
Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger 

Lena Bjørn fortæller Selma Lagerlöf historier 

 
Et bryllup, en fødsel, en begravelse og en solformørkelse 

De fire historier skildrer livet i det svenske almuesamfund i 1800 - og 

1900-tallet – og tro ikke at det bare er gråt og kedeligt. Det er både 

dramatisk, morsomt, alvorligt og ind imellem bevægende. 

Indimellem historierne hører vi lidt musik – svenske folkemelodier tilsat 

jazz af Jan Johansson 

Historierne er: 

Bryllupsmarchen – Gudsfreden – Solformørkelsesdagen og Det bankende 

hjerte 

Lena Bjørn er historiefortæller, skuespiller og dramatiker. 

Hun har været fortæller i mere end 25 år, og efter at have anvendt 

fortælling i virksomheder og organisationer er hun nu fuldblods - og 

fuldtids historiefortæller. 



Lena Bjørn fortæller Decameron   

Historier fra en 600 år gammel pandemi. 

 

 

Omkring år 1350 hærgede Den sorte Død i Europa – en pestpandemi. 

Forfatteren Boccacio skrev værket Decameron, som består af en række 

frække og sjove fortællinger fra et pestramt Firenze. Et Firenze hvor 

sædernes forfald stortrivedes og alle hæmninger blev smidt overbord – 

man vidste alligevel ikke om man levede ugen ud. 

10 unge mænd og kvinder flygtede fra det pestramte Firenze til et 

landsted udenfor byen og fordrev tiden med at fortælle historier til 

hinanden. 

 

 

 

 



Reb, Rottegift og Rosiner 

Lena Bjørn fortæller om at vokse op i en blandet landhandel 

 

Jeg er vokset op i Gosmer, en landsby med cirka 100 indbyggere 

Min far var købmand og købmandsbutikken var omdrejningspunktet i det 

lille samfund. 

Her kunne man købe ind og hænge ud, man kunne melde sig til 

juletræsballet, man kunne høre og fortælle nyt. 

Jeg var med fra jeg kunne kigge op over disken. 

Jeg fortæller om dagens og årets gang i butikken og om nogle af de 

mennesker der boede i Gosmer i 1950’erne og 60’erne. 

Jeg inviterer også gerne deltagerne til at fortælle deres egne historier 

Pris og kontakt 

Pris. 2750 kr. + transport fra Samsø (færgen er billig da jeg er fastboende) 

Varighed: 

1-1½ time (samme pris) 

Jeg kan kontaktes på Tlf: 22906359 

Eller på mail: mail@lenabjorn.dk 



 

 

 

  
 

 


