
Slutevaluering af Hestehoved Foran 
 

Når man står med et udviklingsprojekt, ved man i sagens natur ikke præcis, hvor man bevæger sig hen og 

hvor man vil ende. Det gjorde vi heller ikke. Kun vidste vi, at projektets omdrejningspunkt var alternativ 

litteraturformidling. At vi med udgangspunkt i de to store, lokale forfattere, Knud Sørensen og Jens Smærup 

Sørensen, ville inddrage og styrke litteraturen på overraskende måder. At vi ville gå andre veje og forsøge 

at involvere borgerne mere direkte end gennem f.eks. højtlæsning og læsegrupper. 

Undervejs afholdt vi to workshops, hvor vi samlede de tre involverede kulturinstitutioner: Morsø 

Folkebibliotek, Museum Mors og Limfjordsteatret og havde hyret antropolog Katrine Friis til at guide os. I 

den første opstarts-workshop arbejdede vi os frem mod de alternative formidlingsmetoder, vi ville afprøve. 

Det var også her, vi besluttede, at museet skulle rette fokus mod børnefamilierne, og teatret mod 65+’erne 

– begge med biblioteket som referanceramme (Se beskrivelser i artikelsamlingen). 

Midt i forløbet afholdt vi den anden workshop, hvor Katrine Friis guidede os videre i vores undersøgelser. 

Prikkede til os, de steder, hvor hun fornemmede potentiale, så vi fik skærpet vores projekter. Oprindeligt 

havde vi forestillet os, at museet og teatret sammen skulle finde en tredje fællesgruppe – tanken var unge 

gymnasieelever – men vi vurderede, at det var bedre at holde os til de to udvalgte fokusgrupper, og følge 

udviklingen til dørs. 

Lykkedes det? 

Vi synes altovervejende, det har været et fantastisk projekt at arbejde med, og at det er lykkedes at knytte 

lokale borgere til litteraturen på en ny og anderledes måde. 

Museets formidler aktiverede en masse børnefamilier og fik med afsæt i gamle, lokale historier skabt nye 

fortællinger med udgangspunkt i hjemøens geografi og særegenhed. Derudover har masser af børn leveret 

bidrag til den lange, poetiske historie i metermål, som siden har vokset sig ud langt over det lokale. Dels på 

Kulturmødet Mors, hvor deltagere fra vidt omkring skrev videre på historien – dels nu, hvor historien 

fragtes rundt i landet, og blandt andet har været brugt som bagtæppe i en forestilling. (Læs ”Samarbejdet 

med børnefamilierne” af Mette Elimar Jensen i artikelsamlingen) 

Teatrets formidlere fik udviklet en ny metode til formidling af litteratur – og har gennem litteraturen fået 

transformeret borgeres egen hverdag til fortællinger. Vi mødte op hos en snes borgere, hvor konceptet var, 

at vi kom med morgenbrød og et digt – og de kvitterede med en personlig fortælling. (Læs ”Solsorten og 

fjorden” i artikelsamlingen) Derudover har vi afholdt en stor workshop, hvor både Knud Sørensen og Jens 

Smærup Sørensen deltog og læste op af egne værker, hvorefter deltagerne skulle sætte ord på smagen, 

lugten og lyden af Mors samt deres indre billede af øen. Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen har 

været katalysatorer for at gøre borgerne til talerør. Ved at læne sig ind i forfatternes stemmer, har de fået 

åbnet for deres egne - som vi så har bragt videre i installationen ”Klangbilleder af en ø”. Den blev opført 

under Kulturmødet Mors, på Morsø Folkebibliotek, på biblioteket i Viborg – og er forhåbentlig på vej til 

Hillerød og Samsø. (Læs ”Alternativ litteraturformidling ved Limfjorden” i artikelsamlingen)  

Var der vanskeligheder? 



Vi var udfordret af, at biblioteket blev ramt af sygdom, og projektledelsen derfor overgik til teatret. 

Derudover viste det sig vanskeligt at få etableret et tættere samarbejde med museets formidler, som 

syntes alene at have fokus på eget projekt. Derfor endte det i praksis med at være to adskilte projekter. 

Vigtig læring? 

Roen i projektet har været vigtig for resultatet. Der har været plads til overvejelser undervejs og til at finde 

de rette spor. Men også i kontakten med borgerne har det været vigtigt at have tid og ro til at dvæle ved 

stemninger for at lokke historierne frem. Både de direkte fortællinger, og – især – de små øjebliksbilleder af 

livet. Små hverdagsberetninger om, hvordan man holder øje med, at naboen om morgenen trækker det 

ene rullegardin op - og ved, at først når begge rullegardiner er oppe, er det i orden at gå over og ringe på.  

Samme ro afspejles i installationen ”Klangbilleder af en ø”, hvor man bliver placeret ved et bord dækket 

med rødternet dug og kaffekopper fra en svunden tid – og med hovedtelefonerne på bliver lukket inde med 

fortællingerne og et roligt billedflow på projektoren.  

Først når roen falder på, kan man dvæle ved historierne og stemningerne. 

 

 

 

 


