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Storytelling motiv til en 

kommune     

Mit navn er Vitus. 
Jeg er opkaldt efter den berømte søfarer og opdagelsesrejsende 

Vitus Bering, som blev født i Horsens. 
Det var i 1681. 

Vitus Bering lod sig hverve til den Russiske flåde som underofficer under Peter den Store. 
Han viste sin duelighed under Den Store Nordiske Krig 

og blev forfremmet til kommandør. 
Peter den Store bad ham herefter lede den første og den anden 

Kamchatka ekspedition. Det var under den første af disse ekspeditioner, 
han opdagede Nordøstpassagen mellem Rusland og Alaska. 

På den anden ekspedition, 
der bestod af 10.000 mand, udforskede og kortlagde Vitus Bering 

blandt andet Aleuterne. 
På hjemrejsen døde han på en ø et par hundrede kilometer øst for Kamchatka halvøen.   

Det var i 1741.   

Øen blev opkaldt efter Bering. 
Bering Øen. 

Nørdøstpassagen blev kaldt 
Beringsstrædet 

og havet syd for strædet blev kaldt 
Beringshavet. 
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Her er jeg så.  

Jeg er kreeret i farverig enkelthed. 

Dvs. enkle former og klare farver.   

En klog mand har fortalt mig, at dette udseende kombineret 
med historier er den mest effektive form for kommunikation af alle. 

Da storytelling så blev et hit, 
ja så vidste jeg at den bedste måde at:  

kommunikere vigtige budskaber på en pædagogisk måde er 
ved at kombinere kunstværker i farverig enkelthed med underfundige og finurlige historier, 

idet man så henvender sig til folks følelser og 
ikke deres forstand. 



 

3

    
Jeg har samme farve, som min ven uglen Louis, rød. 

Han er også opkaldt efter nogen. 
Han er opkaldt efter sin fars oldefar, 

sandsynligvis Danmarks første socialdemokrat, 
Louis Pio. 

Louis Pio udvandrede - vistnok frivilligt - til USA, 
men det er en helt anden historie. 
Den fortæller jeg en anden dag.    

   

Jeg er glad det meste af tiden, 
men jeg kan godt være ked af det. 

Ikke alle historier kan have en munter vinkel. 
Jeg kan ikke smile altid. 
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Sådan ser jeg ud, når jeg fortæller om miljø ting. 
Grøn - og blå som havet. 

Sådan så Vitus Bering ud - tror jeg nok - da han vendte hjem fra den 
første 

Kamchatka ekspedition. 
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Jeg får ind imellem brug for hjælp af en kvinde. 
OK, for at være helt ærlig er hun min kæreste.   

Hun hedder VITUSINE. 
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Som du måske ved er der et berømt fængsel i Horsens. 
Horsens Statsfængsel hedder det. 

Det er en rigtig god ting med et fængsel i en by. 
Men det kan også sommetider være mindre godt. 
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Hvad er problemet med Brian? 
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En af mine forfædre har arbejdet i Horsens før. 
Han var logo for et Trivial Pursuit lignende spil om 

Horsens butikker og virksomheder. 
Da vi viste spillet frem for første gang 

spillede jeg og borgmester Jensen spillet for åben radio. 
Radio Horsens. 
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Gult? 
Jeg føler mig ikke godt tilpas i gult. 

Lad os ikke bruge mig i gult. 
Jeg og min medierådgiver har arbejdet med mit smil. 

Det gule smil er ikke så godt. 
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Fru Julemand klager altid over, at Julemandens julemandstøj 
bliver så frygtelig sort Juleaften. 

Derfor har jeg lovet at feje alle byens skorstene 
inden 

Juleaften. 
I dag har vi den 23. december og 
jeg er netop færdig med arbejdet. 

Det var et hårdt arbejde 
jeg blev helt sort 

og jeg tabte i vægt. 
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Min yngste søn hedder Kvikke Jakob. 

Da han var 6 år havde han været i zoo med børnehaveklassen. 
Han ville fortælle mig noget om zebraerne. 

Han kunne ikke lige huske ordet zebra. 
I stedet fortalte han mig om den der fængselshest. 

Da jeg er for tynd til at være Julemand, vil det være mig en stor glæde 
at være fængselshest. 
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Når nu det ny fængsel i Enner 

skal indvies, 
vil jeg lade mig tegne i stor størrelse, 
i 60 x 60 cm eksklusivt indrammet 

med teksten 
"FÆNGSELSHEST". 

Billedet skal så være Borgmesterens gave til 
Horsens Statsfængsel. 

Som man kan se, kan jeg bruges til lidt af hvert. 
fra 

månedens digt i den lokale avis 
til 

at optræde på engelsk på internettet 
tilgængelig for hele verden.     

Jeg mangler lige slutningen på historien om Vitus Bering. 
Ingen vidste, hvordan Vitus Bering så ud. 

I 1991 fejrede man Vitus Berings 250 års jubilæum. 
I den anledning sendte man en ekspedition 

af russiske og danske arkæologer 
til Bering Øen for at finde Vitus Berings og fem af hans mænds grav.   

Gravene blev fundet og kranier og skeletter blev sendt til Moskva, 
hvilket beboerne på Bering Øen ikke var helt enige i, 

de havde nemlig også planlagt at fejre Vitus. 
Og nu var han i Moskva!!! 

I Moscow genskabte retsmedicinere Vitus Berings udseende 
på grundlag af han kranium.   

Og i 1992 blev Vitus og de fem mand begravet igen på Bering Øen. 
Til stede var 

Alaskas Guvenør 
og 

Borgmesteren i Horsens.   
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