
Når naturen slår fra sig 

I 1872 ramte en stormflod Lolland-Falster, med katastrofale 

konsekvenser. Mellem 80 og 90 personer døde og mange stod 

efterfølgende uden hus og hjem. Kom tæt på den værste 

naturkatastrofe i nyere tid og oplev stormfloden helt tæt på. 

Den 13. november 1872 ramte den største naturkatastrofe i nyere tid Lolland-Falster. Men det var 
hverken første eller sidste gang, naturen slog fra sig. Mennesket har gennem årtusinder tilpasset 
sig naturens luner og med de igangværende klimaforandringer er det nok noget vi fortsat skal 
forholde os til. 
 
Med udgangspunkt i primære kilder fra Stormfloden 1872 perspektiveres til naturkatastrofer i 
nyere tid, som fx stormfloden i Tyskland i 2021 samt andre historiske naturkatastrofer. 
Besøg oplevelsesrummet STORM i De Gamle Huse i Maribo, hvor du kan komme helt tæt på den 
stormflod, som skyllede ind over øerne for 150 år siden og lytte til de dramatiske 
øjenvidneberetninger fra dem, der oplevede katastrofen på nærmeste hold.  
 
Forløbet er selvkørende og gratis, men der er mulighed for at tilkøbe en guide (550 kr. pr. klasse) 
til besøget på frilandsmuseet De gamle Huse.  
 
Før besøget: I modtager undervisningsmateriale fra Museum Lolland-Falster, som vi anbefaler I 
arbejder med inden 
Under besøget: I går på opdagelse i oplevelsesrummet 
Efter besøget: Øvelser og refleksionstid om emnet, hjemme i klassen eller på museet (husk at 
booke lokale)  
 
Nærmere information følger eller kontakt museet for detaljer.  
  
Om tilbuddet 

Målgruppe: Grundskolen 

Klassetrin:  

6., 7., 8., 9., 10. 

Kompetenceområde:  

Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle 

forhold 

Fag:  

Dansk, Historie, Natur/teknologi, Samfundsfag 

Læringsmål:  



6. kl.: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 

 

9. kl.: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet 

sig under forskellige forudsætninger. 

 

Udbydes fra 1. august 2022 – 21. oktober 2022.  
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