
        

 

 

 

Teenagedrengen Tobias drømmer om at blive en stor forfatter, og han er ta-
get til Stenbjerg Landingsplads for at få inspiration til en bog om uforløste 

sjæle. Inden han ser sig om, er han involveret i en foruroligende spøgelses-
jagt, og hvordan det ender, kan man høre i en ny dramatiseret og digital 

Limfjordsfortælling for store børn og teenagere fra Stenbjerg Landingsplads 
i Nationalpark Thy, der netop har haft premiere. Manuskriptet er skrevet af 
dramatikeren Line Mørkeby, og dramatiseringen har Teater Katapult i Århus 

stået for. 

 

Line Mørkebys digitale spøgelseshistorie  
 

Den ny Limfjordsfortælling tager udgangspunkt i Stenbjerg Landingsplads og henvender sig 

primært til teenagere. Den dramatiske og dramatiserede fortælling hedder ”Vandring iblandt”, 

og manuskriptet er skrevet af den unge dramatiker Line Mørkeby. Siden hun blev færdig på 

dramatikeruddannelsen i 2007, er hun stormet frem og er kendetegnet ved sin nærmest 

overrumplende stil, både i form og indhold. Dramatiseringen er lagt i hænderne på Teater Ka-

tapult i Århus, som også har stået for valget af de professionelle skuespillere, der medvirker. 

I dramaet ”Vandring iblandt” forvandles lytteren til teenagedrengen Tobias, der har et inder-

ligt ønske om at blive en stor og anerkendt forfatter. Han tager til Stenbjerg Landingsplads 

for at få inspiration til sin nye bog ”Vandring iblandt”, der skal handle om uforløste sjæle. Han 

har nemlig hørt, at de uforløste sjæle vandrer hvileløst rundt i strandens klitter. På landings-

pladsen møder han den jævnaldrende Niels Peter, som kender alt til de lokale spøgelseshisto-

rier – og ledsaget af Niels Peter kommer Tobias nu ud på en foruroligende spøgelsesjagt. 

Hvordan det ender? – ja, det må man lytte til den dramatiserede Limfjordsfortælling for at få 

svaret på. 

 

Gæsterne downloader selv den digitale fortælling via computer med internetadgang og lagrer 

den derefter på deres egen MP3-afspiller, inden de bevæger sig ud på turen. Det er også mu-

ligt at låne en MP3-afspiller med den dramatiserede Limfjordsfortælling i Nationalpark Thys 

temacenter på Stenbjerg Landingsplads. 

 

Sæsonforlængelse 

Det er Netværk Limfjorden og VisitNordjylland, som i samarbejde med Nationalpark Thy står 

bag den nye variant af Limfjordsfortællingerne. Sammen gennemfører de to turistorganisatio-

ner nemlig i øjeblikket et udviklingsprojekt, der handler om at bruge digitalisering og anden 

moderne teknologi til at tilbyde Limfjordsfortællinger til både voksne og børn på besøg i Lim-

fjordslandet 

- Den ”gammeldags” Limfjordsfortælling med en fortæller af kød og blod, der med stor entu-

siasme øser ud af sin viden om den pågældende lokalitet på et bestemt klokkeslæt i nogle 

sommeruger, går aldrig af mode. Men vi vil gerne tilbyde Limfjordsfortællingerne på en ny 

måde, hvor det ikke er afgørende, hvornår man besøger det pågældende sted. Dermed er de 

nye fortællinger med til at forlænge sæsonen ved at give gæsterne en ekstra oplevelse på 

alle årstider. Samtidig vil vi gerne gøre Limfjordsfortællingerne endnu mere spændende for 



større børn og teenagere, fortæller Netværk Limfjordens formand Jørgen Pedersen om bag-

grunden for lanceringen af den ny dramatiserede og digitale Limfjordsfortælling fra Stenbjerg.  

 

De øvrige fire digitale og dramatiserede Limfjordsfortællinger handler om moleret på Nord-

mors og Fur, Planetstien i Lemvig, Borremosefæstningen i Vesthimmerland og havnen i Nykø-

bing Mors. Fortællingen om moleret, om Planetstien og om Borremosen har haft premiere, 

mens fortællingen om Nykøbing Mors Havn har premiere den 28. oktober. 

 

 

 

 

 

 

Nærmere oplysninger om projektet: 
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