
Kære Medlemmer. 
 
Jeg håber alle medlemmer er kommet godt gennem sommeren og har fået høstet på trods af 
den voldsomme nedbør. 
 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab har igennem foråret og sommeren 
haft travlt med en række arrangementer. Vi blev desværre nødt til at aflyse årets som-
mertur på grund af for få tilmeldte, men vi vender tilbage næste år med endnu et spæn-
dende program. 
 
Tiden er også gået med etableringen af et samarbejde vedrørende ”Landbrugets Histo-
riecenter”.  
 
Selskabet har planlagt en række arrangementer i efteråret 2011, og vi håber, at I vil del-
tage og debattere aktuelle emner indenfor landbruget.  
 
Frederik Lüttichau 
Præsident 

Medlemsinformation, September 2011 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

”Landbrugets Historiecenter” 

Det Kongelige Danske Landhusholdningssel-
skab, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup og 
Erhvervsarkivet/ Statens Arkiver er gået sam-
men om et nyt projekt; oprettelse af Landbrugets 
Historiecenter. 

Dansk landbrugs historie samler for meget støv. 
Tusindvis af papirer og dokumenter fortæller om 
erhvervets lange historie tilbage fra 1769, og de 
mange hyldemeter på arkiverne skal nu have nyt 
liv. 

Ideen er at få dette omfattende arkivmateriale 
ned fra hylderne for at indgå i et moderne virtuelt 
museum. Ved hjælp af virtuelle rum, online-
applikationer og andre moderne virkemidler, kan 
mange af de spændende historier, som de man-
ge papirer fortæller, blive levendegjorte og inte-
ressante for flere mennesker end i dag. Her-
iblandt også det nyeste stof – for eksempel hi-
storien om Landbrugsraadet og om dannelsen af 
den nye fællesorganisation Landbrug & Fødeva-
rer. 

Alt materiale vil efter digitalisering også til sin tid 
blive tilgængeligt via nettet. 

Materialet tænkes benyttet til beskrivelse af de 
markante perioder i landbrugets historie: Land-
boreformerne for nu godt 200 år siden,  

fulgt af landbrugets andelsbevægelse, der be-
gyndte for mere end 100 år siden. Dernæst kri-
ge og kriser og udviklingen frem til nutidens 
landbrugserhverv med blik ind i fremtiden.     

Det er tanken, at centeret placeres på Dansk 
Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, som allerede i 
dag fungerer som landbrugsmuseum og har ca. 
100.000 gæster om året.  

En del af projektet omfatter også, at Museet kan 
åbne op for inden- og udenlandske forskere og 
give mulighed for Ph.d.-stipendier på grundlag 
af det omfattende arkivmateriale, der findes om 
landbrugets historie og udvikling. 

Foreningen Plan Danmark har bevilliget 150.000 
kr. til forarbejder i forbindelse med projektet, der 
skønnes at koste ca. 40 mio. kr. med bygninger, 
teknik og udvikling. 

Selskabet er nu i samarbejde med de to andre 
organisationer gået i gang med forarbejdet til 
projektet og er ved at se på nye fonde, der kan 
ansøges om midler til projektet.  

Det er Præsidiets forhåbning, at ”Landbrugets 
Historiecenter” kan være en del af Selskabets 
fundament i fremtiden og skabe øget opmærk-
somhed om den indsats, Selskabet har gjort for 
landbrugets udvikling.  
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Virksomhedslederprisen 2011 
 
Selskabet uddelte i marts 2011 Virksomhedsle-
derprisen. Det var endnu en gang et meget po-
sitivt arrangement, hvor Fødevareøkonomisk 
Institut stod for den faglige del, mens Nordea 
var sponsor af præmierne. Bedømmelsesudval-
get bestod af præsidemedlem Steffen Dams-
gaard, direktør Henrik Zobbe, Torben Lunding 
Madsen fra Nordea og direktør Hans Peter Bay 
fra Videncenteret for Landbrug.  
 
1. præmien gik til Maria Fristrup Nielsen fra 
Nordjyllands Landbrugsskole, 2. præmien gik til 
Kim Nielsen fra Landbrugsskolen Sjælland, 3. 
præmien gik til Tsjipke Johan Førrisdahl 
Wiersma fra Agroskolen Hammerum.  
 
På Generalforsamlingen 2011 blev muligheden 
for at udvide prisen til også at omfatte Agrar-
økonomniveauet nævnt. Præsidiet har arbejdet 
videre med denne idé og vil tage kontakt til 
blandt andet LandboUngdom og skolerne for at 
høre, hvad deres holdning er til forslaget.  
 
Præsidiet anser det som en positiv udvikling for 
Selskabet og en god måde at lære den nye ge-
neration af landmænd at kende.  
 
 
Sommertur 2011 
På grund af for få tilmeldte så Selskabet sig 
desværre nødsaget til at aflyse årets sommer-
tur. Præsidiet håber at kunne arrangere en ny 
tur næste år med flere tilmeldte.  
 
 
Medaljer 
Der er stor efterspørgsel på Selskabets hæ-
dersmedaljer, og som noget nyt lægges navne-
ne på medaljemodtagerne løbende på vores 
hjemmeside.  
 
Vi modtager også gerne pressedækning i for-
bindelse med medaljeoverrækkelserne.  

Generalforsamling 2011 
 
Årets Generalforsamling blev afholdt på ARoS 
Kunstmuseum i Århus. Kunstmuseet skabte en 
flot ramme for Selskabets Generalforsamling.  
Som tidligere nævnt i referatet, der er sendt til 
alle medlemmer, havde Selskabet i 2010 under-
skud, men en plan for genskabelse af økonomi 
og egenkapital blev omtalt.  
 
Lars Hvidtfeldt var dirigent for mødet, der blev 
afsluttet med et spændende oplæg af René 
Damkjer om AgroTech.  
 
Præsidiet har siden konstitueret sig, og Frederik 
Lüttichau fortsætter som præsident og Steffen 
Damsgaard som vicepræsident.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalender for Efteråret 2011 
 
17. november 2011 afholdes den årlige efter-
årskonference.  
Temaet i år bliver Landbrugets rammevilkår: 
Er rammerne rimelige, hvad betyder de, og 
hvordan bliver de i fremtiden? 
 

Arrangementet afholdes på KU-LIFE i Køben-
havn. Der bliver udsendt invitation senere og 
der vil være information på hjemmesiden, der 
løbende opdateres.  


