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Landbrugets Kulturfond 
2004-14 

 
Landbrugets Kulturfond blev stiftet i 1982 takket være en donation på 1 mio. kr. fra Th. Rasmussen, 
tidl. redaktør af Landbrugsraadets Meddelelser. I 1992 donerede Mogens Jessen, tidl. 
forsendelseschef i Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed, yderligere 1,7 mio. kr. til 
fonden. Hertil kom ca. 35.000 landbrugsbilleder fra 1930-50’erne, som fotograf Bror Bernild 
overdrog til fonden i 1983. Desuden har Alm. Brand støttet et par af fondens markante aktiviteter. 
Fonden modtager også gerne fremover bidrag til vedligeholdelse af kapitalgrundlaget. 
Landbokulturen er en væsentlig og integreret del af dansk kultur. Fonden har til formål at 
synliggøre og fremme den samt bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og 
samfundet i øvrigt. Det sker bl.a. gennem støtte til kunstneriske initiativer og værker. Fonden søger 
samtidig at udbygge kontakten mellem befolkningen i landdistrikterne og det øvrige samfund 
gennem støtte og opmuntring til personer og institutioner i dansk kulturliv, som interesserer sig for 
landbefolkningen og landdistrikterne.  
Fonden blev oprettet af de daværende generelle landbrugsorganisationer, som udpegede en 
bestyrelse, der ”har vist interesse for både landbruget og kulturlivet, jf. formålsbestemmelsen”. 
Som nævnt s.17 fusionerede organisationerne i flere omgange, senest i 2009 med oprettelsen af 
Landbrug & Fødevarer, som derefter udpeger bestyrelsen.        
  

 
 
Kulturfonden blev i 2008 desuden koordineret med Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle 
Fond, ”Andelsfonden”, hvis midler hidrører fra Andelsforeningernes Sanatorieforening. Formelt er 
fondene adskilte, men Andelsfondens bestyrelse har siden bestået af erhvervets tre repræsentanter i 
Kulturfondens bestyrelse, ligesom støtten til kulturelle aktiviteter fra fondene koordineres.  
 

	  

Kulturfondens bestyrelse 2014.  
Fra venstre:  

sognepræst Lone Olsen,  
forfatter Finn Slumstrup (nf.),  
gdr. Bent Claudi Lassen (fm.),  
gdr. Gert Karkov,  
maler og digter Hans Tyrrestrup,  
gdr. Søren Smalbro,  
Else Nørgaard (sekr.). 
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Landbokulturen er nu som tidligere baseret på den særlige livsform på landet og på 
landbofamiliernes eksistensvilkår i samspil med landsbyerne og de naturgivne omgivelser. 
Traditioner og opfattelsen af fælles værdier er stadig en del af kulturgrundlaget for den betydelige 
del af befolkningen, som lever i vore landdistrikter og i landsbyer.  
Trods udviklingen mod større og mere specialiserede bedrifter er der stadig en overvægt af mindre 
landbrug og andre erhvervsdrivende i landdistrikterne, hvor fællesskab og samarbejde er en del af 
kulturen. Men udtyndingen af befolkningsgrundlaget påvirker livsbetingelserne og skaber 
betydelige udfordringer. Behovet for kunstnerisk beskrivelse og bearbejdning af disse ændringer og 
deres konsekvenser for en meningsfuld tilværelse er derfor ikke mindre aktuel end tidligere. 
Det er vanskeligt at definere en dansk ”identitet” og de karaktertræk, der forener os som danskere. 
Men de fleste er i et vist omfang stadig præget af tidligere generationers holdninger og værdier, som 
har sin oprindelse i landbrugssamfundet. Det er en del af vores kulturelle baggrund, og det indgår 
stadig i vores opfattelse af demokratiet og kommer bl.a. til udtryk i en følelse af ansvar for fælles 
værdier samt i en gensidig respekt og tillid, som er mere udpræget her i landet end de fleste andre 
steder. Det er en del af landbokulturen, som derfor fortsat har interesse for vores tid, således som 
den kommer til udtryk i både nutidens og tidligere tiders litteratur, sange og billedkunst. 
I ”Tanker i en Skorsten” peger Martin A. Hansen f.eks. på sammenhængen mellem poesien og livet 
på landet: ”Når man har gaaet i Marken en Tid, begynder Indfaldene at komme, man vender 
Jorden, og man vender et Vækstlag i sig selv”. 
 

 

 

 

 

 

Kulturfondens bestyrelse ser det bl.a. som sin opgave at fremhæve denne forbindelse gennem 
tiderne frem til vore dage, og dermed bidrage til forståelsen af den kulturelle arv fra tidligere 
generationers landbrugssamfund.  

Denne sammenhæng blev f.eks. også understeget af DR2, som i 2011 i sin præsentation af de fire 
film ”Moderne bønder” (s. 10) gav udtryk for, at filmene ”vil gøre os lidt klogere på de rødder vi 
har fælles”. 

 

Prof. Johs. Nørregaard Frandsen har sat yderligere ord på det i et lille essay om ”Plov og pen”, som indleder 
digtsamlingen (s. 7): ”Det er en forbindelse, som let lader sig efterprøve i dansk litteratur og digtning, hvor 
plov og pen længe har spejlet hinanden. I hvert fald har landboernes liv, kultur og landskaber udgjort et 
meget stærkt tema og en særdeles frugtbar grund i dansk litteratur i det 19. og 20. århundrede. Det er ikke så 
sært, for landbokulturen har indtil for ganske nylig været både kulturelt og økonomisk dominerende og 
dermed betydelig for store befolkningsgrupper i dette land. Vi kommer fra landet og landbruget! Ydermere 
har landbokulturen gennem den folkeoplysende bevægelse, siden gennem andelsbevægelsen og andre sider 
af civilsamfundet været hjemsted for en stolt og myndig livsform, som ofte er besunget i digtningen.” 

”De	  rødder	  vi	  har	  fælles”	  
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Kulturpriser	  
Kulturfonden har siden oprettelsen givet kulturpriser til en række personer, herunder bl.a. Knud 
Sørensen, Morten Arnfred, Ole Ernst, Fridlev Skrubbeltang, Thorkild Eskholm, Anne Marie Løn, 
Søren Ryge Petersen, Else-Marie Boyhus, Erik Aalbæk Jensen, Lis og Åge Dissing, Bror Bernild, 
Niels Hausgaard, Finn Slumstrup, Eric Erlandsen, Claus Meyer, Claus Bjørn og Niels Højlund. 
Blandt andre prismodtagere kan nævnes foreningerne af landbokvinder, de landsdækkende 
gymnastik- og idrætsforeninger, en kreds af billedkunstnere og et TV-hold. 
Traditionen blev fortsat i perioden 2004-14, omend i mindre omfang som følge af et lavere 
renteniveau og dermed en begrænsning af fondens økonomiske råderum.  
I 2005 fik forfatter Hans Otto Jørgensen fondens kulturpris.  

 

          
 
I forbindelse med et besøg på Kirsten Kjær Museet i Frøstrup tildelte Kulturfondens bestyrelse i 
2010 museet en kulturpris som en påskønnelse af dets kulturelle aktivitet ”på landet”. Det er et 
privat kunstmuseum med malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985). Museet har desuden 
skiftende udstillinger og andre aktiviteter. Anne Mette Holstein producerede i forbindelse med 
tildelingen flere radioudsendelser om museet. 
 

 
 
 

 
 

Hans Otto Jørgensen fik prisen for et væsentligt 
forfatterskab, der tager sit udgangspunkt i mennesker 
og livsbetingelser i landområder og mindre bysamfund.  
Han har med sin opvækst på landet og 
landbrugsuddannelse formået at forene den 
hjemstavnsrealistiske fortælleform med et nutidigt og 
sanset formsprog.  
Han har skrevet romaner, novellesamlinger, hørespil og 
digte og var rektor for Forfatterskolen 2002-2009, samt 
medlem af bestyrelsen for Landbrugets Kulturfond i 
2006. 
 

Harald Fuglsang og John 
Anderson er lokale ildsjæle, som 
med Kirsten Kjær Museet har 
etableret en kunstnerisk aktivitet 
af betydning for det omgivende 
lokalsamfund. Museet åbnede i et 
nedlagt husmandssted i 1981 og 
har udviklet sig til et kunstcenter 
med kurser, koncerter, 
kammermusik og ca. 16.000 
besøgende årligt.  
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Anerkendelser	  
Udover kulturpriser har Landbrugets Kulturfond siden oprettelsen givet en ”anerkendelse” til en 
række kunstnere og kulturpersonligheder samt personer inden for erhvervet, som på forskellige 
måder har bidraget til udbredelse og forståelse af landbokulturen. Det er en opmuntring eller ”et 
skulderklap” til vedkommende for indsatsen, ledsaget af en støtte, omend af mindre omfang end 
kulturprisen. Adskillige foreninger og institutioner har ligeledes modtaget anerkendelser.  

Formanden for No Aktivitetscenter, Martine Dejgaard, Velling v. Ringkøbing modtog i 2005 en 
anerkendelse på 10.000 kr. for sin indsats som ”ildsjæl” i det folkelige kulturelle oplysningsarbejde 
i lokalsamfundet. Anerkendelsen gav bl.a. anledning til et uddybende radiointerview med Martine 
Dejgaard om hendes indsats. 

          

           
 

                                                           

                                                      

"Martine Dejgaard er én af de 
forhåbentlig mange, der uden at gøre 
opmærksom på sig selv er det kit, der 
holder sammen på historien og folkelivet. 
Hun arbejder ihærdigt for den gode 
samtale om væsentlige problemstillinger i 
vores liv med hinanden og som beriger 
deltagerne med store oplevelser," sagde 
sognepræst Lone Olsen, da hun som 
bestyrelsesmedlem i Landbrugets 
Kulturfond overrakte prisen. 

På Jenlefesten i 2014 overrakte 
formanden for Landbrugets Kulturfond, 
Bent Claudi Lassen, musikerne Christina 
von Bülow og Søren Kristiansen en 
anerkendelse for deres fortolkning af 
Jeppe Aakjærs sange på cd’en ”Aakjær i 
Toner”  
 

5
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Digtsamlingen	  	  
Der er en stærk litteraturhistorisk tradition for digte om livet på landet. På initiativ af Hans 
Tyrrestrup udskrev Landbrugets Kulturfond en konkurrence om at skrive det bedste landbrugsdigt. 
Det var formålet at finde moderne danske digtere, der lader sig inspirere af det danske landbrug og 
formår at hæve det op på et højt lyrisk niveau.  
Der indkom over et halvt hundrede bidrag. Digte af Cindy Lynn Brown, Søren Sørensen og Sten 
Kaalø blev præmieret på Kulturkonferencen på Kollekolle i januar 2013. Desuden blev de bedste 
udgivet i en digtsamling med titlen ”Vi står solidt plantet”- en snes landbrugsdigte.   
 

                                     
 
 

                                                  
 

	  

	  

 

 
 

Formanden for 
Landbrugets Kulturfond, 
Bent Claudi Lassen, får 
overrakt den første kasse 
af antologien af Hans 
Tyrrestrup i hans 
landsbyhave i Thorstrup 
ved Varde.  
Digtsamlingen blev 
anvendt som kunstgave. 
 

Fra venstre: Søren Sørensen, Finn Slumstrup, Leif Achton-Lynegaard, Ole Perregaard, John Bang Jensen, Marie 
Melchiorsen, Bo Lille, Hans Tyrrestrup, Ole Bundgaard, Pia Valentin Sørensen, Knud Sørensen, Cindy Linn Brown, Sten 
Kaalø, Cecilie Lind og Egon Clausen. 
Finn Slumstrup og Hans Tyrrestrup fra fondens bestyrelse var jury og redaktører.    
     Foto Lotte Haubroe 

Ved en reception på Axelborg 
modtog samlingens digtere 
bogudgivelsen. Der var taler af 
Martin Merrild, formand for 
Landbrug & Fødevarer, af Karsten 
Bjarnholt, formand for 
lyrikgruppen i Dansk Forfatter-
forening og af Hans Tyrrestrup fra 
Kulturfondens bestyrelse. 
Lyrikantologien fik god omtale i de 
ledende aviser, i radioen og 
landbrugets og forfatternes 
dagblade.  
 

”Det er vigtigt, at det, der kommer fra og om landbruget, ikke kun 
handler om økonomi, arbejdspladser og miljø, men også handler om 
kultur”. 
”Dansk landbrug bygger på en grundfortælling om, at landmanden 
dyrker jorden i pagt med naturen, at det at være landmand er et 
kald, som kalder på de store ord”. 
           Gdr. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer 
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Moderne	  sange	  om	  landbrug	  	  
Højskolesangbogens sange bidrager ofte til vores fælles forståelse af, hvem vi er. Langt de fleste er 
skrevet i første halvdel af forrige århundrede, og nogle er endnu ældre. For at bidrage til en 
fornyelse udskrev Landbrugets Kulturfond i 2014 på initiativ af Finn Slumstrup en konkurrence om 
at skrive en moderne sang om landbrug. 
             

            
 
Der indkom 63 bidrag til konkurrencen, og dommerkomitéen valgte at præmiere ”Høsten begynder” 
med tekst af Leif Rasmussen og melodi af Hans Dammeyer samt ”Lad os mødes i skellet” med 
tekst og melodi af Karen Munk Nielsen. Resultatet blev præsenteret på Kulturkonferencen for 
Landbrug & Fødevarers medlemmer på Kollekolle i januar 2015. 

 

               
          Karen Munk Nielsen        Leif Rasmussen HansDammeyer 

 

 
 

  	  

Vi skal synge om landbruget på nudansk, siger 
medlem af Kulturfondens bestyrelse, Finn 
Slumstrup: 
”Jeg elsker Jeppe Aakjær, men det kan ikke være 
rigtigt, at vi næsten altid skal vende tilbage til 
ham, når vi vil synge om det landlige Danmark.”  
”Giv os en folkelig sang, som vil blive brugt  
og ikke være til at komme udenom, når man skal 
lave næste udgave af Højskolesangbogen!”  

Karen Munk Nielsen (tv.) er ny i denne sammenhæng, hvorimod Leif Rasmussen (m.) og Hans 
Dammeyer (th.) begge har flere bidrag i Højskolesangbogen. Dommerkomitéen bestod af 
efterskolelærer Karen Hanne Munk og konsulent i Kulturministeriet Jesper Moesbøl samt Hans 
Tyrrestrup og Finn Slumstrup fra Kulturfondens bestyrelse. 
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Artikelkonkurrencer	  	  
Kulturfonden har i samarbejde med Foreningen af Fødevare- og Landbrugsjournalister søgt at 
fremme en saglig og objektiv journalistik omkring landbrug og fødevarer. Det skete gennem støtte 
fra fonden til foreningens årlige artikelkonkurrence, hvor præmien har bestået i deltagelse i den 
årlige internationale konference for landbrugsjournalister under International Federation of 
Agricultural Journalists (IFAJ).  

 

           
 

Historiske	  film	  
Kulturfonden har sammen med Andelsfonden støttet udarbejdelsen af en film i 12 afsnit ”Fra 
Fæstebønder til verdensmænd”. De blev i 2012 vist af TV/MIDT-VEST, som efterfølgende ikke 
lagde skjul på, at fondenes bidrag havde været afgørende for realiseringen af projektet. 

 

 

 
 
 
 
 

Fonden har støttet flere af Danske Fødevare- og 
Landbrugsjournalisters artikelkonkurrencer, hvor vindere 
deltager i IFAJ's internationale kongres. Karsten Himmelstrup, 
Landbo Syd og journalist Anita Corpas blev i 2013 vindere af 
Fødevare- og Landbrugsjournalisternes konkurrencer for 
artikler og TV/video-indslag.  
Anita Corpas får her overrakt et diplom af Gudrun Andreasen, 
formand for landbrugsjournalisterne.   
  Foto: Niels Damsgaard Hansen 

Kulturfonden har blandt mindre 
filmprojekter støttet en film fra 
Dronninglund Hovedgaard ved Aalborg 
med historisk dokumentation om 
mekaniseringen efter krigen og den 
gamle forvalters meget engagerede 
øjenvidneskildring.1 
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TV-‐filmene	  ”Moderne	  bønder”	  	  	  
På initiativ af Finn Slumstrup blev der udarbejdet fire film om nutidens landmænd. Daværende 
formand for Kulturfonden, godsejer Chr. N.B. Ulrich, foranledigede at Alm. Brand i 2008 
muliggjorde produktionen med en donation fra selskabet. 
De fire film blev produceret af Barok Film og vist på DR2 over fire søndage i marts 2011 i bedste 
sendetid, og med flere genudsendelser både her og i svensk TV. Filmene viste den store variation 
blandt ”moderne bønder”, samt at ”nutidens landmand” er et vidt begreb. På trods af en stor, 
specialiseret og effektiv produktion samt dygtighed og professionalisme var deres dagligdag og 
familiære situation på forskellig måde præget af anspændt økonomi og usikker fremtid.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

	  

                                                           
 
Filmene blev af DR2 præsenteret med bl.a. følgende formuleringer: 
− en serie om det moderne liv på landet helt tæt på fire engagerede ildsjæle, der hver på sin innovative måde 

kæmper for personlige ambitioner og overlevelse som landmænd,  
− fortællinger om moderne bønder, set gennem den ”urbane kultur-elites fordomsfulde optik”,  
− en tilværelse som de fleste seere overhovedet ikke kender eksistensen af, 
− hverdagsliv præget af en forbløffende grad af udsyn (globalisering), modernitet og samtidig jordnærhed i 

egentlig forstand, 
− en danmarksserie som vil overraske, more os og gøre os lidt klogere på de rødder vi har til fælles.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Sidste film viste Susanne 
Hovmand-Simonsen, som 
efter overtagelsen i 2006 af 
Knuthenlund gods på 
Lolland, havde etableret 
stort fåre- og gedehold med 
levering af økologiske 
mejeriprodukter til Irma.  
Efter optagelsen modtog hun 
to guld- og en 
bronzemedalje ved 
verdensmesterskabet World 
Champion Cheese.  

Filmene fulgte grønsagsproducent 
Søren Wiuff fra Lammefjorden, 
som leverer til Michelin-
restauranterne (tv.). 
Næste film viste Jette Jacobsen, 
Vojens, med en stor økologisk 
mælkeproduktion (th.). 
En tredje film, som efterfølgende 
modtog en international pris, 
omhandlede Jacob Vallø Hansen 
fra Tølløse med tre gårde og en 
stor svineproduktion.  
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Undervisningsmateriale 
I forbindelse med en ”landbrugsmusical” på Østre Gasværk Teater i foråret 2015 har fonden givet 
tilsagn om støtte til udgivelse af skole- og undervisningsmateriale i form af bøger, musik- og 
sanghæfter til de københavnske skoler med henblik på brug af tekster, musik og sang som baggrund 
for undervisning og analyse af landbruget i Danmark. Samtidig har Landbrug & Fødevarer 
sponsoreret udgifter vedr. de optrædende dyr i forestillingen. 
 

 
 
 

                                                                                      
                      
En anbefaling fra fondens bestyrelse har i visse tilfælde været medvirkende til økonomisk støtte fra 
anden side. Fonden har på denne måde indirekte bidraget til at fremme projekter og initiativer, som 
ligger i periferien af fondens formålsbestemmelser, herunder f.eks. udarbejdelse af DVD om 
landbruget som led i en undervisningsserie om ”Danskernes egen historie”. 

Billedarkivet	  	  
I 1983 overdrog tidl. modstandsmand og fotograf Bror Bernild (1921-2013) sit arkiv af billeder fra 
landbruget siden slutningen af 1930’erne til Kulturfonden. Materialet består af ca. 35.000 billeder, 
heraf ca. 30.000 negativer, som efterfølgende er overdraget til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. 
I forbindelse med fusionerne af landbrugets organisationer blev arkiver med yderligere 30-40.000 
fotos og film overdraget til museet.  
  

                
 

Billederne indgår i den betydelige 
fotosamling på Dansk 
Landbrugsmuseum. I forbindelse med 
registreringen har Kulturfonden desuden 
ydet støtte til gradvis overførsel af 
billederne til en database, som kan ses 
på museets hjemmeside under ”Media”. 
 

Fonden støttede i 2014 projektet ”Fra 
Nordvest til Nordvest”, hvor elever fra 
Nordvest i København filmer dagliglivet under 
praktikophold hos landbrugsfamilier i 
Nordjylland. Filmene anvendes som visuelt 
undervisningsværktøj til elever i udskolingen i 
landets skoler med henblik på større 
kulturforståelse og samfundsindsigt på tværs 
af kulturer, landsdele, arbejdsliv, mv.  
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Kulturkonferencer	  
Landbrugets Kulturfond har siden oprettelsen i 1982 afholdt kulturkonferencer for 
Landbrugsraadets, og senere for Landbrug & Fødevarers bestyrelsesmedlemmer og direktion med 
ledsagere.  
Konferencerne har haft til formål at belyse aktuelle kulturelle, samfundsmæssige og globale temaer 
ved eksterne foredragsholdere og med mulighed for drøftelse af andre aspekter end de rent 
erhvervsmæssige. 
Samtidig har Kulturfondens bestyrelse orienteret om fondens aktiviteter og bidraget med 
kunstneriske indslag, lige som uddeling af priser så vidt muligt har været henlagt til 
kulturkonferencerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Temaer drøftet på kulturkonferencerne (oftest på årets første weekend): 
2015: ” Folkestyre - styrer folket eller styres folket?”, ”Afrika - udfordringer og potentialer” samt 
”Rusland - aktuel status”. 
2013: Udviklingen i Mellemøsten siden det arabiske forår, Asien og kontinentets betydning for Danmark, 
”Opbrudssamfundet - hvor er vi på vej hen”.  
2011: USA´s præsidentvalg samt problematikken ”Sådan ligger landet - er det helt skævt?” - hvad sker der 
i landdistrikterne og hvad betyder det for det danske samfund?  
2009: Landsbyen år 2020.  
2007: Hvor er vi på vej hen - med landbokultur, fællesskab og sammenhængskraft under national og 
international udfordring?  
2005: ”Det skabte land - hvordan skaber vi os?” Hvorledes påvirker landskabet os - og omvendt?  
 

Filmen ”Espansiva - et maleri i fem satser” 
viser, hvorledes Hans Tyrrestrup inspireres 
af Carl Nielsens musik til oliemaleriet 
”Espensiva”. Idéen hertil opstod i 
samarbejde med Finn Slumstrup som bidrag 
til kulturkonferencen i januar 2009.   
Hans Tyrrestrup, her foran billedet med 
fondens daværende sekretær Leif Erland 
Nielsen, donerede efterfølgende billedet til 
Carl Nielsen-museet.  
 

 
 
De er som det foregående begge fra Søren Smalbros gård.  
Han sidder i bestyrelsen og det skal derfor fremgå pænt og synligt, så han ikke bliver skuffet!.  
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Museer	  og	  udstillinger	  
Landbrugets Kulturfond har i perioden haft kontakt med Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup i 
forbindelse med bl.a. støtte til udstillinger og bogudgivelser, overdragelsen af billedarkiv og støtte 
til scanningen. Desuden har bestyrelsen enkelte gange anvendt Det Kgl. Landhusholdningsselskabs 
historiske lokaler på museet til bestyrelsesmøder. 
Senest har Landbrugets Kulturfond og Andelsfonden støttet det forberedende arbejde i forbindelse 
med oprettelse af Landbrugets Historiecenter. Det er et ambitiøst projekt som er tænkt realiseret i et 
samarbejde mellem Dansk Landbrugsmuseum, Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og 
Erhvervsarkivet/Statens Arkiver på Gl. Estrup. Det er med tiden planen at gøre det omfattende 
arkivmateriale fra landboreformerne og frem til nutiden tilgængelig i virtuel form, herunder evt. på 
nettet. 
 

      
         
 

      
 
Kulturfonden har desuden støttet forskellige andre udstillinger, herunder f.eks.  

− projektet ”Hungry Planet”, som bl.a. blev vist på en velbesøgt udstilling i Rundetårn i 2010. Med 
billeder fra alverdens lande illustrerede udstillingen uligheden og den store variation i spisevaner 
samt vanskelighederne med at brødføde en stigende verdensbefolkning,   

− en udstilling i Morsø Kunstforening i 2014 med forfatter Knud Sørensens tekster samt værker af de 
billedkunstnere, han har samarbejdet med eller som har inspireret ham,  

− en udstilling af fotos af en ældre mand på landet i hverdagssituationer som del af en udstilling på 
Skive Kunstmuseum i 2012. 

 	  

Landbrugets Kulturfond har 
på flere måder samarbejdet 
med Dansk 
Landbrugsmuseum Gl. 
Estrup, herunder senest i 
forbindelse med det 
forberedende arbejde med 
opbygningen af Landbrugets 
Historiecenter.  
 

Efter renovering af vandmøllen og øvrige 
bygninger på Vestermølle øst for 
Skanderborg Sø blev stedet åbnet i 2010 som 
aktivitetscenter for lokale foreninger med 
bl.a. restaurant og museum. Som nævnt side 
23 har Kulturfonden og Andelsfonden støttet 
udstillingen ”Andelsbevægelsens start og 
opbygning” 
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Bogudgivelser	  og	  -‐distribution	  
Kulturfonden har tidligere støttet en række bogudgivelser, men har de senere år i højere grad 
prioriteret formidling af færdige værker.  

                                                            

 

        
   
 

                                                                                                                 
                                                        
Blandt øvrige bogprojekter, som Kulturfonden har støttet i perioden kan f.eks. nævnes: 

− ”Interviewbog med husbestyrerinder” og ”Husmødre” af Helle Juhl, 
− ”Dyrskuer i 200 år” fra Dansk Landbrugsmuseum,  
− ”Forsamlingshuset, - et lyspunkt på landet”  
− ”Fortællinger fra Danmarks forsamlingshuse”, v. Stig Petersen 
− ”Bier og honning” af Lene Stiil, 
− ”Smørrebrød i Danmark” af Ole Troelsø (oversættelse til engelsk), 
− ”Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie 1858-2012” (støtte til illustrationer), 
− ”Fattigmands Amerika og hvad så?” af Kurt Lund, 
− ”Påskens traditioner” af Anna-Marie Helfer, 
− ”Mælkens vej til køledisken” af Bjarne Larsen, 
− ”Der var engang en gård” om omdannelsen af Albertslund v. Jørgen Nielsen, 
− ”Hverdagens bekendelser, pølsevognen som kulturklenodie” v. Anna-Kaya Frello, 
− ”De danske træer” v. Blicher-Selskabet, med omtale af Blichers indsats for landbrug, skovbrug og 

havebrug. 

Maleren Poul Anker Bech (1942-2009) 
var medlem af Kulturfondens bestyrelse 
1996-2006.  
Han hørte til i Vendsyssel og var en af 
sin generations betydeligste danske 
surrealister. 
Kulturfonden støttede i 2010 udgivelsen 
”Det Tabte Land” om Poul Anker Bechs 
livsværk.  

Rasmus Nyerup (1759-1829), fynsk bondesøn og prof. i 
litteraturhistorie mv. Som oplysningstidens talsmand 
blandede han sig med stor entusiasme i tidens spørgsmål og 
skrev sammen med andre en række litterære værker og 
oversættelser. Han var drivende kraft bag oprettelsen af et 
dansk nationalmuseum og gjorde en stor indsats for at redde 
den danske oldtidsarv.  
I forbindelse med 250-året for Rasmus Nyerups fødsel 
arrangerede de fynske museer i 2009 en foredragsrække og 
udgav et festskrift med støtte fra Landbrugets Kulturfond. 
 
 

I 2007 støttede Kulturfonden ”Projekt 
Danske Gårdmalere”, som er med til at 
afdække historien om gårdmalerne. 
Uanset at billederne mere er håndværk 
end kunst, illustrerer de landbrugets 
udvikling, ind til luftfotografiet tog over. 
Det er også en historie om 
selvbevidsthed, og hvordan landbruget 
gerne ville se sig selv.  

Projekt Danske Gårdmalere
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Lokale	  arrangementer	  	  
I 2010 tog Kulturfondens bestyrelse initiativ til debataftener om den moderne landsbykultur i 
samarbejde med lokale og regionale foreninger forskellige steder i landet. Flere af bestyrelsens 
medlemmer søgte således at gennemføre ”stormøder” med henblik på at mobilisere lokale kræfter 
til gennemførelse af konkrete projekter og aktiviteter.  
I Thy/Mors-området blev ideerne konkretiseret og en lokal aktionsgruppe fik tilsagn om ”EU-
landdistriktsmidler” til at undersøge forholdene for mindre virksomheder. Andre steder strandede 
bestræbelserne imidlertid på uoverensstemmelser på lokalt plan, herunder ikke mindst som følge af 
debatten om nedlæggelse af skoler. 

Fortællefestival	  Vestjylland	  
Kulturfonden støttede i 2014 ”Fortællefestival Vestjylland” på herregården Nørre Vosborg. 
Festivalen afholdes i 2015 for 10. gang. ”Fortællingen” som tradition går ikke mindst tilbage til 
folkemindesamleren Ewald Tang Kristensen (1843-1929). Han indsamlede til fods gamle historier 
og fortællinger, som i Vestjylland har været en del af landbokulturen. Med festivalen som 
midtpunkt er opstået tilsvarende ”fortællegrupper” andre steder i Vestjylland.     
 

 

Andre	  projekter	  
Kulturfonden har desuden støttet mere specielle projekter, herunder f.eks.:  
− Ud over undervisningsmaterialet i forbindelse med teaterprojektet på Østre Gasværk (s. 11) har 

Kulturfonden støttet forskellige andre teaterprojekter med landbokulturelt tema fra bl.a. 
Cafeteatret, Ungdomsteatret og Aasenteatret, 

− ”Hvad er det, der drager os ved livet på landet?” under Københavns Litteraturfestival,   
− Markering af 225-års dagen for ophævelse af Stavnsbåndet den 20. juni 2013,  
− Afholdelse af konferencen ”Identitet og landskab” i Vest- og Sønderjylland i 2013, 
− Aulum Dyrskue 2015 − ”Landbrug i 1920’erne”. 

”Et besøg på Nørre Vosborg med 
fortællingerne i stuerne giver en god 
fornemmelse af både den tabte tid og den 
nyvundne tid, hvor stedet er blevet en 
levende kulturinstitution”(citat fra Hans 
Edvard Nørregaard-Nielsens bog om 
Nørre Vosborg). Som barn havde stedet 
gjort indtryk på ham: ”I forhold til 
herregården blegnede vi alle, fordi den 
udstrålede den udefinerlige aura af fortid 
og slægternes gang, der ellers var 
forbeholdt kirken”.  

Blicher-Selskabet udgav i 2014 Blichers sidste digtsamling fra 
1844 ”De danske Træer” med støtte fra Landbrugets 
Kulturfond.  
Heri beskrives Blichers store indsats for landbrug, skovbrug 
og havebrug. Digtene hentyder bl.a. til træerne og deres 
funktion fra en tid, hvor planter og træer helt anderledes 
indgik i dagliglivet.  
Ud over en mængde illustrationer nævnes Blichers egne noter, 
træets praktiske brug, sagn og overtro, lægemidler mv.  
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Fremtidens	  landbrugsbyggeri	  
Kulturkonferencen i 2005 om det danske landskab illustrerede, at der fandtes eksempler på smukt 
og gedigent nybyggeri på landet. Men der var også eksempler på det modsatte, herunder på byggeri 
fra folk uden for landbruget. For at skabe øget opmærksomhed og debat herom opfordrede 
Kulturfondens bestyrelse DR og de regionale TV-stationer til at til at tage emnet op, dog med 
begrænset respons.  
	  

	  
Avlsbygning til korn og frø i Veksø 
 

 

 
 

 

 
Stald i Odder til malkekvæg  

 
	  

	  
	  

Realdanias idékonkurrence om 
"Fremtidens landbrugsbyggeri" 
2007-13 i samarbejde med 
Videncenter for Landbrug har 
givet værdifulde erfaringer til, 
hvordan en fleksibel og effektiv 
produktion kan forenes med 
hensyn til dyr, mennesker, miljø 
og landskab.  

Forskningsadjunkt Nee Rentz-Petersen fra Kunstakademiets 
Arkitektskole har i en årrække år beskæftiget sig med fremtidens 
landbrugsbyggeri.  
Landbrugets Kulturfond finansierede publikationen ”Landskabelig 
indpasning af storlandbrug ”baseret på resultater fra hendes ph.d-
afhandling fra Kunstakademiets Arkitektskole. 
Kulturfonden tog endvidere i samarbejde med Kommunernes 
Landsforening og Videncenter for Landbrug initiativ til et 
dagsarrangement over emnet i forbindelse med KL’s ”Åben Land 
Konference” i 2011 med deltagelse fra erhvervet og kommunale 
sagsbehandlere. 
 

”
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Ekskursioner	  
Siden fondens start i 1982 er udpegningen af de mere betydelige støtteværdige projekter og 
personer først og fremmest sket på bestyrelsens eget initiativ. Bestyrelsen har derfor en opsøgende 
aktivitet, bl.a. i forbindelse med et årligt møde på skift hos medlemmerne med besigtigelse af lokale 
projekter, kunstværker og seværdigheder.  
 

                  
	  
Bestyrelse	  og	  sekretariat	  
Landbrugets Kulturfond ledes ifølge fundatsen af en bestyrelse bestående af personer, som har vist 
interesse for landbruget og kulturlivet. Bestyrelsen blev fra starten i 1982 udpeget af de stiftende 
organisationer: Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger og 
Andelsudvalget.  
 
Siden 2003 er organisationerne fusioneret i flere omgange, herunder sammenlægningen af De danske 
Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger til organisationen Dansk Landbrug med virkning fra 
2003, sammenlægning af Danske Andelsselskaber og Landbrugsraadet med virkning fra 2004, samt af 
Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og en række brancheorganisationer med oprettelse af Landbrug & 
Fødevarer i juni 2009.   
Bestyrelsen er udpeget for to år ad gangen af organisationerne og bestod fra januar 2004 af: 

− Godsejer Chr. N.B. Ulrich (formand 1994-2008) 
− Forfatter Knud Sørensen (medlem og næstformand 1984-2006) 
− Maler Poul Anker Bech (medlem 1996-2006) 
− Sognepræst Lone Olsen (medlem siden 1997) 
− Lektor Eva Skærbæk (medlem 1992-2008) 
− Fhv. forstander Georg Nielsen (medlem 1989-2007) 
− Husmand Grethe Rasmussen (medlem 2004 - 08, næstformand 2006-2008) 
− Tidl. dir. P. H. Knudsen (medlem 2004- 2008) 

Bestyrelsen består ved beretningens udgivelse i januar 2015 af: 
− Gdr. Bent Claudi Lassen (medlem og formand siden 2008) 
− Forfatter Finn Slumstrup (medlem 2007, næstformand siden 2008) 
− Gdr. Gert Karkov (medlem siden 2009) 
− Sognepræst Lone Olsen (medlem siden 1997) 
− Gdr. Søren Smalbro (medlem siden 2009) 
− Maler og digter Hans Tyrrestrup (medlem siden 2006) 

 
Sekretærfunktionen for Landbrugets Kulturfond (og Andelsfonden) er varetaget af Leif Erland Nielsen (2004 – 
2011), Heidi Alsing (2011) og Else Nørgaard (siden 2012). 

Fondens økonomiske råderum er begrænset til afkast af kapital samt donationer. Bestyrelsen har 
givet afkald på honorarer, og Landbrugsraadet, henholdsvis Landbrug og Fødevarer, har siden 
fondens oprettelse stillet sekretærbistand til rådighed.  

Kulturfondens daværende 
bestyrelse i 2008 i forbindelse 
med orientering om kulturelle 
projekter på Nordfyn. 
Fra venstre:  
  Finn Slumstrup (nf.),  
  Lone Olsen,  
  Bent Claudi Lassen (fm.),  
  Eva Skærbæk,  
  Hans Tyrrestrup,  
  Grethe Rasmussen,  
  P.H. Knudsen. 
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Fundats	  for	  Landbrugets	  Kulturfond	  
§ 1. ”Landbrugets Kulturfond” er stiftet 1982 med hjemsted i København af organisationer, som  
er videreført i Landbrug & Fødevarer. 
 
§ 2. Fondens formål er at anerkende og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste 
forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier både i landdistrikterne og i det øvrige samfund, 
herunder 
at  støtte kunstnerisk initiativ og produktion, 
at  støtte initiativer, der udvider forståelsen af landbefolkningens eget kulturgrundlag, 
at  støtte initiativer, der udbygger kontakten mellem landbefolkningen og andre grupper i samfundet    
til berigelse af det fælles danske kulturgrundlag, 
samt  at hjælpe yngre landøkonomer med videreuddannelse og samfundsgavnlig indsats på       
områder, der ligger udover de rent produktionsmæssige. 
 
§ 3. Fondens kapital tilvejebringes ved gaver og tilskud fra enkeltpersoner, organisationer og 
institutioner. 
Forud for de årlige udlodninger skal der ske hensættelser, så den til enhver tid værende kapital 
inflationssikres med én af bestyrelsen fastsat procentsats. 
 
§ 4. Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer, som har vist interesse for landbruget og 
kulturlivet, jf. formålsbestemmelsen. 
Medlemmerne udpeges af Landbrug & Fødevarer for to år ad gangen med mulighed for genvalg. 
Bestyrelsen kan afgive indstilling hertil. 
Der afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året og bestyrelsen konstituerer sig årligt på første 
bestyrelsesmøde med formand og næstformand. 
 
§ 5. Den med fondens daglig drift forbundne virksomhed udføres i Landbrug & Fødevarers  
sekretariat. 
 
§ 6. Fonden tegnes ved underskrift af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem 
eller sekretæren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med sekretæren. 
I den daglige drift tegnes fonden af sekretæren, hvem bestyrelsen kan meddele prokura. 
For fondens forpligtelser hæfter alene de ved institutionens oprettelse tilhørende eller senere 
tilkomne midler. 
  
§ 7. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
Efter regnskabsårets afslutning udarbejdes årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til  
godkendelse. Regnskabet føres af Landbrug & Fødevarer og revideres af dennes revisor. 
 
§ 8. Ændring i eller tillæg til nærværende fundats samt bestemmelse om dens ophør kan alene  
træffes af bestyrelsen med 2/3 majoritet. 
 
§ 9. I tilfælde af fondens opløsning skal dennes formue efter bestyrelsens bestemmelse tilfalde 
institutioner eller fonde med formål som angivet i § 2. 
 
Landbrugets Kulturfond blev oprettet i maj 1982 som selvejende institution af de daværende generelle landbrugsorganisationer. 
Fundatsen blev vedtaget i juni 1982. Efterfølgende ændringer er i det væsentlige en konsekvens af sammenlægninger af 
organisationerne, senest med dannelsen af Landbrug & Fødevarer i juni 2009.  
 
Bestyrelsen mødes ca. tre gange årligt og udvælger principielt selv støtteværdige personer og projekter. Derfor indkalder fonden ikke 
ansøgninger, hvorimod der kan ”rettes henvendelse” til fonden. Bestyrelsesmøderne afvikles sideløbende med bestyrelsesmøderne i 
Andelsfonden, og der ydes i visse tilfælde en koordineret støtte til kulturelle projekter fra fondene.  
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Andelsforeningernes	  Humanitære	  og	  Kulturelle	  Fond	  
”Andelsfonden”	  

2004-‐14	  

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond, ”Andelsfonden”, blev oprettet i 1984 efter 
nedlæggelse af Andelsforeningernes Sanatorieforening fra 1904 og overførsel af kapitalen til den 
nye fond.  
 

            
 
Andelsforeningernes Sanatorieforening oprettede tuberkulosesanatorierne Krabbesholm ved Skive i 
1905 og Faxinge ved Fakse i 1908, samt et gigtsanatorium ved Skælskør i 1933, og de enkelte 
andelsselskaber medvirkede til kurophold og behandling for sygdomsramte medlemmer.  
Efter udryddelse af tuberkulosen og statens overtagelse af gigtbekæmpelsen blev 
Andelsforeningernes Sanatorieforening opløst i 1984. Faxinge var tidligere afhændet og 
Krabbesholm blev nedlagt, mens Gigtsanatoriet i Skelskør blev afhændet til Gigtforeningen, 
hvorefter formuen på ca. 5 mill.kr. blev overdraget til Andelsfonden.  
Andelsfondens bestyrelse blev i 1984-2003 udpeget af Danske Andelsselskaber, og fondens 
aktiviteter fremgår af Andelsbladet og Danske Andelsselskabers årsberetninger. Med fusionen af 
Danske Andelsselskaber og Landbrugsraadet i 2004 overgik udpegning af bestyrelse og 
administration til Landbrugsraadet og fra 2009 til Landbrug & Fødevarer.  
Siden 2008 har der som nævnt været sammenfald mellem Andelsfondens bestyrelse og erhvervets 
repræsentanter i bestyrelsen for Landbrugets Kulturfond. Dette indebærer administrative besparelser 
og mulighed for koordinering af fondenes kulturelle aktiviteter, idet en sammenlægning ikke har 
været mulig som følge af forskelle i fundatserne.  
I overensstemmelse med navnet støtter fonden humanitære og kulturelle formål: 

− gigtramte og gigtforskning,  
− indkøb af specielt behandlingsudstyr for sygdomsramte,  
− andre sundhedsmæssige opgaver, herunder f. eks. hjælp til unge handicappede under 

uddannelse,  
− kulturelle opgaver, der har forbindelse med Andelsbevægelsen og dens udvikling - med 

særlig vægt på medlemsstyret.  
I overensstemmelse med fundatsen tilstræbes desuden en fordeling over årene mellem de fire 
formål. Størrelsesordenen af de årlige uddelinger var tidligere ca. 200.000 kr., men har været mere 
begrænset de senere år som følge af et lavt renteniveau. På trods heraf har Andelsfondens støtte ofte 
medvirket til støtte fra anden side, og dermed været afgørende for gennemførelsen af et projekt.  

Danmark var i begyndelsen af 1900-tallet et 
udpræget landbrugssamfund, hvor 
Andelsbevægelsen så det som sin naturlige 
opgave at varetage opgaver til gavn for 
befolkningen. Det gjaldt bl.a. 
sygdomsbekæmpelse.  
Finansieringen blev tilvejebragt gennem et 
årligt bidrag fra de deltagende 
andelsselskaber, der opkrævede et mindre 
beløb pr. liter mælk og pr. slagtesvin hos 
andelshaverne. 
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Støtte	  til	  gigtforskning	  og	  behandlingsudstyr	   	  
I perioden 2004-14 har Andelsfonden i fortsættelse af tidligere praksis støttet anskaffelse af udstyr 
og projekter vedrørende gigtforskning på:  

− Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten (bl.a. udstyr til genoptræning), 
− Århus Universitetshospital (bl.a. forskningsprojekter og behandlingsudstyr relateret til 

slidgigt), 
− Reumatologisk Klinik på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (bl.a. forskning i reumatologiske 

sygdomme),  
− Reumatologisk Afdeling på Ålborg Sygehus (bl.a. opbygning af database for 

inflammatoriske rygpatienter),  
− Vejle Sygehus (formidling af resultater om udvikling af slidgigt).   

                

                                                                                       
 

Fonden har desuden over flere år støttet anskaffelse af udstyr på Gigtforeningens trænings- og 
behandlingscenter Sano med afdelinger i Middelfart, Skelskør og Aarhus.  

                 

Støtte	  til	  enkeltpersoner	  
Andelsfonden yder primært støtte til kurophold og gigtbehandling samt til hjælpemidler til unge 
under uddannelse, f.eks. i form af PC-udstyr, som kan lette studieforløbet. Med henblik herpå har 
landbrugsskoler og tilsvarende uddannelsesinstitutioner på fondens opfordring medvirket til, at 
sygdomsramte studerende gøres opmærksom på muligheden for støtte, som ofte søges med 
anbefaling fra uddannelsesinstitutionerne. 
Fonden modtog tidligere et betydeligt antal ansøgninger fra personer med økonomiske, 
sundhedsmæssige og sociale problemer, som langt overskred fondens støttemuligheder og 
formålsbestemmelser. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at prioritere midlerne til større 
projekter inden for gigtforskning og teknisk udstyr, som ville gavne et større antal patienter. Som 
følge heraf blev støtte til enkeltpersoner stærkt begrænset, bortset fra unge under uddannelse og 
støtte i særlige tilfælde til personer med alvorlige og behandlingskrævende sygdomme. 
  

I forbindelse med Gigtforeningens 75-års jubilæum 
i 2010 blev Center for Sundhed og Træning i 
Skelskør indviet med deltagelse af HM 
Dronningen. I den forbindelse fremhævede 
formanden centrets forhistorie og oprettelse 
gennem Andelsforeningerne samt Andelsfondens 
støtte til centret. Navnet blev senere ændret til 
”SANOcenter” i lighed med Gigtforeningens 
behandlingscentre i Middelfart og Aarhus. 

Andelsfonden har gennem flere år 
samarbejdet med Gigtforeningen, som bl.a. 
driver Kong Christian X’s Gigthospital i 
Gråsten. Det er hospitalets målsætning at 
give mennesker med gigt mulighed for at leve 
en så normal tilværelse som muligt. 
Andelsfonden har f.eks. ydet støtte til udstyr 
til genoptræning (styrketræning, 
smidighedstræning og afspænding). 
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Andre	  humanitære	  formål	  
 

                
 
Fonden støttede i 2013 uddannelse af fysioterapeuter under Landsforeningen af Polio-, Trafik- og 
ulykkesskadede (PTU) i forbindelse med anskaffelse af udstyr, som sikrer en mere effektiv 
behandling. 
 

           
                                       

                                                           

 

 
Blandt Andelsfondens støtte til bogudgivelser med humanitært indhold kan nævnes: 

− ”Annes rejse - livskvalitet med forhindringer” af Anne Ulrich Eversby – ”En beskrivelse af, 
hvordan det er at blive ramt af sklerose og alligevel komme videre med livet”, 

− Børnebogsprojekt om forældre med fysiske handicap. 
 

	   

	  
 	  

Civ.ing. Mads Bendt brækkede halsen ved et styrt med dragefly og blev herefter opfinder og projektudvikler.  
Han har bl.a. videreudviklet elkørestole og iværksat aktivering af personer med handikap i forbindelse med 
svævefly og sejlsport. Andelsfonden har støttet flere af hans projekter til gavn for personer med handikap. 
. 

Andelsfonden støttede i 2009 Det Internationale 
Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre 
(International Rehabilitation Council for Torture 
Victims , IRCT), som hjælper torturofre og arbejder 
med forebyggelse mod tortur på globalt plan i 
samarbejde med regeringer og andre organisationer. 

IRCT blev grundlagt i København i 1982 af den 
danske læge og menneskerettighedsforkæmper Inge 
Genefke og er paraplyorganisation for 130 
rehabiliterings-centre med hovedkontor i København.  
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Kulturelle	  aktiviteter	  med	  forbindelse	  til	  andelsbevægelsen	  
Ifølge fundatsen støtter fonden ”kulturelle opgaver, der har forbindelse med andelsbevægelsen og 
dens udvikling – med særlig vægt på medlemsstyret”.  
Andelsfonden har gennem årene støttet forskellige former for kunst på landbrugsskolerne, 
bogudgivelser, film, udstillinger, mv. samt foreningsaktiviteter i relation til landbruget og 
andelsbevægelsen, herunder f.eks. Landbohistorisk Selskab, LandboUngdom, de såkaldte 
”Madskoler”, Landdistrikternes Fællesråd og enkelte udenlandske projekter.  
Aktiviteterne har medvirket til at belyse og styrke interessen for forskellige aspekter af landbruget 
og andelsbevægelsen. Det gælder beskrivelsen af erhvervets historiske baggrund og kultur, 
projekter i landdistrikterne, samt mere fremadrettede aktiviteter omkring landbruget og 
andelsselskaberne og aktiviteter relateret til produktion, omsætning og anvendelse af fødevarer, 
hvor andelsbevægelsen og landbruget ikke umiddelbart kan adskilles.  

Prisopgave	  om	  andelsbevægelsen	  
Formålsbestemmelsen kom bl.a. til udtryk i en prisopgave, som Andelsfonden og Landbrugets 
Kulturfond udskrev i 2010 med titlen: ”Andelsbevægelsens tilpasningsmuligheder i landbrugets 
omstilling fra den lokale til den globale landsby”.  
Prisopgaven blev udskrevet med bl.a. følgende begrundelse: 
”Fællesskab gennem samarbejde og ejerskab af små og store andelsselskaber har været karakteristisk for 
dansk landbrug siden andelsbevægelsens gennembrud. Det er nu afløst af selskaber, som er førende og 
afgørende for danske landmænds konkurrencedygtighed på verdensmarkedet. Den demokratiske opbygning 
af selskaberne og de ændringer, der løbende er sket heri, har hele tiden været båret af de tanker og den 
kulturarv, der var fælles for andels-, højskole- og fagbevægelsen.  
Det har udviklet og fastholdt landmændenes ledelse og ejerskab i den vertikale kæde fra primærproduktion 
over forarbejdning og forædling til afsætning. I andre lande er den vertikale integration typisk domineret af 
et efterfølgende led i kæden.  
Hvorledes sikres videreudviklingen af denne kulturelt baserede ledelses- og ejerform i en fremtid, hvor såvel 
landmanden som hans selskaber er blevet globale aktører?” 

 

    
 

Flemming Hybholt, som har haft direktionsfunktioner i mejerisektoren og andre andelsselskaber, fik en 
andenpræmie for en behandling af andelsbevægelsen ud fra forholdene i mejerisektoren.  

Endelig fik projektleder Søren Andersen, COOP Danmark, en tredjepræmie. 

Besvarelserne blev trykt og udsendt til bestyrelsesmedlemmer, selskaber og landbrugsskoler samt bl.a. trykt som 
særnummer af Landøkonomisk Tidsskrift og udgivet i bogform i en udbygget udgave.  

 

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, 
Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 
fik en førstepræmie for en udredning og analyse med 
eksempler, opstillinger og tabeller med betydelig 
nyhedsværdi. Gennem ni vækst- og fremtidsmodeller 
samt faktuelle cases belyses fordele og ulemper. 
Besvarelsen kan bruges som grundlag for drøftelser i 
bestyrelser og repræsentantskaber. 
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Museer,	  udstillinger	  og	  film	  	  
Som nævnt under aktiviteterne i Landbrugets Kulturfond er der i visse tilfælde ydet støtte til 
projekter fra begge fonde, herunder f.eks. til  

− forberedelse af Landbrugets Historiecenter på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup (s. 13),  
− projekterne på Vestermølle ved Skanderborg Sø, herunder en udstilling i 2012 om 

Andelsbevægelsens start og opbygning (s. 13), 
− TV/MIDT-VEST’s TV-serie ”Fra Fæstebønder Til Verdensmænd” (s. 9).  

Desuden har Andelsfonden støttet særudstillingen ”Livet på landet- en fortælling fra vor tid” på 
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup i 2005/06.  
Andelsfonden har støttet forskellige projekter i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, herunder 
bl.a. i forbindelse med opførelse af et historisk andelsfryseri. 

 

   
 

 

 

Anders	  Nielsen,	  Svejstrup	  
Andelsfonden støttede i 2009 en renovering af mindestenen for Anders Nielsen (1859-1928) i 
mindelunden ud til Ryvej på Svejstrup Østergaards jord. 
 

        
 
I samarbejde med seniorrådgiver Henning Otte Hansen blev der på Virtuelt Museum i Møllehuset 
på Vestermølle (s. 13) med støtte fra Andelsfonden åbnet en afdeling, som vurderer nogle af 
klodens store udfordringer og giver bud på løsninger foreløbig frem til 2025.  

        

 Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk er en levende landsby med over 500 frivillige, som viser dagliglivet 1870-
1950 med kirke, landbrug, mejeri, ”brugs” og værksteder, mv.  Husmandsstedet er en kopi fra 1927 fra Løvenborg 
Gods ved Holbæk, opført efter Statens Jordlovsudvalgs tegninger, som blev anvendt ved udstykning af de fleste 
statshusmandsbrug.  Møbleringen var bestemt af pladsforholdene og tillader heller ikke større variationer. 
 

I forbindelse med regeringens reguleringspolitik under første verdenskrig 
oprettede landbrugets organisationer ”Landbrugsraadet af 1915” med Anders 
Nielsen, Svejstrup Østergaard, som formand. Han var den, der mere end nogen 
anden opbyggede dansk landbrugs andelsbevægelse til et netværk af selskaber, 
der omfattede alle sider af landbrugets produktion og afsætning, og dermed 
betød mest for ændringen af det gamle landbosamfund til et tilpasningsdygtigt 
erhverv. Han er efterfølgende betegnet som ”Landbrugets og 
andelsbevægelsens bygherre, arkitekt og entreprenør” på niveau med H.N. 
Andersen, C.F. Tietgen, m.fl.  

I Møllebygningen på 
Vestermølle er opsat en 
montre med 
informationer mv. fra 
Anders Nielsens liv. 
Andelsfonden har støttet 
IT-delen af udstillingen. 
 

- en fortælling fra vor tid” på

Anders Nielsen, Svejstrup

Museer, udstillinger og film
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Bogudgivelser	  og	  -‐distribution	  
Andelsfonden yder et årligt bidrag til Landbohistorisk Støttekreds, som støtter historiske 
bogudgivelser i samarbejde med Landbohistorisk Selskab. Selskabet udgiver Landbohistorisk 
Tidsskrift og har udgivet over 100 kildeudgaver, bl.a. tingbøger fra 1600-tallet og en række 
bondedagbøger fra 1700- og 1800-tallet.  
Blandt Andelsfondens støtte til andre bogudgivelser kan f.eks. nævnes ”Grundtvigianismen i det 
20. århundrede” af Jes Fabricius Møller, som påviser grundtvigianismens logiske sammenhæng 
med andelsbevægelsen. 
 
 

	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

LandboUngdom	  
Andelsfonden har støttet en række studieture, konferencer og andre arrangementer gennemført af 
foreningen ”LandboUngdom”, tidl. ”Danmarks Landboungdom”. Det gælder bl.a. studieture og 
konferencer vedr. andelsselskabernes virke samt deres forsynings- og afsætningsmuligheder. 
I forbindelse med støtten til foreningens konferencer mv. tilstræber Andelsfonden, at 
andelsbevægelsen synliggøres for fremtidens landmænd på baggrund af andelsselskabernes centrale 
betydning for erhvervet. 
Andelsfondens bestyrelse har desuden taget initiativ til en dialog med LandboUngdom, Danske 
Landbrugsskoler, Landbrug & Fødevarer med henblik på en opprioritering af andelsselskaberne i 
undervisningen på landbrugsskolerne.  

Landdistrikternes	  Fællesråd	  
Andelsfonden har støttet flere projekter gennemført af Landdistrikternes Fællesråd med henblik på 
forbedring af landdistrikternes vilkår, herunder  

− bearbejdning af statistisk materiale i ”Strukturkomiteens rapport – debat om konsekvenser i 
Landdistrikterne” med hovedvægt på konsekvenserne for nærdemokratiet og foreningslivet 
(2004), 

− temadag om nydansk iværksætterbørs i landdistrikterne, som f.eks. oprettelse af lokale 
brugsforeninger, mv., 

− undersøgelse af rurale organisationsstrukturer i England, netværksdannelse med 
landdistriktsaktører i England, 

− Andelsbevægelsens synlighed for borgerne i landdistrikterne. 

Madskolerne afholdes primært i skolesommerferien i 
skolekøkkenerne, og i løbet af ugen præsenteres deltagerne for nye 
råvarer, både i køkkenet og på ekskursioner i landbrug mv. 
Forældreaften og gårdbesøg / fødevarevirksomhedsbesøg er faste 
elementer. Børnene lærer endvidere om sundhed, kost og ernæring.  
 

Fonden støttede også et Ernæringskursus på Odense Universitetshospital i 2012, med en 
påskønnelse af initiativet samt opfordring til at fortsætte det. 
 

Landbrug & Fødevarer (tidl. Landbrugsraadet) og 
ungdomsorganisationen 4H har siden 2004 arrangeret 
madskoler i skolernes sommerferie med støtte fra bl.a. 
Andelsfonden. Madskolerne har til formål at give børn og unge 
viden om kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende 
måde. Antallet er steget støt siden starten og omfatter i 2014 
over 100 madskoler med i alt ca. 1600 deltagende børn. 
 

Madskoler	  
 

LandboUngdom
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Udenlandske	  projekter	  
 
 

                                                                                         
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I 2004 støttede Andelsfonden det såkaldte ”Himalayan Project” med henblik på oprettelse 
andelsforeninger og gennemførelse af udviklingsprojekter i afsides landbrugssamfund i Nepal. 
Projektet startede i 1997 og gennemføres af en forening bestående af frivillige med Kurt Lomborg 
som primus motor. Foreningen støttes af virksomheder og foreninger og står bag en bred vifte af 
projekter i Nepal. Der er oprettet adskillige andelsselskaber og flere er på vej, herunder f.eks. vedr. 
produktion af the, fællesindkøb af frø, såsæd og redskaber, handel med tomater og 
drivhusprodukter, mv.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

 	  

Et af projekterne er Andels-Kvinde-Banken 
”New Women Saving & Credit 
Cooperative” i Sagar-Bakanje.   
Bestyrelsen er forbeholdt kvinder, men 
mænd kan være medlemmer. Banken er en 
stor succes og har bidraget til udviklingen i 
området. 
Nederst: Landskab fra østlige Nepal. 

Journalist Louis Andreas Michaelsens 
modtog i 2008 støtte fra fonden til en 
studietur i USA, hvor han skrev en 
redegørelse om forholdene for sorte, 
amerikanske farmere.     
 

I 2004 støttede fonden en Film til Ungarsk 
TV om danske andelsselskaber. Fondens 
daværende sekretær, Leif Erland Nielsen, 
blev i den forbindelse interviewet i 
ungarsk TV om Andelsbevægelsen i 
Danmark. I fortsættelse heraf medvirkede 
fonden til en studietur her i landet for 
ungarske landbrugsrepræsentanter.  	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
I 2004 støttede Andelsfonden det såkaldte ”Himalayan Project” med henblik på oprettelse 
andelsforeninger og gennemførelse af udviklingsprojekter i afsides landbrugssamfund i Nepal. 
Projektet startede i 1997 og gennemføres af en forening bestående af frivillige med Kurt Lomborg 
som primus motor. Foreningen støttes af virksomheder og foreninger og står bag en bred vifte af 
projekter i Nepal. Der er oprettet adskillige andelsselskaber og flere er på vej, herunder f.eks. vedr. 
produktion af the, fællesindkøb af frø, såsæd og redskaber, handel med tomater og 
drivhusprodukter, mv.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Bestyrelse	  og	  sekretariat	  
Andelsfondens bestyrelse bestod i perioden 2000-2008 af gdr. Hjørdis Høegh Andersen (fm.), gdr. 
Niels Skadhauge (nf.), gdr. Niels Mikkelsen, gdr. Jørgen Muusmann og gdr. Bent Juul Sørensen, 
idet gdr. Jørgen Damgaard dog afløste Niels Skadhauge i 2007. 
Bestyrelsen besluttede i 2008 med Civilstyrelsens godkendelse at reducere antallet af 
bestyrelsesmedlemmer til tre. Dette muliggjorde, at de pågældende samtidig kunne indgå i 
Kulturfondens bestyrelse med deraf følgende rationalisering og koordinering mellem fondenes 
kulturelle aktiviteter samt mulighed for i højere grad at profilere begge fonde. 
Udover gdr. Bent Claudi Lassen udpegede Landbrugsraadet i dec. 2008, gdr. Gert Karkov og gdr. 
Søren Smalbro som nye bestyrelsesmedlemmer i begge fonde. Andelsfondens bestyrelse har således 
siden 2009 bestået af gdr. Bent Claudi Lassen (fm.), gdr. Gert Karkov (nf.), og gdr. Søren Smalbro.  
Andelsfondens økonomiske råderum er begrænset til afkast af kapital samt donationer, og 
bestyrelsen modtager ikke honorar. Andelsfonden modtog i 2011 en donation på fra Foreningen af 
kontorpersonale ved slagterierne (FDAK) i forbindelse med foreningens opløsning.  
Landbrug & Fødevarer (tidl. Landbrugsraadet) varetager sekretariatsfunktionen mod godtgørelse fra 
Andelsfonden. Sekretærfunktionen for Andelsfonden (og Landbrugets Kulturfond) er varetaget af 
Leif Erland Nielsen (2004-2011), Heidi Alsing (2011) og Else Nørgaard (siden 2012). 
 

Et af projekterne er Andels-Kvinde-Banken 
”New Women Saving & Credit 
Cooperative” i Sagar-Bakanje.   
Bestyrelsen er forbeholdt kvinder, men 
mænd kan være medlemmer. Banken er en 
stor succes og har bidraget til udviklingen i 
området. 

Journalist Louis Andreas Michaelsens modtog i 2008 støtte fra 
fonden til en studietur i USA, hvor han skrev en redegørelse om 
forholdene for sorte, amerikanske farmere.     
 

Udenlandske	  projekter	  
I 2004 støttede fonden en Film til Ungarsk TV om danske 
andelsselskaber. Fondens daværende sekretær, Leif Erland 
Nielsen, blev i den forbindelse interviewet i ungarsk TV 
om Andelsbevægelsen i Danmark. I fortsættelse heraf 
medvirkede fonden til en studietur her i landet for 
ungarske landbrugsrepræsentanter.  	  
 

fra Foreningen af
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Andelsfondens	  fundats	  
 
§ 1. Navn 

Fondens navn er: Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond. 
§ 2. Hjemsted 

Fondens hjemsted er København. 
§ 3. Stifterne 

Stifterne af fonden er Andelsforeningernes Sanatorieforening. 
§ 4. Formål 

Det er fondens formål, at afkastet af fondens kapital efter fradrag af henlæggelser og omkostninger 
anvendes til følgende: 
1. Støtte til gavn for gigtramte og til forskning af denne lidelse. 
2. Støtte til indkøb af specielt behandlingsudstyr for sygdomsramte. 
3. Støtte til andre opgaver af sundhedsmæssig karakter f.eks. hjælp til unge handicappede under 

uddannelse. 
4. Støtte til kulturelle opgaver, der har forbindelse med andelsbevægelsen og dens udvikling med 

særlig vægt på medlemsstyret, herunder prisuddeling til enkeltpersoner for en særlig indsats på 
disse områder. 

Det står fondsbestyrelsen frit for at afgøre, hvilke af de nævnte formålsområder, der skal tilgodeses, 
ligesom bestyrelsen kan tilgodese beslægtede formål, dog må støtte til de i stykke 1, 2 og 3 nævnte 
formål have højeste prioritet. 
Afkastet af formuen må på intet tidspunkt anvendes til erhvervslignende formål, men skal stedse 
anvendes til formål af almennyttig karakter. 

§ 5. Kapitalforhold 
Fondens kapital består af de aktiver, der fremgik af det af Andelsforeningernes Sanatorieforening 
godkendte afsluttende regnskab pr. 31. oktober 1984, og som er overført til fonden med fradrag af 
senere påløbne omkostninger og andre opfyldte forpligtelser for Andelsforeningernes 
Sanatorieforening. 
Af det årligt konstaterede overskud kan forlods indtil 50 % henlægges til grundkapitalen. Den del af det 
i det enkelte regnskabsår konstaterede overskud, som ikke tilskrives grundkapitalen eller udloddes, men 
overføres til følgende regnskabsår, kan udloddes senere. 
Er der i forbindelse med tidligere eller senere donationer fastlagt særlige regler med hensyn til 
midlernes anvendelse, tilskrives disse beløb ikke grundkapitalen og forrentes særskilt. 
Legatmidlerne skal stedse være anbragt på fuldt betryggende måde. 

§ 6. Bestyrelse 
Fondsbestyrelsen består af tre medlemmer med tilknytning til andelsbevægelsen. 
Ved vakance besætter bestyrelsen i samråd med Landbrug & Fødevarer den ledige post med en egnet 
person fra andelsbevægelsen.  

§ 7. Administration 
Fondens administration er henlagt til Landbrug & Fødevarer, der varetager sekretariatets opgaver for 
fonden, og som efter aftale får dækket direkte udgifter. 
Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar, men kan få dækket deres direkte udgifter, ligesom 
der kan udbetales normale mødediæter. 

§ 8. Tegningsret 
Formanden eller næstformanden er tegningsberettiget sammen med et andet medlem af bestyrelsen 
eller sekretæren. 

§ 9. Årsregnskab og revision 
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Revision foretages af en af bestyrelsen valgt registreret eller 
statsautoriseret revisor. 

§ 10. Ændring af fundatsen 
Nærværende fundats kan ændres, såfremt bestyrelsen enstemmigt går ind herfor.  
De på grund af lovgivning om fonde nødvendiggjorte ændringer er bestyrelsen pligtig af lade foretage. 

§ 11. Ophør 
Bestyrelsen kan enstemmigt vedtage at grundkapitalen overdrages til et andet legat eller fond eller 
selvejende institution med lignende formål. 

 
Således oprindeligt vedtaget på den afsluttende generalforsamling i Andelsforeningernes Sanatorieforening på 
Nyborg Strand d. 9. november 1984 med efterfølgende ændringer, senest i december 2014.  




