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Brunkulslandskabet
på Moesgaard
Moesgaard Museum viser
frem til 4. juni udstillingen
Mild Apokalypse om ”utæmmet liv i et dansk landskab”.
Heri spiller Søby Brunkulslejer hovedrollen i forvandlingen fra agerland via industriel
udnyttelse til et utæmmet
landskab.
Mange lodsejere fra Søby
og repræsentanter for Søby
Brunkulsmuseum var mødt
frem ved åbningsreceptionen.
- Det er interessant at se
sammenhængen,
hvor
landskabet efter brunkulsgravningen indgår i sammenhængen med landskaber
rundt i verden, hvor industriel udnyttelse af naturens
ressourcer har skabt nye
landskaber og i væres fald
ødelagt landskabet, siger for-

mand Jan Svendsen fra Søby
Brunkulsmuseum.
- Udstillingen viser ikke
den aktive brunkulstid med
masser af mennesker, men
har fokus på det landskab,
som vokser frem efter industrialiseringen. Vi håber, at
gæsterne får lyst til at se
nærmere på området og
museet, siger han.

Brunkulsjagten
formede landskabet
”I en tilsyneladende helt
almindelig dansk egn ved
Herning har en forekomst af
brunkul sat sine bemærkelsesværdige spor”, hedder det
i omtalen af udstillingen.
”Landskabet er gennemgribende formet af den jagt
på energi, som satte området under udvinding i årene

1940-1970, og som for en
kort periode befolkede stedet
tæt med såvel entreprenører,
skovlføre arbejdsmænd som
sortbørshandlere og lykkeriddere. Brunkullene brændte
hurtigt ud, folk flyttede videre,
men udvindingen har efterladt et ruinlandskab med
forsurede søer og jævnlige sandskred. Umuligt at
tæmme, risikabelt at færdes
frit i og uegnet til industrielt
land- og skovbrug. I stedet
bebos området nu af kronvildt, ukrudt, ensomme ulve,
invasive plantearter og andre
former for liv, der trives og
samarbejder, hvor tidligere
industri har udpint mulighederne for fortsat industri”,
skriver arrangørerne.
De har det seneste par
år jævnligt besøgt Søby

Søby Brunkulsmuseum har tidligere leveret bidrag til blandt andet udstillinger på Frihedsmuseet og Nationalmuseet. Nu gælder det Moesgaard Museum.
Brunkulslejer og Brunkulsmuseum, hvor de har fået
baggrundsviden, lånt gen-

stande til udstillingen og
udført moderne arkæologi,
hvor studerende har under-

søgt, hvad jorden ved ”Det
Gule Palæ” gemmer på.
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Aut. Jonsered forhandler
Service af alle mærker.
- hvad vi ikke har - skaffer vi!

Kontakt os
– og få et uforpligtende tilbud

aagaard-maskinudlejning.dk
Hastrupvej 17 • 7330 Brande • Tlf. 22 26 55 77
kontakt@aagaard-maskinudlejning.dk

Tlf.: 97 18 07 11 | www.rahbekbrande.dk

Mangler du varme eller vand?
Så’ ring efter fru Hansens mand

JH Service
75739203/ 20406598

www.jhservice.dk
Aut. VVS-Installatør og kloakmester

HVORFOR GÅ OG FUMLE...?
Lej en container hos Rumle

v/ John Hansen,
Aut. EL-installatør
Buelundvej 1, Blåhøj
7330 Brande

40 25 69 45

Telefon: 75 34 50 17
kontakt@be-as.dk
www.blåhøj-el.dk

Alt til fornyelse af haver & indkørsler

Hedegårdvej 69, Give
Kvalitetsmaling til rimelige penge!
Alt malerarbejde udføres!
Professionel rådgivning!

KLOVBESKÆRING
M/2 bokse m/4 mand
M/1 boks m/2 mand
Exam. klovbeskærer

Mogens Thomsen
Revlingevej 2, Brande, bil 40 11 48 71

Bundgårdsvej 13 - 7430 Ikast

v/Bodil Schønemann
Omme Landevej 74, Sdr.Omme
Tlf. 75 34 17 72 . Bil 22 63 83 40
www.mobjergmalerfirma.dk

Tlf. 97 25 06 82 / 21 27 86 82

40 94 54 29
Borupvej 1 - 7330 Brande - Tlf. 9718 7063 - www.arnedanielsen.dk



SNEDKERVÆRKSTED
TILBYGNING OG OMBYGNING
RENOVERING OG ISOLERING
REPARATION OG VEDLIGEHOLD
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Din sparringspartner i byggeriet..!
Omsorg og indsigt
Åbningstider/Tidsbestilling:
Man.- tirs. - onsd. og fred.
Torsdag
Døgnvagt

Dyrlægerne
Morten K. Nissen &
Rikke L. Sand og
vet. sygeplejerskerne
Karina K. Nissen &
Pia Abrahamsen

kl. 8.00 - 17.00
kl. 8.00 - 19.00
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