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STORMFLOD 
 
Udviklet af Kurt Willumsen 
 
 

 
Til læreren:  
Klassen skal deles i 6 grupper, som hver skal have en repræsentant med til 
borgermødet, som finder sted på Færgegården. 
 
De 6 grupper er: 

 Ofre for stormfloden 

 Lokalpolitikere 

 Folketingspolitikere 

 Forsikringsselskabet 

 Presse og medier 

 Den hemmelige gruppe (skal være hemmelig for de øvrige grup-
per) 

 
Grupperne får hver et oplæg og uddybende materiale på Færgegården, men 
det kan være en fordel at vælge mediegruppen og den hemmelige gruppe på 
skolen på forhånd, så de er bedre forberedte, når de kommer på museet.  
 
Nedenfor finder du oplæg til grupperne. 
 
Den hemmelige gruppe skal forberede en happening til borgermødet, så vi 
opfordrer til at denne gruppe får udleveret deres oplæg inden besøget på 
museet. Dermed har gruppen mulighed for at forberede en råskitse og med-
bringe rekvisitter. De andre grupper i klassen må ikke kende denne opga-
ve. 
 
Ligeledes vil det være en fordel, hvis mediefolkene har forberedt sig på deres 
opgave fx øvet sig lidt med optageudstyr.  
 
Valget af de andre grupper foretages ved lodtrækning på Færgegården, hvor 
de får deres oplæg og det mere fyldige baggrundsmateriale. 
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OFFER FOR STORMFLOD 
 
Du er offer for stormfloden. Dit hus har stået under vand, og du har mistet en 
masse indbo. Du kan ikke bo der lige nu, fordi gulve og vægge er brækket op. 
Der vil gå lang tid, inden du kan komme hjem, og du ved ikke, hvor meget du 
selv kommer til at betale, og hvor meget forsikringen betaler. 
Generelt skal du lægge vægt på følelserne i den ulykkelige situation, du står i. 
Du skal beskrive din usikkerhed og desperation. Over for medierne fortæller 
du, hvor forfærdeligt det er. Du fortæller også, at du ikke kan få noget klart 
svar fra forsikringen. Du håber at politikerne vil hjælpe dig lige nu, også med 
at det samme ikke kan ske i fremtiden. 
 
Her er nogle af de spørgsmål, du kunne stille: 
 

 Hvad havde politikerne gjort for at forhindre katastrofen? Det er jo sket 
før.  

 Hvorfor laver politikerne ikke bare en effektiv kystsikring, så det ikke 
sker igen? 

 Hvorfor var beredskabet ikke hurtigere ude med pumper og dæmninger, 
så de kunne have stoppet vandet? 

 Hvorfor må du ikke selv sikre dit hus sammen med dine naboer ved 
hjælp af en dæmning, når nu kommunen ikke har fået det gjort? 

 Hvorfor kan forsikringsselskabet ikke give klar besked med det samme?   

 Hvem bestemmer, hvad jeg skal have i erstatning- forsikringsselskabet 
eller politikerne? 

 Hvorfor kan politikerne ikke bare beslutte, at alt er dækket af forsikrin-
gen?  
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MEDIERNE 
 
Du/ I er journalist(er) på den lokale avis og skal dække stormfloden og speci-
elt borgermødet. 
Der er stor interesse for emnet, så det er højt prioriteret stof, som kan komme 
på forsiden. 
Dine vinkler og spørgsmål kunne være: 
 
Over for ofrene:  
Den menneskelige vinkel. Hvad følte du da…, og hvad føler du lige nu? Få 
ofret til at beskrive sin situation med så mange følelser som muligt. Få også 
nogle fakta frem. Hvor meget er ødelagt, hvor bor du nu, hvad med dine 
børn? Hvad tænker du om din fremtid?  
 
Over for politikerne: 
Du betragter dig meget som talsmand for ofrene.  
 
Til lokalpolitikeren: 
Hvad vil I gøre for at hjælpe lige nu?  Hvorfor var beredskabet så langsomt 
med at komme i gang med at pumpe vand og hjælpe folk? Kommer der flere 
penge til ofrene? Hvad har I gjort for at forhindre katastrofen, det er jo ikke 
første gang, det sker.  
 
Til landspolitikeren:  
Vil I lave loven om erstatning om, så der er bedre dækning? Vil I give penge 
til et større dæmningsprojekt i Roskilde Fjord? 
 
Til forsikringsselskaberne:  
Hvorfor kan I ikke behandle sagerne hurtigere, så folk ved, hvad de kan reg-
ne med? Hvem bestemmer, hvor meget folk får udbetalt? Hvor meget blander 
politikerne sig i vurderingerne?  
 
Den hemmelige gruppe: Vær klar til at dække, hvis der sker noget uventet. 
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LOKALPOLITIKER / BORGMESTER 
 
Du skal balancere mellem at vise stor forståelse og medfølelse for ofrene 
uden at komme til at love noget, der koster penge, og derfor vil være svært at 
gennemføre. 
 
Over for ofrene:  
Vis stor forståelse. Læg vægt på, at det er en helt usædvanlig hændelse. Gør 
klart, at det ifølge loven er den enkelte grundejer, der skal beskytte sin grund, 
men at kommunen selvfølgelig vil prøve at hjælpe, så meget som muligt uden 
at blive for konkret med, hvad den hjælp går ud på. 
 
Over for medierne:  
Ros beredskabet for god og hurtig indsats. Hvis der har været problemer, er 
det noget, I hurtigst muligt vil se på. Understreg, at det er en helt usædvanlig 
begivenhed, som kommunen ikke havde mulighed for at forudse. Fortæl at 
kommunen har mange projekter i gang for at forhindre oversvømmelser.  
 
Over for Folketingspolitikeren:  
Du vil gerne have staten til at betale for et stort kystsikringsprojekt i Roskilde 
Fjord, der vil forhindre stormfloder fremover. Det vil være for dyrt for kommu-
nerne at gennemføre, og staten har jo betalt for kystsikring af den jyske vest-
kyst. Så kan de også betale her. Du vil også gerne hjælpe dine lokale vælge-
re med at få flere penge i erstatning for skader efter stormfloden, så du opfor-
drer Folketingspolitikeren til at lave loven om, så ofrene er bedre dækket. 
 
Over for forsikringen: 
Du opfordrer forsikringsselskaberne til at lave en hurtig og fair sagsbehand-
ling, men det er ikke rigtig noget, du kan blande dig i. Du kan vise forståelse 
for ofrenes beklagelser. 
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FOLKETINGSPOLITIKER 
 
Du er kommet til borgermøde, fordi du er valgt til Folketinget i det område, 
som er ramt af stormfloden. Det er altså dine vælgere, du skal møde.  
 
Over for ofrene: 
Vis stor forståelse og medfølelse. Fortæl noget konkret, så folk kan se, at du 
har fulgt med i begivenhederne. Lov at hjælpe alt det, du kan, uden at blive 
for konkret. Du vil personligt gerne have lavet loven om, så ofrene bliver bed-
re dækket, men det er ikke sikkert, at du kan få flertal for det. 
 
Over for lokalpolitikerne: 
Understreg, at kystsikring ifølge loven er et anliggende for den enkelte borger 
og kommunen. Staten har ikke noget med det at gøre. Sikringen af den jyske 
vestkyst er helt speciel, da naturforholdene der ikke kan sammenlignes med 
noget andre steder i Danmark, og projektet der er så stort, at det ville være 
umuligt for kommuner at gennemføre.  
 
Over for medierne: 
Vis stor forståelse og medfølelse med ofrene. Lov at gøre alt i din magt for at 
hjælpe uden at blive for konkret. Læg vægt på, at du netop er kommet fra din 
travle hverdag i Folketinget, fordi du synes, at almindelige menneskers pro-
blemer er vigtige for dig.  
 
Over for forsikringsselskaberne: 
Du har tillid til, at de udfører deres arbejde godt og grundigt. Du kan ikke gå 
ind i konkrete sager og vurderinger, men hvis der er generelle problemer vil 
du se på det og tage det op i Folketinget. 
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FORSIKRINGSSELSKABET 
 
Du repræsenterer forsikringsselskaberne, som skal udføre et job, som Folke-
tinget har sat rammerne for. Det er ikke selskaberne selv, der skal udbetale 
pengene, men staten, så det er ikke som ved almindelige skader, hvor du 
som udgangspunkt vil betale så lidt som muligt. Til gengæld kan du ikke bare 
betale løs, da politikerne nok så vil finde nogle andre til at udføre arbejdet. 
 
Over for ofrene: 
Vis stor forståelse og fortæl, at der arbejdes på højtryk, men at det er en 
usædvanlig situation med så mange skader, og at I vil behandle tingene 
grundigt og retfærdigt. Vær forsigtig med at gå ind i konkrete sager. 
 
Over for politikerne: 
Vær imødekommende og fortæl, at det jo er dem, der sætter rammerne for 
arbejdet. Hvis de laver loven om retter forsikringsselskaberne straks ind. 
 
Over for medierne: 
Understreg, at I arbejder inden for de rammer, som politikerne udstikker, og 
at I ikke har økonomisk interesse i at udbetale for lidt til ofrene. Fortæl, at I 
var hurtigt ude og har sat mange medarbejdere på sagerne. Undgå at udtale 
dig om konkrete sager. 
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DEN HEMMELIGE GRUPPE 
 
I er en miljøgruppe, der vil gøre alle opmærksomme på klimaforandringerne. 
 
I mener, at der ved stormfloden skal fokuseres på de menneskeskabte foran-
dringer i klimaet. Der er flere storme og flere kraftige regnskyl end nogensin-
de før. Det må ifølge jeres tanker være på grund af CO2 udledning. Det nytter 
ikke at prøve at lave diger, når den egentlige grund til problemerne er men-
neskets forbrug af fossile brændsler.  
 
Problemerne vil bare blive større og større, hvis ikke vi gør noget meget dra-
stisk. Al energi skal være bæredygtig. 
 
I skal lave en aktion, en happening, en demonstration, der under borgermø-
det på en sjov, overraskende og måske provokerende måde gør opmærksom 
på jeres synsvinkel.  
 
I vil gerne i avisen, så det er vigtigt, at der er noget usædvanligt og spektaku-
lært at se og høre på. 


