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PROJEKT  
LANDBRUGSKANONEN 
Dansk Landbrugsmuseum har i 2009 haft en særudstilling, hvor museet forsøgte at udvælge de 10 vigtigste 
genstande, der symboliserer landbrugets udviklingshistorie i Danmark gennem tiderne. Særudstillingen har 
skiftet status til en permanent udstilling fordelt i fire relevante afsnit i museets øvrige udstillinger. Ved hvert 
afsnit er opstillet en skærm og en PC. Desuden er der opsat en skærm i museets cafe. Fra skærmene vises ti 
videofilm, se vedlagte DVD, hvor ti kulturpersonligheder med forbindelse til landbruget har valgt at fortælle 
om det, de synes har betydet mest for landbrugets udviklingshistorie. På PC’erne er der en web baseret 
adgang for museets gæster, hvor de kan komme med deres forslag til genstande, som de mener, bør 
nævnes. Samme funktion findes på Dansk Landbrugsmuseums hjemmeside www.gl-
estrup.dk/2010_kanon.php.   
I Sverige er man i gang med et tilsvarende projekt, og de har netop haft deres særudstilling, der nu kører 
videre efter samme koncept som vi har haft i Danmark. Omtalen af udstillingen findes på deres hjemmeside, 
se Bilag 1. Finland og Norge vil påbegynde deres del af projektet i løbet af 2012. 
 
Det har i høj grad været ideen bag projektet, at etablere en debatskabende udstilling, hvor museets 
gæster direkte involveres, og det er i høj grad lykkedes, dels via udstillingen og ikke mindst de ti avisartikler, 
museet skrev til Land&Liv, udgivet af Dansk Landbrugs Medier, som udkom hen over efteråret 2009. Mange 
læsere sendte dels læserbreve dels skrev egne bidrag til LANDBRUGSKANONEN, som projektet omtaltes i 
daglig tale i Land&Liv. Og endelig at det lykkedes at få interviewet og filmet ti kulturpersonligheder. Det 
drejer sig om følgende:  
Tidligere formand for Arla, gårdejer Knud Erik Jensen 
Tidligere kommissær og minister Ritt Bjerregaard 
Tidligere præsident for Landbrugsraadet, gårdejer Peter Gæmelke 
Lektor, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen fra Aarhus Universitet 
Landmand og MF for SF Kristen Touborg 
Tidligere formand for Folketinget, gårdejer Christian Mejdahl 
Viceformand for Landbrug & Fødevarer Ib W. Jensen 
Fødevareminister Henrik Høegh 
Godsejer, MF for V Britta Schall Holberg 
Tidligere landbrugskommissær, godsejer Mariann Fischer Boel 
 
PROJEKTETS NYSKABENDE DIMENSIONER 
Det nye har været at lade brugeren, herunder de ti kulturpersonligheder samt læserne af Ugeavisen 
Land&Liv komme til orde i skrevne artikler samt på film, og lade dem komme med deres bud på eller 
fortolkning af landbrugets udvikling samt sætte deres præg på formidlingen af landbrugshistorien. 
Tilsvarende kan alle via Dansk Landbrugsmuseums hjemmeside løbende komme med deres bud. Skrevne 
såvel som elektroniske bidrag vil blive tilgængelige via hjemmesiden i løbet af kort tid. 
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PROJEKTLEDER OG – DELTAGER 
Projektleder, Irene Hellvik, museumsinspektør 
Projektdeltager, Peter Bavnshøj 
Projektdeltager, Bettina Buhl 
Projektdeltager, Jens Aage Søndergaard 
 
KØB AF EKSTERNE YDELSER 
Indkøb af hardware, 4 bruger-Pc’er, 1 fladskærm med Dvd afspiller. 
Honorar til filmproducer Bjarne Hermansen. 
 
Med henblik på Kulturarvsstyrelsens udbetaling af det bevilligede tilskud på kr. 94.000 kan det oplyses, at 
museets CVR nr. er 82 26 91 18, og at museets konto i Danske Bank har reg. nr. 0216, kontonr. 4069 071678. 
 
Vedhæftet som filer er: 
Bilag 1, omtale fra udstillingen på Nordiska Museet/Julita  
Bilag 2, regnskab  
En række artikler, alle udgivet i Land&Liv nr. 13-22, 2009 
Kulturarvsstyrelsen vil modtage 5 DVD med posten. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Irene Hellvik 
Museumsinspektør 
 
 


