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Brunkul og byvandring



Søby Brunkulslejer har mange liv på samvittigheden og blev et hårdt, men farverigt kapitel i
danmarkshistorien. I perioden fra 1940-1970 blev der produceret omkring 50 millioner kubikmeter brunkul
og var en kæmpe industri. Lejerne vidner om en helt særlig kultur og livsførelse i tiden omkring Anden
Verdenskrig, hvor forsyningen af kul til Danmark forsvandt, og der opstod et akut behov for brændsel.
Brydningen af brunkul skabte et samfund, hvor hele familier flyttede til for at blive en del af eventyret og
tjene gode penge. Boligerne var små, arbejdet var usandsynligt hårdt og mange mænd mistede livet ved
dramatiske ulykker i lejerne. Der boede 3000-4000 mennesker i Søby Brunkulslejer, heraf omkring de 2000
i Søby, mens industrieventyret kørte på sit højeste, hvilket betød, at der blev etableret blandt andet
købmandsbutikker, vognmandsforretninger, redningsstation og hasardspillesteder. 
Det brune guld
Bussen samler op i Skive og Herning klokken 08.30-09.30 denne torsdag, hvorefter vi kører mod Søby. 
Vel ankommet til museet får vi en kop kaffe og rundstykke inden vi indlemmes i fortiden. I
forsamlingshuset indleder guiden den spændende fortælling. Herefter kører vi ud i området, der er meget
speciel at se på og minder en del om kulisserne til en western. Det meste af området er fredet og ligger
smukt beplantet med fine, men livsfarlige brunkulssøer spredt rundt i landskabet.
Turen inkluderer også et besøg i selve museet, som åbnede i 1977. Her finder vi fotos, genstande og
værktøj fra perioden. Museet råder også over tre autentiske arbejderhjem fra 1940’erne,
købmandsforretning, spisehus og meget meget andet.
Besøg i genbrugskirken
Turen går herefter til Brande, der trods sin beskedne størrelse er blevet en kendt plet på danmarkskortet,
nok mest grundet et par virksomhedsflagskibe og sine gavlmalerier.
Første besøg er på den hyggelige Café Tankefryd, hvor vi har bestilt lækre stjerneskud med et twist. 
Herefter går vi til baptistkirken, der med sin noget utraditionelle byggestil har ligget på hovedgaden og
fanget øjet siden først i 1970’erne. Kirken blev opført af menighedens egne medlemmer ved hjælp af
genbrugsbyggesten og andre materialer direkte fra naturen. Man får i den grad lyst til at kigge indenfor og
se, om det indre matcher det ydre, så det gør vi.
Historien om korset, der er ved at vælte, den brudte lænke fra jord til kors og meget andet får vi
efterfølgende på en rundvisning i kirken.
Udenfor står vores by-guide klar, og så tager vi ellers hul på byen.
Hvad Brande kan
Den guidede tur i bymidten og langs åens smukke forløb tager små to timer, og vi går cirka tre kilometer.
Vi kommer rundt om mange af gavlmalerierne, herunder de fire tilbageværende fra
1968 samt en lang række af de nyere malerier. Vi ser på Bjørn Nørgaards flotte vandskulptur og
glasmosaik »Odins Øje« og en række andre skulpturer. På turen kommer vi også omkring »Street
Art« og får fortalt byens historie, og hvad de store virksomheder har betydet for dette samfund.
Denne egn rummer op til flere religiøse retninger - vi har set baptistkirken, men hører også om nogle af de
andre; uden for byen ligger for eksempel et hindutempel. Den gamle lokomotivremise ved stationen er en
skøn historie og er i dag et smukt renoveret kultur- og konferencecenter og en vigtig brik i byens puls. Det
tidligere sygehus rummer i dag vandrehjem og borgerhus - og så fremdeles. Genbrug er vejen frem.
Så er det kaffetid. Vi snupper en kop eftermiddagskaffe og kage ved bussen inden vi tager turen tilbage
mod Herning og Skive, hvor vi lander omkring klokken 18-19
Prisen for denne dagstur er 695 kroner for avisens abonnenter. Ikke-abonnenter er velkomne for 775
kroner.
Prisen inkluderer: Buskørsel, morgenkaffe/the og smurt rundstykke, rundvisning og entré i Søby
Brunkulslejer, stjerneskud på Café Tankefryd, besøg i Baptistkirken samt byvandring i Brande og
eftermiddagskaffe og kage ved bussen.
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