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Vi ser muligheder i alt  
Svend Brodersen, landmand og slotsejer, Gram Slot 
 
I 2007 købte familien Brodersen Gram Slot i samarbejde med en sleepingpartner, hvis del af 
ejerskabet, REMA 1000 senere har overtaget.  
Svend Brodersen driver slottet med økologisk landbrug, hvor der indgår 350 malkekøer samt 1.300 
hektar. Derudover består Gram Slot af kursus- og konferencecenter, hvor der afvikles events i alle 
afskygninger samt hotel- og gourmetrestaurant for besøgende gæster.  
 
Drømmen om at skabe et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn    
Gram Slot er en del af vores fælles historie, og familien Brodersens ønske er at gøre det til en del af 
vores fælles fremtid. Da familien fik muligheden for at købe Gram Slot, var det forestillingen om et 
stort og levende landbrug, drevet med respekt for naturen og fokus på dyrevelfærd – og produkter af 
helt unik kvalitet, der drev dem. ”Det var visionen om, hvordan det istandsatte slot skulle slå dørene 
op for arrangementer af enhver art, og inspirere både kunstnere, erhvervsliv og helt almindelige 
mennesker. Det var idéen om, at Gram Slot kan rumme os alle, uanset hvor vi kommer fra og, hvad 
vi gerne vil tage med herfra”. 
 
Vision  
Gram slot er et familieprojekt, noget de er fælles om. Før overtagelsen af slottet var Svend 
Brodersen landmand og politisk aktiv – et projekt der var hans projekt, men ikke familiens. Efter 
købet af Gram Slot har familien fået mere tid til hinanden og børnene bliver mere og mere 
involveret.  
”Det er vores vision, at Gram Slot igen skal være samlingspunkt og dynamo – for både erhvervslivet 
og kulturen. Med omlægningen af Gram og Nybøl Godsers, 440 hektar agerjord til et moderne 
økologisk landbrug, som det første skridt, vil vi sætte fokus på dyrevelfærd og åbenhed – og vise, at 
der også er økonomisk bæredygtighed i at drive landbrug med respekt for naturen”. 
 
Et slot for alle  
Dørene på Gram Slot står åben for alle, hvilket har resulteret i mange menneskers arbejde, støtte og 
velvilje.  
Det har haft stor betydning for, at Svend Brodersen sammen med sin familie er nået så langt – og at 
projekterne forsætter. Derudover har et stærkt familiesammenhold, og et ægteskab der bygger på 
gensidig respekt gjort projekterne på Gram Slot til en realitet.  
Før overtagelsen stod der ”adgang forbudt” overalt – i dag siger de ”velkommen til”.  
 
Det handler om at løfte i flok  
”Det handler om at løfte i flok, ellers når man ikke sine mål”. Da familien drømte om at købe Gram 
Slot, kunne de hurtigt konstatere, at de ikke selv kunne bære det økonomisk. De måtte vælge 
mellem: Ingen Gram Slot eller kun 51 %. Drømmen om at komme til at leve sit liv på Gram Slot var 
så stor, at vi valgte de 51 %. Derfor fandt de en partner, en anden familie, som de dannede et 
aktieselskab sammen med. Og det har vist sig at være en god idé - de bidrager med idéer til nye 
produkter, og så er der stor fordel ved at have medejere i og med, at man har noget kapital, der kan 
forrentes, men ikke skal forrentes. Og det er altså en fordel, når man kommer ind i en finanskrise. 

 
Se mere på Gram Slots Facebook-side eller på 
slottets hjemmeside: www.gramslot.dk  
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