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Museum Lolland-Falster afholder stor madkulturkonference 

Efter tre år i den lokale madkulturs tegn er Museum Lolland-Falster klar til at 

udveksle erfaringer og resultater på stor madkulturkonference på Fuglsang 

Herregård den 16. og 17. marts i projekt støttet af Nordea-fonden. 

De har kogt, de har stegt, og de har braiseret sig gennem den lokale historiske madkultur på Lolland og 

Falster. De har mødt leverandører og producenter af lokale råvarer. De har undervist skoleelever og CELF-

elever i Lolland-Falsters egnsspecifikke madkultur og formidlet den til lokale og til turister gennem små og 

store smagsoplevelser. 

Efter tre år med fokus på egnens retter og råvarer gør Museum Lolland-Falster sig klar til at fremlægge 

resultaterne og videregive erfaringerne fra det store historiske madkulturprojekt, som museet har 

gennemført sammen med madudviklingsfirmaet KOST med støtte fra Nordea-fonden. 

Madkulturelle brobyggere 

Derfor mødes museumsfolk og madhistorikere den 16. og 17. marts med kokke, gastrofysikere og lærere 

fra restaurationsbranchen og professionshøjskolerne, som alle arbejder med madens og råvarernes 

historiske aspekter, for at dele erfaring og viden om madkultur og råvarer i en historisk sammenhæng. 

Det sker ved en stor vidensdelingskonference, som museet arrangerer på Fuglsang Herregård den 16. og 

17. marts under titlen: Madhistorie eller mad og historie.  

For Museum Lolland-Falster gælder det om at give de erfaringer videre, som projektet har skabt, forklarer 

projektleder Vibeke Knöchel Christensen. 

- Projektet har vist nye veje til, hvordan man som museum kan arbejde med mad og madkultur og formidle 

den til helt nye målgrupper og på den måde virke som brobygger mellem forskellige aktører. Den viden vil 

vi gerne dele med andre madudviklere og formidlere af mad og madkultur, for det er først, når viden og 

erfaringer udveksles, at det for alvor skaber værdi, siger Vibeke Knöchel Christensen. 

Deltagerne i konferencen bliver klogere på, hvordan man kan bruge et lokalhistorisk afsæt for madkulturel 

og gastronomisk udvikling og skabe aktuel kulinarisk visdom. Museumsfolkene fortæller om, hvordan 

Museum Lolland-Falster benytter maden og historien til at bygge bro mellem kulturer og lader viden, mad 

og oplevelser spille sammen i formidling til børn og til at udvikle særlige kulinariske oplevelser for 

museumsgæsterne. 

Mad former samfundet 

En oplægsholder fra Middelaldercentret i Nykøbing Falster giver en historisk vinkel på, hvad mad og 

madkultur kan bidrage med af løsningsforslag til det moderne samfunds problemer og udfordringer med 

trivsel og klima, mens andre museumsfolk giver et bud på, hvordan bæredygtighed formidles til skolebørn 

gennem madens historiske perspektiver. Deltagerne får også et kulturhistorisk indblik i madkultur og 



forståelse af, hvordan mad har været med til at forme og forandre det samfund, vi lever i dag lever i, og de 

får et indblik i, hvordan museer arbejder med historien bag den mad, gæsterne møder ved deres besøg. 

Som noget særligt har Museum Lolland-Falster og KOST i projektet arbejdet sammen med Center for 

Kulturevaluering, som på konferencen løfter sløret for, hvordan man evaluerer gæsternes oplevelse af 

madkulturprojektets mange arrangementer, hvor maden spiller en central rolle, samt videregiver erfaringer 

fra samarbejdet med museet. 

Pressen er velkommen: Konferencen finder sted på Fuglsang Herregård, Nystedvej 73, 4891 Toreby Lolland 

den 16. og 17. marts. Kontakt kommunikationskonsulent Henrik Schilling for nærmere aftale om deltagelse 

i konferencen på tlf.: 30 61 20 64. 

Billedtekst: Museum Lolland-Falster har taget afsæt i den lokale madkultur og skabt nye 

publikumsoplevelser. Foto: Ingrid Riis. 

For yderligere oplysninger og interview kontakt: 

Vibeke Knöchel Christensen, projektleder og museumsinspektør, Museum Lolland-Falster: Tlf.: 52 51 31 88. 

E-mail: avc@museumlollandfalster.dk 

Henrik Schilling, kommunikationskonsulent, Museum Lolland-Falster: Tlf.: 30 61 20 64. E-mail: 

hes@museumlollandfalster.dk 

 

FAKTA om Museum Lolland-Falsters madkulturprojekt 

Madkulturprojektet er støttet af Nordea-fonden og løber fra foråret 2020 - ultimo 2023.  

Projektet er et samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og madudviklingsfirmaet KOST. Projektet tager 

afsæt i madens evne til at samle, understøtte og styrke den fælles tilknytning, samhørighed og stolthed 

med udgangspunkt i Lolland-Falsters rige madkultur. I projektperioden er der udviklet 

undervisningsmaterialer, og projektet har blandt andet etableret et madkultur-laboratorium, som har 

dannet rammen om skoleundervisning samt flere nye publikumstiltag på museets udstillingssteder. 

Den primære målgrupper er børn og unge i aldersgruppen 10-25 år samt familier og lokale madaktører. Det 

er projektets ambition at vække nysgerrighed og give indsigt i lokalområdets mangfoldige madhistorie og 

madkultur. 
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