
Kære Medlemmer 
 
Så går sommeren på hæld, og jeg håber, I alle har haft en god sommer og er kommet 
godt igennem høsten. Personligt synes jeg, det har været godt med en sommer og en 
høst uden de store udfordringer med vand – det trængte vi til efter et par hårde år og et år, 
hvor rammevilkårene er blevet vanskeligere at arbejde under.  

 
Frederik Lüttichau 
Præsident 

Medlemsinformation, oktober 2012 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Sommertur 

Årets sommertur 

var arrangeret af 

Lena Lüttichau og 

var en stor succes 

for Selskabet og turens deltagere. Der var blandt 

andet arrangeret besøg på Hofmansgave,  Ravn-

holt, Lykkesholm Slot samt Hvidkilde.  

 

På Hofmansgade viste kammerherre Ove 

Sehestedt Juul og Christian Sehestedt Juul rundt 

og fortalte om den spændende historie på stedet. 

Under middagen på Lykkesholm fik Selskabet en 

interessant gennemgang af Lykkesholm af 

kammerherreinde Claudia Sehestedt Juul. Også på 

Hvidkilde fik Selskabet en grundig gennemgang af 

stedet af kammerherre Christian greve Ahlefeldt-

Laurvig. Ligeledes på Broholm, hvor den 

afsluttende frokost blev indtaget var der historier af 

kammerdame Anne Lütken.  

 

Alt i alt var Præsidiet meget tilfreds med årets 

sommertur, der også havde en flot opbakning fra 

deltagerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at 

sige tak til årets arrangør Lena Lüttichau. 

 
 
 
 

 

Efterårskonference den 14. november 2012 

Årets efterårskonference nærmer sig. Som tidligere 

omtalt afholdes dette års konference den 14. 

november 2012. Temaet vil være konkurrenceevne 

både for virksomheder og for primærerhvervet.  Vi 

har vedlagt programmet i kuverten, og håber I 

deltager.  

 

I forbindelse med konferencen vil Selskabet også 

uddele Agrarøkonomprisen til det sidste modul på 

Landbrugets Lederuddannelse. Selskabet ser meget 

frem til denne begivenhed og håber at kunne gøre 

dette til en tradition for skolerne på samme måde 

som Virksomhedslederprisen.  

 

Af samme årsag er vi meget glade for, at 

fødevareminister Mette Gjerskov kommer og uddeler 

prisen, ligesom formanden for Landbrug & 

Fødevarer også vil deltage på konferencen.  

 

I kan altid følge med i Selskabets aktiviteter på 

hjemmesiden www.1769.dk  
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Arbejdet med Landbrugets Historiecenter 
Ideen bag Landbrugets Historiecenter blev startet for snart to år siden. Ideen bunder i at 

nyttiggøre Selskabets og Landbrugsraadets store arkivmateriale og digitalisering samt 

formidle det på en ny og mere moderne måde. Det er hensigten, at centeret skal placeres 

på Landbrugsmuseet Gl. Estrup, hvis det vel at mærke lykkes at fremskaffe de fornødne 

midler. Det er tanken at indrette centeret i lokaler i én af museets bygninger, nærmere 

bestemt Gregersens Hus. 

 

De tre initiativtagere bag Landbrugets Historiecenter er: Det Kgl. Danske 

Landhusholdningsselskab, Erhvervsarkivet og Landbrugsmuseet Gl. Estrup bestående af 

Frederik Lüttichau (LHS), Peter Baunshøj, Jens Aage Søndergaard (Gl. Estrup), Lone H. 

Liljegren (Erhvervsarkivet), arkitekterne Karsten Rønnow og Mette Prip Bonné. Endvidere 

E. Hovgaard Jakobsen (L&F) som sekretær for Arbejdsgruppen. Udvalget har i tidens løb 

haft møder med en række sagkyndige og flere forestår. Det er planen at søge midler hos 

én eller flere relevante fonde for at komme videre med arbejdet i den nærmeste fremtid. 

 

De tre parter i projektet har indtil nu modtaget 190.000 kr. i alt. Plan Danmark (150.000 kr.) 

samt Landbrugets Kulturfond og Andelsselskabernes Fond til Kulturelle og Humanitære 

formål (hver 20.000 kr.) til planlægning og forberedende arbejde. Endvidere er Gl. Estrup 

indforstået med at betale centerets årlige driftsudgifter til sin tid. 

 

 

Food & Culture 

Landbrug & Fødevarer udgiver hver måned Food & Culture, et internet baseret magasin, 

der fokuserer på nyheder, analyser og perspektiv om fødevareerhvervet. Det Kongelige 

Danske Landhusholdningsselskab tilbyder nu sine medlemmer at få tilsendt det 

elektroniske nyhedsbrev fra Food & Culture hver uge. Det er 

muligt at læse mere om Food & Culture på www.foodculture.dk   

 

Hvis du er interesseret i at modtage nyhedsbrevet fra Food & 

Culture skal du blot sende din mail-adresse til Selskabets 

sekretariat jsl@lf.dk. Derefter vil vi automatisk sende 

nyhedsbrevet fra Food & Culture hver uge.  


