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Spis som LOLA 

Kom til middag hos LOLA på Stiftsmuseet i Maribo d. 31. marts 

Et kendt ordsprog siger: ‘Du er, hvad du spiser’. Men kan du tage det skridtet videre, og 

rent faktisk skabe en mental forbindelse til en historisk tid, hvis du indtager en menu 

udviklet på baggrund af videnskabelige data om en given periode? Det eksperiment vil 

Museum Lolland-Falster gerne invitere ind til i forbindelse med mad-eventet Til middag hos 

LOLA. 

“En middag i selskab med stenalderpigen LOLA er ikke det traditionelle restaurantbesøg. 

Her har vi sammensat en menu, baseret på fund og forskning fra de arkæologiske 

udgravninger foretaget i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. 

Madrester fra potteskår, fund af dyreknogler og ikke mindst dna-spor har givet Museum 

Lolland-Falster et direkte indblik i, hvad kystbefolkningen på Lolland spiste for omkring 6000 

år siden,” fortæller Vibeke Knöchel Christensen, museumsinspektør ved Museum Lolland-

Falster, og fortsætter: “Da vi naturligvis ikke kan genskabe menuen én til én, har vi i 

samarbejde med vores kok, Peter Nøhr, udviklet og sammensat ingredienserne, så 

retterne får et mere moderne udtryk. Naturligvis på basis af den viden vi har fra 

undersøgelserne.” 

Aftenens menu:  

 Charcuteri af andepølse med syltet forårsgrønt 

 Cremet grød på ristet emmer og enkorn med høost, hasselnødder og andebryst 

 Bærdessert med granskudssukker, syltede blomster og granité  

Undervejs fortæller to af museets inspektører inden for arkæologi, Marie Brinch og Vibeke 

Knöchel Christensen, om livet i stenalderen, hvad den store arkæologiske udgravning har 

givet af resultater indtil nu, krydret med anekdoter fra selve udgravningen, og ikke mindst 

er der fokus på maden, og hvordan vi med stor sikkerhed kan fortælle, hvad 

stenalderbefolkningen spiste. 

Har du lyst til at spise som i stenalderen, kan billetter købes via museets hjemmeside 

www.museumlollandfalster.dk. “Og jeg må bare sige, at vi glæder os utrolig meget til at 

skabe denne forbindelse til vores lollandske forfædre, ikke mindst udstillingens 

hovedfortæller LOLA, og dykke dybt ned i hendes spisevaner,” fortæller Vibeke 

afsluttende. 

Arrangementet er ikke egnet for børn under 10 år. 

  

http://www.museumlollandfalster.dk/


Arrangementet er en del af Museum Lolland-Falsters Madkultur-projekt, som er støttet af 

Nordea-fonden. 

For yderligere information og interview kontakt: Vibeke Knöchel Christensen, tlf.: 52 51 31 

88 / avc@museumlollandfalster.dk  

Foto: Foto fra 2022-arrangementet ‘Til middag hos LOLA’, foto: Ingrid Riis  

Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo 
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