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Se hvordan arbejdsomme forældre sikrer deres børn en opvækst under primitive og kaotiske forhold. Forstil dig, at landsbyen Søby
vokser til et klondike på cirka 1.000 beboere,
som barakker rundt i lejerne supplerer med
næsten lige så mange. En myretue af liv med
lykke og ulykke side om side.
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Åbningstider:
• 1. april - 20. oktober alle dage kl. 10 - 17,
eller efter aftale.

Adgangsregler
Vis hensyn og pas på naturen.
En stor del af Søby Brunkulsleje er
privatejet. Det er derfor kun tilladt at
færdes i tidsrummet fra kl. 6.00 til
solnedgang.

Til børnene er der en lille legeplads tæt ved
madpakkehuset.

•

Museet er handicapvenligt, både i forhold til
besøg i husene og på toilettet.

•

Mod forudbestilling kan man få en rundvisning på 2 timer, herunder køretur gennem lejerne. Ruten kan ses på modsatte
side som rød rute.

•

Medbragt mad kan nydes i madpakkehuset
på museumsområdet, dette kan reserveres
på forhånd.

•

Museet har en lille tilhørende butik/kiosk.

•

Gennem 1.500 fotos, film, originale huse, maskiner, redskaber og effekter oplever du de
barske vilkår, som kræver nogle af landets
dygtigste arbejdere og ihærdige husmødre.
Museet fortæller den unikke historie om brunkulseventyret i Danmark. Siden åbningen, i
1977, har tusinde af gæster nydt godt af de
lokale ildsjæles arbejde med at vise og berette om danmarkshistoriens farligste arbejdsplads og mest særprægede boplads.

Søby Brunkulsmuseum

Søby
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Tag en tur på en af de viste ruter og få
en naturoplevelse i særklasse.
Hunde skal holdes i snor.
Al ophold og færdsel i området sker
på dit eget ansvar!
Bliv på veje og de afmærkede stier!
I området her findes steder, hvor jorden
kan skride sammen.
Det er derfor livsfarligt, hvis du bevæger
dig væk fra veje og afmærkede stier.

Følg med på:
• hjemmesiden - brunkulsmuseum.dk
• facebook - Søby Brunkulsmuseum.
Adresse:
Brunkulsvej 29, 7400 Herning, tlf. 53371459

Herning Kommune, Teknik og Miljø
Natur og Grønne Områder,
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Alle numre med rødt er historiske interessepunkter.
På stedet findes der yderligere info og historie om den historiske placering.
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Jordskred/sætning fra 2013

Søbys tidslinie

Naturen I Søby

Naturen i Søby Brunkulslejer er meget speciel. Lejerne består i dag af lange, vandfyldte
grave med dynger af opgravet sand på kanten, de såkaldte tipper. Du finder også rester
af brunkul og mørkegråt ler med svovlkis,
kaldet klæg, der ved iltning frigiver svovlsyre.

I Søby-området lever mange krondyr samt
en del rådyr og dådyr. Der er med mellemrum observeret ulve i området. Den sjældne
guldsmed Lille Blåpil er fotograferet i området, fordi den foretrækker at yngle i surt vand.

Eksperter troede ellers, at arten var uddød.
Området rummer mange fugle; også rovfugle, svaner og traner.

Der sker stadig jordskred og sætninger fra
tipperne, derfor er det farligt at færdes i området.Flere af søerne har bræmmer af okker.
Andre er så sure, at okkeren ikke bliver udfældet. Disse søer er stort set uden liv.
Illustrationer Stig Bachmann Nielsen, Naturplan

