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STORM – en markering af Stormflodsjubilæet
Fra d. 25. juni kan man besøge oplevelsesrummet STORM på
Maribos frilandsmuseum De Gamle Huse
Træd 150 år tilbage i tiden og oplev dagene omkring Stormfloden 1872 på nærmeste
hold, fra stormens rasen til stilheden efter. Gå på besøg i huse, hvor de iskolde vande flød
ind og netop har trukket sig tilbage. Lyt til mennesker, som oplevede stormfloden på egen
krop. Se, hvordan den dramatiske katastrofe satte gang i et landsdækkende
hjælpearbejde og blev begyndelsen på noget nyt.
“Vi har valgt at bruge De Gamle Huse som kulisse for vores oplevelsesrum om stormfloden,
da mange af de folk, der blev ramt af katastrofen, netop boede i sådanne huse, som er
kendetegnende for frilandsmuseet i Maribo, nemlig stråtækte bindingsværkshuse,”
fortæller Marie Brinch, arkæolog ved Museum Lolland-Falster og projektleder på
oplevelsesrummet. Hun fortsætter: “Der er jo desværre ikke mange genstande tilbage fra
Stormfloden, som vi kan udstille, da folk jo mistede alt. Men trods dette bliver det alligevel
en meget sanselig oplevelse at besøge STORM.”
Formidlingen af Stormfloden 1872 foregår i to af frilandsmuseets huse, hvor lys, lyd og
autentiske beretninger vil sætte gang i hele følelsesregistret. “Jeg er virkelig spændt på,
hvordan vores gæster tager imod denne form for formidling i de gamle huse. For der bliver
jo virkelig skruet op for dramaet, næsten så meget, at man kan få en fornemmelse af,
hvordan det var for befolkningen den kolde og våde novembernat, hvor Stormfloden
skyllede ind over vores kyster,” fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør
ved Museum Lolland-Falster.
I forbindelse med markeringen af stormflodshændelsen afholder museet et foredrag om
stormfloder i forhistorien på frilandsmuseet De Gamle Huse. Ved hjælp af arkæologisk og
historisk kildemateriale kaster Bjørnar Måde, arkæolog ved Museum Lolland-Falster, lys
over tidligere tiders stormfloder og deres indvirkning på livet for de mennesker, der
oplevede dem. Der er mulighed for køb af kaffe, te og sodavand i pausen.
Billetter til foredraget skal købes på forhånd via Museum Lolland-Falsters hjemmeside. Det
kræver ikke billetkøb på forhånd, hvis man vil besøge oplevelsesrummet.
Billedtekst: Museum Lolland-Falster
For yderligere oplysninger og interview kontakt: Marie Brinch, arkæolog og
museumsinspektør, på 52 51 30 72 / mb@museumlollandfalster.dk .
Hvornår: Oplevelsesrummet kan besøges fra 25. juni 2022 i museets almindelige åbningstid.
Foredragen afholdes 26. juni 2022 kl. 14-16.
Hvor: De Gamle Huse, Meinckes Vej 5, 4930 Maribo

Pris: Oplevelsesrummet besøges med almindelig entré til museet. Foredraget om
stormfloder i forhistorien koster 115 kr.

