Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter
for Landbrug og Fødevarer
Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og
Bundlinje. Overskriften for arrangementet var ”Hvad betyder oplevelsesøkonomi for mig?”. Ejeren af
Bramstrup, Niels Langkilde, fortalte om Bramstrup og den udvikling, som godset har været gennem
siden midt i 90’erne.
Bramstrup indeholder en række værdier og udviklingspontentialer gennem stedets historie, den
arkitektoniske værdi i bygningsanlæg samt ikke mindst i placeringen i Lindved Ådal.
Bramstrup huser i dag et videncenter for landbrug og fødevarer, og Bramstrup udgør rammen for
aktiviteter i Bramstrup Performance Art. Gennem de nye aktiviteter, er der skabt grundlag for at
anvende Bramstrups stedbundne ressourcer på nye måder, men måske lige så vigtigt, så har
udviklingstiltagene også i sig selv været med til at facilitetere en udviklingsproces. Niels Langkildes
indlæg fra dagen er sammenfattet nedenfor.
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Bramstrups
stedbundne
ressourcer
Historien om Bramstrup Gods går
tilbage til middelalderen. Godsets
hovedbygning
består
af
en
trelænget bygning fra 1689 og en
bindingværksfjøj, som er bygget til
senere.
Avlsbygningerne
og
arbejderboligerne er alle bygget i 1930’erne,
efter de gamle bygninger var blevet
revet ned. Arbejderboligerne ligger
på forbindelsesvejen fra hovedvejen og ind til Bramstrups hovedog
avsbygninger.
Bygningsanlæggene fra 30’erne blev anlagt
med henblik på at sikre en effektiv
og
moderned
landbrugsdrift.
Bygningerne repræsenterer tidens
holdning til kvalitet, håndværk og
arkitektonisk udtryk.
Den store
lade væltede en storm i slutningen
af 90’erne. Da laden skulle
genopbygges, valgte Niels Langkilde at reetablere laden med sigte
på nye anvendelsesmuligher: Laden
blev genopbygget, så den kan
anvendes som koncert og teatersal.
Rummet har fået nye arkitektoniske
kvaliteter og ikke mindst, der er
skabt et rum med en unik akustik
for sang. Helt ude ved landevejen
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ligger frugtlageret, som er bygget i
etaper fra 1949 til 1960.
Bramstrup ligger i Lindved Ådal,
omgivet af skove, moser, enge og
marker. Langs vandløbet og søerne
bor isfuglen, her er området
udpeget
som
et
særligt
naturbeskyttelsesområde. Det er
her stedets beboer, isfuglen, som
sætter rammen for færsel og
aktiviteter her. Bramstrup Gods og
naturen her rummer særlige
værdier og kvaliteter. Som ejer af
Bramstrup ser Niels Langkilde det
som sit ansvar at sikre og udvikle
Bramstrup på en måde, så
værdierne kan fastholdes for de
næste generationer.
Dansk landbrug i forandring
Dansk landbrug er i forandring:
ændrede rammebetingelser stiller
krav til omstilling og til udvikling af
nye forretnings-modeller. De nye
forretnings-modeller skal også sikre
udvikling af natur og kulturværdierne i det danske landskab.
Herudover
har
det
moderne
landbrug har i Danmark i følge Niels
Langkilde en vigtig rolle som
formidler af fortællingen om, hvor
de fødevarer, vi indtager, kommer
fra. I takt med, at en stadig større
del af befolkningen bor i byerne og i

takt med, at en stadig mindre andel
arbejder i landbruget, får vi også et
stadigt mere og mere fremmedgjort
forhold til de fødevarer, vi indtager.
En stadig større del af vores
madvarer importerer vi. Fortsætter
denne udvikling, kan det også
betyde, at vigtig viden og knowhow
om
landbrug
og
fødevareproduktion
tabes
i
Danmark.
Odense rykker tætter på,
med- og modspil
Der er knap 10 km fra centrum af
Odense til Bramstrup og kun godt
et par km fra randen af det
sammenhængende byområde til
Bramstrup. Odense rykker stadigt
tættere på Bramstrup, Allerede i
dag har Odense udviddet sine
byområder på begge sider af
Bramstrups arealer. Nærheden til
Odense
rummer
udviklingsmuligheder i forhold til formidling
og kontakter til beboerne og
virksomhederne
i byen. Men
nærheden til Odense rummer også
den trussel, at Bramstrups natur og
kulturværdier vil forsvinde, hvis
byen
opsluger
naturen
og
landbrugsarealerne
omkring
Bramstrup.
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Oplevelsesøkonomi –
formidling og oplevelser
Oplevelsesøkonomi kan være at
udvikle forretningsmodeller som
f.eks. på Egeskov Gods, dvs.
udvikling af godset som en national
turistattraktion og med et meget
stort antal gæster, som besøger
godset dagligt.
Niels Langkilde har med Bramstrup
valgt at gå andre veje – en strategi,
som også tager udgangspunkt i og
understøtter og udvikler Bramstrups
særlige kvaliteter og værdier. I
følge
Niels
Langkilde
skal
oplevelsesøkonomi også forstås
som det at udvikle og formidle de
særlige værdier i det danske
landskab og i landbrug og
fødevareproduktion med sigte på
nuværende og fremtidige generationer. På Bramstrup er målgruppen fokuserede grupper, som
kommer til Bramstrup for at opleve
stedet særlige kvaliteter og for at få
viden og indsigt gennem de
aktiviteter, som foregår her. Det
gælder
f.eks.
besøgende
på
forsøgsmarkerne, på arrangementer
om frøavl eller deltagerne i
workshop og masterclases om
ledelse og musik i Bramstrup
Performence Art.
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Fra landbrug til center for
viden, formidling og oplevelser
Frem til midten af 90’erne var
Bramstrup
en
traditionel
landbrugsvirksomhed
med
indtægter
fra
planteavl,
maskinstationdrift og udlejning af
boliger. Forandringen af Bramstrup
fra ”traditionel landbrugsdrift” til et
viden- og formidlingscenter startede
i 1995 med etablering af et
videncenter
for
landbrug
og
fødevarer sammen med en række
førende aktører. Formålet var at
afprøve nye avancerede højteknologier inden for jordbearbejdning,
høst mm. og at afprøve og
demonstrere forskellige planteforædlings- og dyrkningsmetoder.
Videncentret skabte grundlaget for
et nyt udviklingsperspektiv: gennem
aktiviteterne i videncentret blev der
skabt
nye
nationale
og
internationale netværk omkring
Bramstrup.
De
nye
netværk
omfattede forsknings- og vidensmiljøer, virksomheder inden for
landbrug og aftagere og forbruger
af landbrugs- og fødevareprodukter.
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Bramstrup Performance Art
Siden 2003 har Bramstrup dannet
ramme for Bramstrup Performance
Art. Det er et internationalt
samarbejde, som fokuserer på
musikudøvelse,
forskning
i
lederskab og nye måder at dele
viden på. Hvert år i juni måned
arrangeres en konference på
Bramstrup hvor udøvende musikere
gennem
deres
arbejde
med
indstudering af klassiske værker
afprøver og drøfter ledelse og
indlæring med virksomhedsledere
og forskere.
I august samme
år
følges
konferencen op med en masterclass
for unge musikere og unge
ledelsestalenter.
Udgangspunktet
og værdigrund-laget er det samme
som for konferencen tidligere på
sommeren.
For Niels Langkilde har et vigtigt
udbytte af Bramstrup Performence
Art været, at det skaber en antenne
for nye udviklingsperspektiver. Et af
de konkrete resultater heraf har
bl.a. været, at laden nu anvendes
til koncerter og til særlige virksomhedsrettede arrangementer om nye
ledelsesformer og nye metoder til at
facilitere udviklingsprocesser. Haven
foran Bramstrups hovedbygning er
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nu rammen for den kongelige
operas udendørs koncerter, når de
besøger Odense.
Bramstup som økologisk
ambassade
Det seneste udviklingstiltag har
været udvikling af en vision og plan
for en økologisk ambassade med
international
gennemslagskraft.
Formålet er at udvikle det tidligere
frugtlager til et Farmes Market for
økologiske produkter kombineret
med netbutik, cafe/restaurant og
ekperimentarium med udstillingsog mødelokaler. Udviklingsprojektet
er gennemført med støtte fra Real
Dania
under
kampagnen
Fremtidens Herregårde.

Hans råd er derfor: ”Saml de rigtige

mennesker,
de
skal
være
motiverede. Udviklingsprojekterne
skal sikre finansiering gennem
partnerskaber. I praksis kan dette
også betyde, at du inviterer dine
konkurrenter med ind i stuen”.

”De to vigtigste ressourcer i den

udviklingsproces, vi har været i
gennem og, som fortsat vil præge
Bramstrup: er synergi skabt
gennem vores mange netværk og
udnyttelse
af
Barmstrups
stedbundne ressourcer”, slutter

Niels Langkilde.

Formlen for innovation
Niels Langkilde sammenfatter sine
tanker og sit arbejde med udvikling
af Bramstrup i en formel for
innovation:
im x n
Hvor I er innovation, i er
inspiration, m er motivation og n er
netværk.
For Niels Langkilde er forudsætningerne for nytænkning, ”at

der kan skabes et sted, som giver
meget inspiration, men der skal
også være motivation”.
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