyggede mikrofon 
i din pc eller mac. Det ER muligt at udsende en fortælling ad denne vej, men du vil 
næppe få topkarakterer for teknisk kvalitet. 



Step 2 
DIN SCENE 

HJEMLIG HYGGE 
For at kreere et godt billede og en god lyd, skal du vælge et rum som er så lyddødt som 
muligt. Det er enten et meget lille rum (nærmest skabsstørrelse), eller det er lyddæmpet 
med vilje – bløde tæpper en masse overalt. Bedst, selvfølgelig, hvis rummet både er 
meget lille og fyldt med bløde tæpper. 

Din scene skal hest være badet i gavmildt dagslys fra store vinduer, og hvis det ikke er 
muligt, skal du have en elektronisk kopi af dagslys, det vil sige en, to eller tre LED-lamper. 

Uanset hvor stort eller hvor lille rummet er, så skal det udnyttes efter “det gyldne snit”, det 
vil sige 

a) det valgte kamera står op ad rummets smalleste endevæg – det indebærer at rummet 
fotograferes på den lange led 

b) du står foran kameraet på en afstand som er cirka en tredjedel af rummets længde. 
Dog skal der helst ikke være meget over 1 meter imellem dig og kameralinsen.  

c) baggrunden er således to gange længere væk fra kameraet end du er. Dette giver det 
bedste billede.  

d) du selv skal stå midt i billedet og så tilpas tæt på linsen at billedets nedeste kant 
skærer igennem dit brystben, mens issen er fri af billedets øverste kant. Hvis du deler 
billedet i tre lige store dele, skal den øverste skillelinje skære igennem dine øjne. Dette 
kaldes også det gyldne snit.  
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Nogle vil hævde, at baggrunden skal være klinisk renset for forstyrrelser. Jeg vil derimod 
hævde at man gerne må fornemme et hjemmemiljø i baggrunden. Hvis blot 
afstandsreglen overholdes, bliver baggrunden let sløret og behagelig at se på. 

 

Her er det Svend Erik Engh som optræder på skærmen. Det er nærmest velgørende, at 
man samtidig får et lille kig ind i hans hyggelige arbejdsværelse …. 
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Step 3 
DIN SENDEFLADE 

FACEBOOK LIVE 

Alt det værktøj, som vi har nævnt indtil nu, kan du uden videre bruge sammen med 
Facebook Live, som er den sendeflade vi foreslår at du benytter. Hvorfor Facebook Live?  
1) fordi det er nemt 
2) fordi de fleste i vores alder er på Facebook, men ikke nødvendigvis på YouTube og 
lignende. 

Hvordan laver du en Facebook live-event? Meget enkelt: 
Gå til din Facebook profil. Vælg Livevideo (rødt ikon). På næste side vælger du om du vil 
udsende i din personlige profil, på en side eller i en gruppe. Og om du vil starte 
udsendelsen med det samme, eller om du hellere vil sende på et planlagt 
sendetidspunkt. 

Når nuet, eller det valgte tidspunkt, oprinder, tryk på knappen “Go live”. Vent et øjeblik 
og vær sikker på at udsendelsen er startet.  

Husk de fem minimumskrav til historiefortælling i online medier: 

(1) byd publikum velkommen og giv dem anerkendelse 
(2) fortæl hvad der skal ske og hvorfor det er værd a blive hængende 
(3) start din fortælling 
(4) gennemfør den effektfulde afslutning, som du har planlagt og timet så grundigt 
(5) inden du afslutter helt, fortæl publikum hvor og hvornår de kan opleve dig igen.  
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Step 4 
KUN FOR TEKNISK HJEMMEVANTE 

DIT EGET TV-
STUDIE 
Brug kun dette step, hvis du er teknisk avanceret. Ellers gå videre til step fem. 

Hvis dit værktøj er en pc eller mac, kan du købe software, som gør din computer til et lille 
supereffektivt tv-studie. Til pc hedder softwaren OBS. Til mac hedder softwaren eCamm. 
Der er flere grunde til at overveje denne løsning: 

(1) du får eget logo på udsendelsen, så din udsendelse virker mere professionel 

(2) du får mulighed for at invitere gæster i studiet via Skype eller Zoom 

(3) du kan planlægge overgange og sceneskift på forhånd.  

Når du har startet udsendelsen i din software, kan du gå til Facebook og starte den 
samme live-udsendelse dér. Så får dit publikum dig at se i tv-udsendelseskvalitet. 

eCamm koster så meget som 90 kroner om måneden. OBS fås i en gratis version og en 
pro version. OBS fås også til mac. 
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Step 5 
SMARTNESS 

SPRING DET 
SVÆRE OVER 
Det kan lyde idiotisk, men det er i virkeligheden ganske klogt: Hvis både step 3 og step 4 
synes for besværlige eller for skræmmende, så nøjes du med step 1 og 2: At optage dig 
selv på dit foretrukne værktøj derhjemme (pc, mac eller smartphone). 

Du skal naturligvis stadig gøre dig al mulig umage med  

(a) scenografi og lys 
(b) historie og autencitet/gennemslagskraft 
(c) bedst mulige lyd  

Derefter sender du resultatet til carsten@storybox.dk, og vi foreslår den mest passende 
udnyttelse af materialet som enten indspillet fortællekunst eller “live” fortælleprogram. 
Du slipper ikke helt for besværet med at optage dig selv, men du får behagelig hjælp til 
resten samt konstruktiv feedback. 

… 

Var det det? Er der ikke mere? Jo, naturligvis. Der er masser af andre muligheder derude, 
men overskriften var “simpelhed”, og de nævnte er de mest fremkommelige.
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