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FORAN



FORORD
Hestehoved Foran har været et helt særegent projekt. 
Øens tre største kulturinstitutioner ønskede at sætte Mors - et udkantsområde - på Danmarkskortet. Det skulle 
være et sted, der åbnede for alternative og overraskende møder gennem litteraturen. Øens to markante forfat-
tere Jens Smærup Sørensen og Knud Sørensen har været en stor del af dette projekt. De har gennem samtaler 
med os som formidlere udfordret og givet vejledning til forståelsen af, hvad litteraturen kan i forhold til styrkel-
se af identitet.
  

UDDRAG FRA HESTEHOVED FORAN PROJEKTBESKRIVELSE:
Hestehoved Foran - et lokalt forankret projekt fra 2016 – 2018. Projektet udvider og styrker bibliotekets bru-
gerkreds. Øens tre største kulturinstitutioner Morsø Folkebibliotek, Museum Mors og Limfjordsteatret skaber 
en ramme for, at litteraturen møder borgeren. Projektet forankrer borgerens identitet og tilhørsforhold til Mors, 
så borgeren bærer en bid af Mors i sig. I det overraskende møde og via alternativ litteraturformidling styrkes 
den litterære oplevelse. Vi rækker tilbage i sagn, og ud fra disse skabes nye fortællinger med biblioteket og 
litteraturen som omdrejningspunkt. Vi møder borgerne i hjemmene og knytter bånd mellem fortællingerne. 

Projektet har igennem de to år været under en konstant udvikling, og vi har som formidlere ikke altid kunnet 
se, hvorhen projektet førte os. Det har været en spændende udvikling, men også frustrerende omsiggribende 
til tider. Projektet har haft som mål at: 

• forankre beboernes fortællinger i nutidig kontekst
• styrke litteraturen via nye tiltag
• lade hverdagen møde litteraturen på overraskende måder
• danne et koncept til andre udkantsområder
• styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne på Mors

Gennem de to fokusgrupper, børnefamilier og senioren, har vi givet forskellige bud på, hvordan vi løser oven-
stående. Vi har kreeret en bog ’Nye fortællinger fra Mors’, haft samtaler ved morgenbordet over et stykke lyrik 
og en ostemad samt samlet fortællinger fra for-, nu- og fremtiden.

I denne samling er der metodebeskrivelse og beskrivelser af vores to fokusgrupper.
Vi håber, du vil nyde fortællingerne samt bære en bid af Mors med dig. 





ALTERNATIV 
LITTERATUR 

FORMIDLING VED 
LIMFJORDEN

“Efter min mening er det himmelråbende vanvid at tale om, at vores kultur går under. 
Den forandrer sig hele tiden, fordi vi gør nye erfaringer.” 

– Knud Sørensen



Hvad er litteraturformidling i teaterverdenen? Hvordan kan vi arbejde med de målgrupper, som ikke bruger 
teatret så meget - nemlig de ældre? Og hvordan kan vi bruge personlige fortællinger som afsæt til en samtale 
om, hvad der giver steder deres særpræg og binder dets beboere sammen? Det har Morsø Folkebibliotek, Mu-
seum Mors og teaterpædagog Charlotte Olling Rebsdorf fra Limfjordsteatret sat sig for at undersøge i projektet 
Hestehoved Foran. Projektet tager udgangspunkt i Knud Sørensens og Jens Smærup Sørensens forfatterskaber 
og bruger litteraturen til at åbne op for alle de unikke personlige historier, som vi mennesker går med, men ikke 
altid forestiller os har værdi for andre:

”Undervejs hjemad i bilen stillede han sig tilfreds med udfaldet. Det var allerbedst at lade være [med at skrive en 
selvbiografi, RED]. For hvordan skulle det kunne ende med andet end nok en gudsjammerlig pinligt, opstyltet, 
selvsmagende og forlorent kriseklynk? Hvordan skulle han kunne give sin historie noget større perspektiv uden 
at blive himmelråben prætentiøs eller simpelthen plat løgnagtig?” – Jens Smærup Sørensen, PHASE.

Det unikke ved denne form for litteraturformidling er, at Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen både bidra-
ger som forfattere og deltagere med deres egne historier på lige fod med de øvrige deltagere.

Herunder er metoden opstillet til inspiration for andre, som kunne have lyst til at arbejde med at vække person-
lige historier til live gennem litteratur og sensorisk arbejde.

METODE: Hestehoved Foran – fokusgruppe ’senioren’.

HJEMMEBESØG: Første skridt er rekrutteringen af målgruppen af ældre Morsingboer til et besøg i deres 
hjem. Besøget består af morgenmad og højtlæsning af værker af Jens Smærup Sørensen og Knud Sørensen, 
hvis historier om Mors danner afsæt for de personlige historier.

REKRUTTERING: Deltagerne blev rekrutteret gennem Ældre Sagen samt gennem personlige kontakter.

INDHOLD: Hjemmebesøget er diskret performativt - dvs. at dem, som får besøg, får en fornemmelse af, at 
der er noget særligt på spil, men alligevel er trygge og ikke overrumplede i deres eget hjem. Den særlige stem-
ning skabes f.eks. ved at afspille musik som passer til historien under oplæsningen, have noget særligt tøj på og 
evt. medbringe en genstand, som symboliserer noget i historien.



Den efterfølgende samtale optages, så de historier, som opstår kan bruges efterfølgende.

LITTERÆR SALON: De mennesker som har haft et hjemmebesøg inviteres til en litterær salon med forfat-
terne.

REKRUTTERING: De personer, som har haft et hjemmebesøg, hjælper til med at sprede budskabet om den 
litterære salon i deres netværk, hænger opslag op i Brugsen mv. Der var desuden en pressemeddelelse i avisen. 
Morsø Folkeblad.

INDHOLD: Knud Sørensen og Jens Smærup læser op, og der er herefter en sensorisk erindrings workshop 
med deltagerne og forfatterne, med henblik på at aktivere deres minder. De arbejder hver især med: Lyden af 
Mors, smagen af Mors, deres indre billede af Mors og duften af Mors. Herefter deler de deres historier med 
hinanden.

OPTAGELSER: Med udgangspunkt i de minder som hhv. Knud Sørensens og Jens Smærup Sørensens histo-
rier samt den sensoriske erindringsworkshop har vakt til live - udvælges de unikke historier og deltagerne og 
Charlotte Olling Rebsdorf laver de endelige optagelser.

REKRUTTERING: De historier, som bruges til optagelser, er fundet med udgangspunkt i hjemmebesøgene 
og fra de litterære saloner. De optages efterfølgende.

INDHOLD: Optagelserne har en varighed på omkring 2-4 minutter og kredser alle omkring en personlig op-
levelse ift. livet på Mors. Det er nutiden, fremtiden og fortiden, de fortæller om. Samt sagn og overleveringer.

INSTALLATION: Under Kulturmødet på Mors var historierne en del af den auditive installation “Klangbilleder 
af en ø” i kirken på torvet. Her kunne man komme direkte fra gaden, sætte hovedtelefoner for ørerne og lade sig 
opsluge af historien om Elses ordblinde mand, der var endt som redaktør for Morsø Folkeblad eller om, hvordan 
Poul Erik, som tilflytter til øen, lærte at stilhed på Mors betyder, at der er en konflikt under opsejling.

Installationen ’Klangbilleder af en ø’ har efterfølgende været på turne rundt om i landet og har en booking i 
fremtiden på Hillerød bibliotek.

’Den lange historie’, som ligeledes er et afkast af projektet, lever videre i sin egen form og har været rundt i 
landet.



SAMARBEJDET 
MED 

BØRNEFAMILIERNE
Mette Elimar Jensen, 

Kunst og kulturformidler for børn og unge, Museum Mors.



STARTEN
I forbindelse med projektet Hestehoved Foran var min målgruppe børnefamilierne. Derfor  udviklede jeg pro-
jektet med lokale børnefamilier og beboerforeninger fra Mors. På baggrund af mit arbejde som kunst- og kul-
turformidler på Museum Mors, var det helt naturligt for mig at bruge de gamle lokale fortælinger som en del 
af projektet.

Projektet arbejdede med mange spørgsmål: Hvordan giver vi børn, unge og voksne lysten til at bruge bibliote-
ket? Hvordan åbner vi for lysten til at læse? Hvordan styrker og udvider vi bibliotekets brugergruppe? Har de 
gamle lokale historier en værdi for nutidens børn og voksne? Kan vi sammen skabe nye fortællinger og dermed 
give de lokale historier nyt liv? Og hvad skal der til for at det lykkes og giver god mening for alle deltagere? 

SAMARBEJDET
Helt fra projektets start valgte jeg, at børnefamilierne selv skulle være kulturskabere med udgangspunkt i deres 
egne erfaringer. Jeg valgte også at arbejde med udgangspunkt i de helt særlige historier og sagn, som har rod i 
lokalområderne. Ved at arbejde med de lokale historier, blev lokalsamfundet som en stor levende bog, som ak-
tørerne selv var en del af. Det skabte en særlig nysgerrighed og stolthed over at bo i historiens kerne. Sammen 
rejste vi gennem æstetiske nysgerrighedsprocesser ind i verdenslitteraturen.

Børnefamilierne skabte fortællinger, som var inspireret af deres dagligdag. Børnefamiliernes eget arbejde og 
mødet med forfatterne på Morsø Folkebiblioteks børnebiblioteket var med til at give en forståelse af den ska-
bende proces. Børn og voksne havde været “der”, hvor litteraturen vokser frem og i mødet med forfatterne 
oplevede de hvad litteraturen kan, hvis vi arbejder med den!  Mødet med den andens fortællinger udvider vores 
forståelsesramme for hinanden og vores kulturelle klangbunde. 

Et lokalhistorisk museum har en helt særlig viden om det omgivne samfund. Den viden blev i høj grad sat i spil 
og udfordret. Det var interessant at finde ud af, om de gamle sagn kunne fange nutidens børnefamilier. Det vi-
ste sig, at de gik rent ind!  En stor del af de elementer, der er i sagnenes verden, findes også i mange af de anima- 
tionsfilm som børnene ser.



HVORDAN?
De børnefamilier og beboerforeninger jeg samarbejdede med i projektet, fik jeg kendskab til gennem mit net-
værk og via den lokale telefonbog. 

Den første vigtige forudsætning for et vellykket samarbejde var tillid. Jeg havde tillid til, at børnene og de voks-
ne havde noget at bidrage med. 

Den anden vigtige forudsætning var modet til at samarbejde med andre, som ikke lignede mig selv. En god pro-
ces indeholder mange nuancer, derfor var det af stor betydning, at jeg turde række ud over min komfortzone 
og møde nye mennesker. 

Den tredje forudsætning var, at jeg have lyst til samarbejdet, og var fleksibel i forhold til børnefamiliernes 
hverdag.

Første gang jeg mødte familierne, var i deres hjem. Det var vigtigt for mig at jeg skabte en tryg ramme, som 
fortællingerne kunne udfolde sig i. De første møder i børnefamiliernes hjem var så positive, at de gav grobund 
for yderligere samarbejde. Derfor skrev og sendte jeg rigtige breve med frimærker på til familierne. I brevene 
opfordrede jeg børn og voksne til at skrive historier og sende dem til mig. På den måde samlede jeg flere nye 
historier ind.

I samarbejde med beboerforeningerne udviklede jeg en workshop, som tog afsæt i deres lokale fortællinger. 
Arrangementerne var som en byttehandel, hvor jeg fortalte og hvor børnefamilierne til gengæld gav mig nye 
historier inspireret af de gamle.

Alle de fortællinger og billeder, som jeg fik, samlede jeg i hæftet Nye fortællinger fra Mors - fortalt af børn og 
deres familier. Da der ikke var økonomi i projektet til at producere hæftet, valgte jeg at lave det grafiske arbejde 
i min fritid og søge penge til trykningen hos de frie kulturmidler i Morsø Kommune. Hæftet blev på den måde 
udgivet udenfor projektets rammer!

Under med et møde med forfatterne Jens Smærup Sørensen og Knud Sørensen aftalte jeg med dem, at lave et 
arrangement på Morsø Folkebibliotek, hvor børnefamilierne kunne møde de rigtige forfattere. Forfatterne læste 
højt af deres egne tekster. Samme aften blev hæftet med børnefamiliernes historier præsenteret. 



DEN LANGE HISTORIE
I forbindelse med Kulturmødet på Mors 2017 besluttede jeg mig for at dele ”Nye fortællinger fra Mors” ud til 
kulturmødets gæster. Jeg besluttede også, at gæsterne kun kunne få hæftet ,hvis de ville skrive en sætning på 
Den Lange Historie. Den Lange Historie bestod af en gammel sækkevogn, hvor der var monteret en rulle papir 
på en plade. I løbet af kulturmødet voksede historien 10 meter.

Efter kulturmødet lavede jeg en workshop for børnefamilier på Morsø Folkebibliotek med afsæt i Den Lange 
Historie. På workshoppen arbejdede vi med fortællinger i mange fysiske formater og farver. 

MOTOREN
Under hele projektets forløb har arbejdsprocessen været åben. For mit vedkommende betød det, at jeg fik ro til 
at udvikle i samarbejde med børnefamilier og beboerforeninger. De pejlemærker eller arbejdsspørgsmål, som 
jeg havde lagt ud før processen gik i gang, var som en stabil motor gennem hele forløbet.



SOLSORTEN 
OG FJORDEN 

Mors er natur. Mors er fjorden og mågernes skrig. Mors er lange grusveje og frygten for stenslag på ruden. 
Mors er årstiderne og duften af våd jord. Vågnende skove og friskbrygget kaffe. 

Mors er en snak med naboerne og en sludder med solsorten. 

Af Katrine Weigelt - Limfjordsteatret 



En tidlig forårsmorgen kørte jeg fra Ry, hvor jeg bor, mod Mors, nærmere bestemt mod Flade. Igennem vores 
projekt Hestehoved Foran, havde jeg fået en aftale med Jens Duelund på Duegården. En aftale om en uforplig-
tende snak. Og kaffe og de rundstykker jeg havde med fra bageren i Frederiks, som jeg på mine mange lange 
køremorgener ofte stopper forbi. Denne morgen havde jeg været aldeles rundhåndet med rundstykkerne, for 
man kommer ikke med sølle to rundstykker, næh man kommer med ti, også selvom man kun er to. I telefonen 
havde jeg forsøgt at forklare, hvad vi skulle, hvordan jeg ville bringe alternativ litteraturformidling ind i hans 
hjem, og hvordan det var et stort projekt men en lille snak om alt og intet. Lidt svært at forklare, som det gerne 
er, når man krydser kunst med litteratur og noget tredje, fjerde eller helt femte. Man skal opleve det for at forstå 
det. Jeg vidste, at Jens og Pernille boede tæt på fjorden, ud ad en lang grusvej et godt stykke væk fra det hele, 
og når man gør det, fortæller min korte livserfaring mig, at man sandsynligvis er ganske forbundet med natu-
ren, årstiderne og (dyre)livets gang. Elementer, som er stærkt tilknyttet til sanserne. Derfor havde jeg væbnet 
mig med ganske særlig litteratur, lyrik af en ganske særlig forfatter fra øen, Knud Sørensen. 

Vores udgangspunkt i Hestehoved Foran har været at bruge litteraturen alternativt, i dette tilfælde at bruge 
litteraturen som udspring til en samtale, der er blevet en del af en installation ”Klangbilleder”, som igen bliver 
katalysator for nye samtaler mellem de besøgende om tilhørsforhold og forankring, om store og små historier, 
om identitet og forandring. Så jeg spurgte, Jens svarede og snarere end en monolog, som interviews ofte hæl-
der mod, blev det en samtale, der hurtigt blev dyb, nærværende og personlig.

Når jeg, her senere, lytter til optagelserne, kan jeg høre porcelænet klirre, rundstykkerne knase og svarene, der 
bærer præg af birkes mellem tænderne. Der sker tilsyneladende dét, at når man spiser samtidig med, at man 
snakker, opstår pauserne naturligt, og pauser er vigtige, for drejebogen var løs, og tankerne skulle have plads 
til at løbe. Og de løb. Ud fra digtet ”Og nu”, faldt tanken på den dag, Jens havde en god snak med fasanen, der 
havde taget bolig på hans tag, på hvordan solsortens sang rammer ind i sjælen og på hvordan årstiderne, der 
er så tydelige på Mors, på mange måder repræsenterer selve det menneskelige livs gang. Sammen med digte-
ne ”Og nu” og ”Da jeg i formiddags”, havde jeg allieret mig med små kort med ordene: Forår, Efterår, Vinter og 
Sommer. Digtene taler ind i årstiderne på deres egen finurlige og smukke vis, de løfter sproget ind i samtalen 
og i dette tilfælde var det ekstra særligt, eftersom Jens og Knud var bekendte. På en ø kender man jo ganske 
ofte hinanden.



Anden gang jeg kom forbi Flade, var det med andre spørgsmål. Disse var skabelonen til de samtaler, der mun-
dede ud i Klangbilleder: Hvad er lugten af Mors? Hvordan smager Mors? Hvordan lyder Mors? Og hvordan er dit 
indre billede af Mors? For tænk over det, vores sanser kan bringe os tilbage til oplevelser og tidspunkter i vores 
liv. Minder er forbundet med en lugt, en smag, en duft og disse minder giver billeder, der forankrer os til et sted. 
Mors. Havet. Marken. Hverdagen. Kærligheden. Fortiden og fremtiden.

Igennem et par måneder kom vi på besøg med rundstykker i hånden og adspurgte flere ældre borgere på Mors 
om deres tilknytning med udspring i disse spørgsmål. Til deres fortællinger, tilknyttede vi et billede fra Mors. 
Disse klangbilleder af et sted, bliver nu udstillet på forskellige biblioteker rundt om i landet. Vi tror nemlig på, at 
hvis vi kender hinandens historier, forstår hinandens tilhørsforhold, er det langt sværere at bibeholde fordom-
me og forbehold. Måske opdager vi, at vi alle er ret ens, uanset om vi kommer fra Århus, København eller Flade.

Derfor er min opfordring til dig: tag dit yndlingsdigt, -historie eller -sætning med dig i den ene hånd og en pose 
rundstykker i den anden, sæt dig med en god bekendt eller en, du ikke kender, og spørg så: Hvordan smager 
Mors? Hvordan lyder Mors? Og hvordan er dit indre billede af Mors? Jeg er sikker på, at svarene vil overraske, 
varme og bevæge dig. Ligesom Jens’ fortællinger gjorde ved mig, sådan en helt almindelig dag i Flade hvor 
solsortens sang var lidt klarere end sædvanligt.  



KLANGBILLEDER 
AF EN Ø 

- på Viborg bibliotek
Af Linda Kronborg



SCENEN SÆTTES
”En høj kvinde med mørkegråt, kort hår og briller, tager stilfærdigt og smilende plads på stolen, der er beklædt 
med et varmt lammeskind, i det lille rum på Viborg bibliotek. Rummet er i dagens anledning forvandlet til et 
hyggeligt, lille og intimt dagligstuearrangement af slagsen, som man finder hjemme hos bedstemor og bedste-
far. Der er ternet dug på bordet, gammeldags kaffestel, varm velduftende kaffe og kransekager. Og så er der 
et stort projekteret billede, som fylder rummets ene væg. Det er et billede af Sallingsundbroen, der forbinder 
Mors og Salling, og en rød og hvid vimpel, der angiver vindretning og vindstyrke. De fire ventende gæster i kaf-
festuen bliver opvartet med kaffen af projektleder Charlotte Olling Rebsdorf, som smilende og stilfærdigt beder 
dem tage deres høretelefoner på, og så vil fortællingerne begynde. Mens de lokale Morsingboer beretter om 
hændelser, situationer og et levet liv, skifter billederne på væggen, og der bliver ind imellem leet og mumlet fra 
gæsterne, men mest er der stille i rummet. Den gråhårede kvinde kigger og lytter og smiler lidt engang imellem. 
Hun lukker øjnene, og læner lige så stille hovedet ind mod væggen. Sådan sidder hun et stykke tid.”

Denne stemningscollage er et lille uddrag fra vores oplevelser med fremvisning af installationen ’Klangbilleder 
af en ø’. Installationen er en del af et større tværdisciplinært og tværinstitutionelt projekt kaldet ’Hestehoved 
Foran’, der ligger som et samarbejde mellem de tre kulturinstitutioner, Morsø Folkebibliotek, Museum Mors og 
Limfjordsteatret og som således også er en sammenvævning af det litterære, museumskulturen og scenekun-
sten. 

Klangbilleder af en ø er et fint eksempel på scenekunstens mangfoldighed af mulige udtryksformer og nye for-
mater. Dette er netop et af Hestehoved Foran’s visioner og intentioner; at udfordre og udvikle scenekunstens 
mulighedsrum på tværs af faggrænser og kulturformater. ”Teateret skal evne at (re)agere nu og her og kunne 
udfolde sig i forskellige formater og former” , hvilket Klangbilleder af en ø har formået ved at krydse flere disci-
pliner, institutionelle områder, sanselag og modaliteter, og ved at udfordre rummets betydning og fortællingens 
sammenhængsskabende kraft.

For at uddybe nærmere og for at syntetisere installationens elementer, fremhæves i det følgende tre nedslags-
punkter; Det tværdisciplinære aspekt, livshistorier og identitet og det medierende element, der ligger i san-
selagene og det æstetiske udtryk.



DET TVÆRDISCIPLINÆRE ASPEKT: Hele baggrunden for projektet, og således også tilblivelsen af 
Klangbilleder af en ø, er opstået ud fra et ønske om at gå sammen på tværs af institutionerne, og skabe nye 
kulturelle og kunstneriske sammenhænge sammen. Samarbejde mellem forskellige institutioner fordrer, at man 
anerkender og gør en aktiv indsats for at forstå hinandens forskellige ’sprog’. Hvis man formår dette, og de for-
skellige verdner mødes i en konstruktiv synergi, åbnes der for nye vinkler og diversitet og mangfoldige resulta-
ter og produkter opstår. (Et andet eksempel på dette, ud over Klangbilleder af en ø, er Mettes ’Nye fortællinger’) 
Klangbilleder af en ø er ikke blot deling af fortællinger. Det er en deling og formering af lokale levede liv, ø-kultur 
og identitet, og installationen kommer især til sin ret på biblioteket, da den kan betegnes som nytænkende 
litteraturformidling.

LIVSHISTORIER OG IDENTITET: Ambitionen med Klangbilleder af en ø er at formidle hverdagsfortællin-
ger, livshistorier og narrativitet på en alternativ måde. Det er en anderledes måde at berette og fortælle på, så 
der skabes et anderledes rum, hvori man kan optage/indtage en fortælling og lytte på nye måder. ”Vi vil skabe 
et oplevelsesrum for borgerne, hvor fortællinger bliver til og hørt” - er kongstanken. 

De to lokale forfattere Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen bidrager også til tilblivelsen af Klangbilleder 
af en ø. Igennem samtaler med deltagere og lokale borgere sporer de projektet nærmere ind på en forståelse 
af, hvad litteraturen kan i forhold til styrkelse af kulturel identitet. De to forfattere er med stor respekt spundet 
ind i den alternative fortællemåde, som installationen indbyder til, og bygger således med på værkets historier 
og dets fortællemåde. Den forankring, der ligger i vores egne fortællinger, påvirker vores identitetsforståelse, 
og ved at formidle fortællinger på alternative, æstetiske måder bliver vores bevidsthed omkring fortællingens 
kulturelle betydning tydeliggjort og markeret på ny og betydningsfuld vis.

ÆSTETISKE INDTRYK OG UDTRYK: Værkets opbygning breder sig ud på flere sanse-lag på én gang; 
auditivt via fortællinger og klirren med kaffestel, visuelle stemningsfyldte billeder, duften af kaffe og ’kringle’ og 
rumligt ved opbygningen af bibliotekslokalets hjemlige kaffebordsstemning. Installationens æstetiske udtryk er 
summen af alle disse lag som efterlader sig et aftryk hos deltageren.



Klangbilleder af en ø bliver et medierende element mellem hjemstavn og udstavn, mellem barndom og alder-
dom, mellem fortid, nutid og fremtid. Det bliver således også en slags katalysator for at vække minder til live 
og pirre hukommelsen. Navnet ’Klangbilleder’ leder netop tankerne hen på noget der ’vækker genklang’, en 
erindring, noget der var engang og som stadigvæk giver resonans. ”Limfjordsøen skal ind gennem alle sanser”, 
og der bliver sanset og kommunikeret i det lille rum på Viborg bibliotek.

”En aldrende kvinde med stok, nærmer sig rummet hvor installationen er. Hun bliver budt velkommen og guidet 
ind til kaffebordet, hvor hun bliver mødt af tre andre gæster, og hun bliver tilbudt kaffe og kransekage. Hun 
plirrer med øjnene og siger; ”Så hyggeligt. Fornemt! Ja, når man nu er fra Mors, så skal man da lige forbi”. De 
fire gæster ved kaffebordet udveksler Mors-data, hvordan de er forbundet til øen, og hvad de kan huske derfra. 
Der bliver grinet og de kan ikke få hold i snakken igen. Men da lydreportagen går igang og billederne toner op 
på væggen, bliver der stille. Latterbrøl, stilhed, smil. Den aldrende kvinde kommer ud fra rummet, da seancen 
er forbi, og takker hjerteligt; ”Det var så fint…med lyd og billeder og det hele. Dejlig oplevelse! Og sten på gulvet 
og tang og det hele… Tak for det” siger hun, og bevæger sig ud i biblioteket igen.”


