Åbningstideroo

Mindehaven
Er naturligvis åben altid – året rundt.

Udstillingen
Åbent fra 1. maj til og med efterårsferien.
Alle dage 12.00 - 16.00

Find vej...
Stenvadsvej 4,
4983 Dannemare

-Udstilling
-Mindehave
For rundvisning, foredrag eller adgang uden for
åbningstid, kontakt venligst nedenstående:

Støtteforeningen for projekt Mindehave
Kontakt: Lars Boye Petersen: Bredgade 18, 4900 Nakskov
Telefon: 54 94 47 36 / E-mail: lars.boye.petersen@mail.dk

Støtteforeningen for projekt Mindehave

I forhold til nogle af de naturkatastrofer, som vi læser om i
aviserne, var det naturligvis ingenting, at der for eksempel
skyllede en flodbølge på godt en meters højde hen over
Lolland og forvandlede det gamle Rudbjerg til en ø.
Men faktisk kostede oversvømmelsen 26 mennesker livet i
Gloslunde sogn. Man fandt 21 af ofrene – og de ligger alle
begravet på Annekskirkegården i Gloslunde – lige over for
den gamle præstegård.

Udstillingenoo

Annekskirkegården/Mindehavenoo

Den 13. november 1872 opstod under en kraftig storm et
helt ekstremt højvande. Vandet skyllede ind over de lave
diger på Sydlolland og Sydfalster.

I et lokale til venstre for porten ind til præstegården er der
indrettet en lille permanent udstilling, der fortæller historien
om Stormfloden set med sydvestlollandske øjne.
Lokalt var stormfloden en voldsom begivenhed, der udover
menneskeliv kostede utallige husdyr livet, mange ødelagte
huse, forurenede brønde osv. Og det var de socialt udsatte,
der kom til at betale den højeste pris.

Annekskirkegården er ved at blive nedlagt som kirkegård
og vil gradvist blive omdannet til en mindehave for stormflodsofrene. Stormflodsofrene fik aldrig en gravsten – det
har de fået nu..
Der er tale om en stor sten, spaltet i to af frosten. På den
flade sten har kunstneren Thomas Kadziola håndhugget
navnene på de begravede stormflodsofre, således som de
omtales i kirkebogen.

Begivenheden satte sig dybe spor i bevidstheden - og den blev
fulgt op af nogle store praktiske projekter af afgørende betydning for lokalområdet: Først bygningen af det store havdige og siden udtørringen af Rødby Fjord.
Udstillingen prøver med plancher, billeder og genstande af
lokal oprindelse at fortælle hele denne historie. Og vi arbejder
sågar på at kunne vise en filmstump fra det store egnsspil
om stormfloden, som i 1993 blev opført i Kramnitse.

