
MADHISTORIE
ELLER 

MAD OG HISTORIE

DEN 16. OG 17. MARTS 2023

MUSEUM LOLLAND-FALSTER
INVITERER TIL VIDENSDELINGS-

KONFERENCE OM MADEN OG
MÅLTIDET SOM

FORMIDLINGSREDSKAB 



Det handler om mad 
- om måltidet, om lokal madkultur 
og lokale råvarer i historisk kontekst.

 Med udgangspunkt i madkulturprojektet 
EGN Lolland-Falster afholder Museum Lolland-Falster
vidensdelingskonference  med temaet 
Madhistorie eller mad og historie d. 16. og 17. marts
2023 på Fuglsang Herregaard på Lolland.

Hvordan arbejder I med mad og måltid hos jer?
Hvordan og hvorfor bruger vi mad, madkultur, råvarer og
måltid i formidling og aktiviteter?
Kan mad formidle mere end blot råvareproduktion og
spisevaner igennem historien? 
Kan mad i historisk kontekst starte dialoger på tværs af
emner, fag og brugergrupper? 
Hvordan inddrager vi andre aktører?
Kort sagt - hvad kan mad? 

Kom og del jeres erfaringer, tanker og ønsker henover to
spændende og inspirerende dage!



Vil du deltage med et indlæg?
 

Programmet er endnu ikke fuldt fastlagt og der er
stadig plads til indlæg om både de gode (og mindre
gode) erfaringer og tanker om brugen af mad og
måltid i udstillinger, aktiviteter og formidling rundt
om på museer og formidlingscentre.
Har I brugt mad og måltid som formidlingsgreb, som
brobygger, som indgangsvinkel til nye målgrupper
eller nye emner eller andet?  Hvad lærte I? Hvad
lærte jeres gæster? Hvad fungerede og hvad
fungerede ikke? hvordan kunne I tænke jer at
arbejde med emnet fremadrettet?

Med andre ord, så inviterer vi dig/jer til at deltage
med at indlæg og gøre os alle sammen klogere på
mulighederne ved brugen af mad og måltid i
kulturhistorisk kontekst.

Kontakt projektleder Vibeke Knöchel Christensen på
avc@museumlollandfalster.dk eller telefon 52 51 33
88



Konferencen Madhistorie eller mad og historie
afholdes d. 16. og 17. marts 2023 på Fuglsang
Herregaard, Nystedvej 73, 4891 Guldborgsund.

 
Deltagelse er gratis, men der er begrænset antal

pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigst muligt.
 

Tilmelding sker via mail til 
projektleder Vibeke Knöchel Christensen

(avc@museumlollandfalster.dk) 
senest d. mandag d. 06. marts kl. 12.00.

Husk at notere evt. allergier eller særlige kosthensyn
vi skal være opmærksomme på.

 
Overnatning sker enten på Fuglsang Herregaard eller

på hotel nær ved .
(Museum Lolland-Falster og EGN-projektet sørger

for transport ml. konferencested og hotel)

Praktiske oplysninger
 

mailto:avc@museumlollandfalster.dk


Torsdag d. 16.
11:30-12:30 
12:40-13:00  

13:00-13:30

13:30-15:00

15:00-15:30 
15:30-17:00
17:00-17:15
17:30-18:30

18:30 

Fredag d. 17
07:30-08:30 
09:00-11:30

11:30-12:30 
12:30-14:30

14:30-15:15

Foreløbigt program
 

Ankomst og frokost
Velkommen og kort introduktion til
konferencen 
Key Note: Myter om mad gennem tiderne, ved
madhistoriker Nina Bauer
Tema 1: Hvordan kan madkultur, madhistorie
og måltider bruges i aktiviteter, formidling og
brobygning?
Pause med lidt sødt
Tema 1: fortsat
Opsamling
Pause med mulighed for et glas vin og lidt
netværkssnak
Fælles middag i salen 

Morgenmad
Tema 2: Hvad nytter det? Læring - for vores
gæster? For os?
Frokost
Tema 3: Perspektivering - forankring og
fremtid?
Vi slutter af med kaffe og lidt sødt


