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HAV
Ny særudstilling om livet ved kysten kan opleves på
Stiftsmuseet i Maribo fra 27. maj
Når man bor på en ø, er havet aldrig langt væk. Det er en del af geografien såvel som
psykologien. Til alle tider har havet været vigtigt for os, og i stort set alle fortællinger om
Lolland spiller havet en vigtig rolle – som næringsvej og ressource, som livsnerve.
Havet har formet Lollands landskab og udvikling, siden de første stenalderfolk slog sig ned
for mange tusind år siden. Ved kysten væves det gamle og det nye sammen. Her mødes
fortiden og nutidens mennesker om det, som altid har været den vigtigste del af livet ved
kysten: fiskeriet.
“Udstillingen HAV dykker ned i livet ved kysten, hvor generation efter generation har
ernæret sig ved havets rigdom. Lige her, hvor fisk i tonsvis er fanget, spist og solgt videre til
den omkringliggende verden,” fortæller Leif Plith Lauritsen, arkæolog ved Museum
Lolland-Falster og en af udstillingens kreative hoveder.
Udstillingen indeholder fiskerelaterede fund, gjort under de arkæologiske udgravninger
forud for Femernforbindelsen, samt nyere fiskeredskaber fra især Albuen på Vestlolland,
som er indsamlet i løbet af museets mere end 130 års eksistens.
“Selvom der er mange tusinde år mellem de første fiskere ved Lollands sydkyst og det
mere moderne fiskeri på Albuen, er der rent faktisk ikke de store forskelle på
fiskeredskaberne. Naturligvis er man blevet bedre til at bearbejde materialer hen over
perioden, men det er tydeligt at se, hvor inspirationen til de moderne fiskeredskaber
stammer fra, nemlig stenalderen,” fortæller Marie Brinch, arkæolog ved Museum LollandFalster og en af udstillingens idéudviklere.
Udstillingen HAV er en særskilt udstilling om livet ved kysten og havets indflydelse på
mennesket gennem historien, men kan også ses i forlængelse af udstillingen LOLA, der
også levede i det kystnære område ved Lollands sydkyst.
Billedtekst:
Hav_1: Udstillingen HAV åbner på Stiftsmuseet d. 27. maj 2022
Hav_2: Fiskeruse fra museets samling af fiskeredsgaber. Rusen bliver naturligvis en del af
den nye udstilling HAV.
For yderligere kommentarer og interview kontakt:
Leif Plith Lauritsen på lpl@museumlollandfalster.dk / 6062 8099 eller

Marie Brinch på mb@museumlollandfalster.dk / 5251 3072
Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Hvornår: fra 27. maj 2022 i museets åbningstid
Pris: normal entré

