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Museum Lolland-Falster byder indenfor til spændende
kulturoplevelser fra næste uge
Besøg LOLA og MUSEUM OBSCURUM fra 21. april
De lyse tider er over os, og det er tid til at få nye og spændende oplevelser på kontoen
efter en lang periode uden kulturhistorie. En af disse oplevelser kunne være et besøg på
STIFTSMUSEET i Maribo, hvor man kan møde stenalderpigen LOLA eller i MUSEUM
OBSCURUM, hvor man kan dykke ind i Cornelius’ mystiske verden.
“Selvom vi har været lukket for offentligheden siden før jul, har vi bestemt ikke ligget på
den lade side,” fortæller Marie Brinch, arkæolog ved Museum Lolland-Falster og en af
initiativtagerne til LOLA-udstillingen. Hun fortsætter: “Vi har brugt de sidste måneder på at
tilføje noget ekstra til udstillingen i form af et nyindrettet rum med flere fantastiske fund fra
vores store stenalderudgravning øst for Rødbyhavn.”
Besøger man den nye del af udstillingen, får man en fornemmelse af at dykke ned under
havets overflade, og det er netop denne verden, der her er i centrum. En helt ny
landskabsmodel af kystområdet viser de metervis af fiskegærde, der har været sat i
vandkanten, et offerkar, der er sat i havbunden samt de smukkeste ravperler. “Alle er det
genstande, der ikke tidligere har været vist, og jeg synes personligt, at den nye del giver
et fint nyt lag til udstillingen om LOLA. Derudover er der også kommet et nyt lag på
børnesporet, så der er mulighed for at gå på jagt efter shamanens mystiske tegn med en
UV-lygte,” fortæller Marie Brinch afsluttende.
Er man mere til det mystiske og overnaturlige, er der ligeledes mulighed for at besøge
MUSEUM OBSCURUM i Nykøbing F. fra d. 21. april, hvor der også er rig mulighed for at gøre
en god handel i Den gamle Købmandshandel.
Museet er underlagt de nuværende Coronarestriktioner, og der vil i udstillingerne være
oplyst, hvor mange der må opholde sig ad gangen.
Ønsker man at vide, hvad der sker på de to udstillingssteder i de kommende måneder, så
kan man holde øje med deres Facebookgrupper eller Museum Lolland-Falsters
hjemmeside, www.museumlollandfalster.dk.
Åbningstider i MUSEUM OBSCURUM og STIFTSMUSEET fra d. 21. april 2021:
Onsdag, torsdag og fredag fra 11-16
Lørdag: 10-14

Billedtekst: Det nye rum I LOLA-udstillingen, foto: Museum Lolland-Falster
For yderligere information, spørgsmål og interview kontakt: Marie Brinch
5251 3072 / mb@museumlollandfalster.dk eller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 2559 3456
/asm@museumlollandfalster.dk

