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Historien
om
Voldsgaard

Kort fra 1803.

Hedeopdyrkning
Historien om gården Voldsgaard i Søby indgår i
den store fortælling om hedens opdyrkning.
Brunkulslejerne i Søby, heriblandt Voldsgaard,
dækker noget af det sidst opdyrkede areal i
Danmark. Ved folketællingen i 1834 står Kølkær
nævnt for første gang og omfattede kun 10
personer; heriblandt den 47-årige fæstebonde
Peder Henriksen gift med 48-årige Inger Nielsdatter samt deres to piger, Anna Marie på 10 år
og Anna på 7 år. Peder Henriksen havde fæstet
55 hektar hede af en mand i Fjederholt.

1823 som den førstefødte på ”hedens første
nybyggersted”, og i 1834 ”kun tvende par fandt
bo”, viser en mindesten ved Kølkær Kirke.

Nybyggerne omfattede, som det ses, af ældre
folk, og Hernings første museumsforstander, H.P.
Hansen, gik ud fra, at statsbankerotten i 1813 gav
forklaringen og ”har jaget disse folk ud på denne
så øde og fra civilisationen så fjerne egn.”
De øde gårde havde store arealer; således Nørre
Søbygaard oprindeligt omkring 825 hektar, som
grænsede op til Voulundgaard på cirka 1.300
hektar. På Nørre Søbygaard begyndte ”Ringkjøbing Amts Vandingsselskab” opdyrkningen i 1844.

Kort fra 1845.

Ifølge en mindesten nordøst for Kølkær kom
Anna Marie Pedersdatter til verden 17. oktober

Fortællinger beretter, at i 1880’erne solgte
Voulundgaard omkring 200 hektar hede for en
flaske snaps; for så lidt regnede bønderne jorden
for.
H.P. Hansen berettede i 1957 om en gård i Søby
kaldet Rosenlund, ”hvor der nu er brunkulsleje.
Man gav gården dette navn, thi det var en smuk
gård efter egnens forhold.” I 1881 flyttede Jens
og Jensine Christensen ud på Søby Hede, hvor de
med to køer, tre får og en gris flyttede ud på de
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55 hektar stort set hede. De havde trange tider
og overvejede at give op ”så langt ude på heden.”
Han supplerede med dagleje, men ”det hændte
for resten, at han gik vild på Kølkær Hede, hvor
der hverken var vej eller sti.” De tilplantede 25
hektar sandklitter med læbælter og anlagde en
smuk have. De kunne i 1916 overdage gården til
en søn, som overtog fire heste, 12 køer, 12
ungkvæg, 25 svin og fem får. Efter 30 års slid
modtog de megen hæder; herunder
Landhusholdningsselskabets sølvbæger.

høns og en kanin. Thomas gik i gang med at
forbedre huset, grave tørv og dyrke jord op, men
jorden gav så lidt, at familien sultede.
Familien fik hjælp fra sognets frie fattigkasse og
overskuddet fra dilettant som hjælp til sognets
trængende. Desuden lånte han penge i Ikast
Sparekasse og måtte handle på veksel.

Thomas Christensen i Knudmosen.

Pauli Bjerre i 2007 ved foto af slægtsgården med
sandtipper efter gravningen af brunkul.
Kongenshus Mindepark hædrer opdyrkerne af
heder og moser, og under Arnborg Sogn står
”Jens Troelsen Bjerre, 1831-1908. Hustru Ane
1848-1906.” Bogen ”Hedens opdyrkning i
Danmark” oplyser, at Hammerum Herred i 1850
havde 65 procent hede. Jens Troelsen Bjerre og
hustru overtog i 1856 gården Bjerre, hvor
lyngtørv støttede bygningerne op til midten af
murene, da de ellers ville falde sammen. I 1870
flyttede han til Bjerregaarden på sin nuværende
plads (se foto ovenfor).
Fra 1856 til 1906 opdyrkede Jens Troelsen Bjerre
70 hektar og byggede flere gårde; herunder en til
hver af fire sønner. Noget af den jord driver
Bjerre-familien stadig, mens andet indgår i de
fredede brunkulslejer, som opslugte over 20
husmandsbrug – fotos i Tørve Sørens Hus.
I efteråret 1898 købte Thomas Christensen en
ejendom på 30 hektar hede og mose i Kølkær.
Huset havde hverken loft eller gulv, han gik på
den nøgne jord, og om aftenen kunne han kigge
op til stjernerne. Besætningen bestod af to gamle

Da han efter 15 år solgte gården stod den med 12
kreaturer, tre heste, en so og et par får.
Hedeopdyrkerne levede i små kår, hvor jorden
kunne være så vandrig, at folk måtte springe fra
knold til knold for at færdes der. Mange begyndte
med nærmest at bo i en jordhule, som de
erstattede med et hus, hvor de stampede murene
op af ler og lyng, mens loftet bestod af rafter med
siv og tørv over. Ofte havde stuehuset direkte
forbindelse til stalden, så fårene kunne kigge ind.

Lyngtørv gav godt brændsel, men også risiko for
sandflugt, hvis heden lå åben for vinden.
Hedebønderne havde en speciel beklædning, og
H.P. Hansen skrev, at ”så sent som i 1880’erne gik
Kjæstn Mari i Sønder Søby med en hætte på (en
slags ”elefanthue”, red), når hun gik oppe ved
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sine får i heden. Det er antagelig den sidste, der
har brugt denne ældgamle hovedbeklædning. I
intet tilfælde bar man hat ovenpå.”

Hede med sandflugt

Matrikelkortet fra 1901 viser stadig en trelænget
gård på matrikel 3a, en vej gennem 6b til 3g og 6u
samt Jens Chr. Jensens firelængede gård.
Kort fra Hedeselskabets kortlægning af moser
viser i 1907 de senere brunkulslejer som store
moser med Sømose, Stormose og Nørremose.
Matrikelkortet over Rind i 1837 viser på matrikel
3a en trelænget gård, hvor Voldsgaard ligger i
dag. ”Jordmoderboligen” er også med. Matrikel
6b sydvest for 3a er også tydelig aftegnet –
grænsende op til et område med teksten
”Sandflugt”. Ved udløbet af Søby Å fra Søby Sø
står markeret en lergrav.

Matrikelkort 1901-45 viser Voldsgaard (til venstre
for
og Lille Voldsgaard (til venstre for 139)
samt Jens Chr. Jensens gård skråt ovenfor.

Matrikelkort fra 1840 viser 1: Voldsgaard. 2: Lille
Voldsgaard. 3: Sdr. Søbygaard. 5: Jordmoderbolig.
6: Jens Chr. Jensens ejendom (1940).

Danmarks Geologiske Undersøgelser fremlagde i
1939 en analyse af boringer efter brunkul, som
retter fokus mod Sandfeld og Gejlbjerg, hvor
staten da også anlagde det første sidespor i 1940
til banegården i Brande. Derimod skriver
geologerne intet om Søby. Fasterholtgaard står
som det nærmeste, for ”i 1917 er der i en
Engstrækning nord for Gården påvist et Kulleje af
betydelig Udstrækning. En yderligere
Boreundersøgelse blev udført i 1920, og Lejet
blev derefter udnyttet i nogen Tid.”
Søby og Søbylund Mejeri står nævnt på kortet,
men uden at markere fund af brunkul.
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Voldsgaard i tingbogen
Voldsgaard har matrikelnummer 3a i Søby by
Rind Sogn, og naboareal mod øst har i nutidig
matrikulering 5a, som inkluderer 6b, 6af, 6c, 6u
5d, 3f, 3g og østlige 3e.
I Realregister Rind 1860-1882 står Præstekornstidende fælles for 3a og 6b. Omtaler også 3e, 3f,
3g, 6u, 5d og 6 af, som dækker små parceller målt
i hartkorn. Kun 3a har et vist antal hartkorn, som
betegner værdien af landbrugsjord sammensat af
areal og ydeevne. Ud fra det betalte bonden
skatter af forskellig slags.
Som ejere af matrikel 3a, 6b, 6af, 6c, 6u 5d, 3f, 3g
og 3e: Vielsesattest som adkomst for Jens Møller
Christensen den 24. december 1853, Peter
Madsen Pedersen 1884, Christen Christiansen
1887 og Jens Christian Pedersen 1887.
3a står som selvstændig matrikel fra 1895
suppleret af engparcellerne 3g og 6u: Laurids
Clemmensen 1895, Jens Chr. Pedersen igen 1896,
hans enke Abelone Andersen 1904, Anders
Pedersen 1905, Mads Christian Madsen 1924 og

på tvangsauktion Hans Peder (Voldsgaard)
Christensen 1926.
Matrikel 6b, Lille Voldsgaard, overtog Christian
Marius Pedersen 1904, Frands Skjærlund
Frandsen 1911, Søren Martin Blåbjerg 1918 og på
tvangsauktion Hans Peder (Voldsgaard)
Christensen 1928.
Han måtte i 1939 pantsætte høsten, så det faldt
heldigt, at han 27. oktober 1939 fik en kontrakt
med ingeniør H. Theut, Viborg, om retten til at
grave brunkul i fem år. Samt en lejekontrakt med
Briketfabrikken Formkul A/S, København, på cirka
en halv hektar indtil 1. november 1947.
Matrikel 3e købte Hans Peder (Voldsgaard)
Christensen i 1912 og solgte igen efter to år.
Matriklerne 3f, 5d og 6af hørte tilsyneladende
oprindeligt under eller sammen med matrikel 6b.
På et tidspunkt må ejeren af matrikel 5a (Jens
Chr. Jensens gård 6 på kortet ovenfor) have
overtaget i hvert fald 5d og 6af, som Anton
Marinus Midtgaard (daværende ejer af 5a) solgte
i 1909 til Laust Christensen, Frands Skjærlund
Frandsen 1915, Søren Martin Blå)bjerg 1918 og
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på tvangsauktion i 1928 til Hans Peder
(Voldsgaard) Christensen, som nu igen samlede
hele området med 3a, 3f, 6b, 5d og 6af.
Matrikel 5a (gård 6 på foregående side) købte
Jens Chr. Jensen på tvangsauktion i 1930, og også
han fik en kontrakt om gravning af brunkul og
tørv med ingeniør H. Theut, Viborg, i fem år fra 2.
februar 1940.

Ifølge foto på museet har Voldsgaard haft en
længe mod nord.
I følge BBR står ejendomsværdien af 3a i 2016 på
1.240.000 kr. og salgspris 16. november på
452.100 kr. Samlet areal på 125 kvadratmeter.
Stuehuset har et bebygget areal på 80
kvadratmeter og tagetage på 45 kvadratmeter.
Udhusene omfatter 150 kvadratmeter.

Folketællinger
I historien om Voldsgaard kan vi bruge folketællingerne. Jeg tager forbehold for nogle tal, da
jeg har svært ved at tyde og gennemskue alt.
Ved at gå kronologisk frem i de kendte folketællinger kan vi konstatere, at i 1787 bestod
Mellem Søbye og Nørre Søbye af 4 familier med
18 personer. I hele Rind Sogn boede 447
personer. I 1801 voksede Nørre Søbye og Mellem
Søbye til 5 familier med 22 personer samt Rind
Sogn til 579. I 1834 bestod ”Søby” af 9 familier
med 52 personer. Opdyrkning af den sidste hede i
Jylland begyndte, og Rind Sogn rummede nu 675
personer. Kølkær bliver nævnt for første gang.
Folketællingen i 1840 virker lidt rodet, hvor Søby/
Sandgaard står med 8 familier og 36 personer.
I 1845 omfattede Søby 10 beboelser med 42
personer og hele Rind Sogn et stort spring på kun
10 år til 785 personer.
I 1850 finder jeg under Søby kun 4 gårde med 22
personer. Hele Rind Sogn voksede stadig og nu til
814 personer.

Søby står i 1855 fortsat med kun 4 gårde og 24
personer. Søby og Kølkær skoledistrikt samlede
122 personer, som fem år senere voksede til 162
personer; heraf Søby med 68 personer.
I 1870 faldt Søby skoledistrikt til 66 personer, og i
1880 står Søby med kun 50 personer fordelt på
tre gårde og ni huse. De havde det hårdt derude
på heden. Hele Rind Sogn talte nu 1.282 personer
og 20 år senere 1.426 personer, heraf de 71 i
Søby fordelt på fem gårde og otte huse.
I 1901 havde Søby 12 gårde/boelsteder og 2 huse
med 65 personer.
I 1906 havde Søby 19 beboelser og 91 personer. I
alt Rind 1.671, og vi ser herefter udstykningen af
husmandsbrug slå igennem. De fleste så små, at
husmanden måtte dagleje for gårdejerne. Flere
beboelser i Søby er utroligt små, så jorden
umuligt kunne brødføde en ofte stor familie.
I 1911 Søby 14 beboelser med 74 personer. Søby
med omegn står til 259. I alt Rind 1.867.
1916 Søby med blandt andet Voulund 274. I alt
Rind 2.049.
1921 Søby med blandt andet Voulund 323. I alt
Rind 2.168.
1925 Søby 257 (med Voulund 424). I alt Rind
2.403; og her gik udstykningen af husmandsbrug i
stå, ligesom landbrugskrisen i 1930’erne førte en
stribe tvangsauktioner med sig; også i Søby.
1930 Søby 253 (med Voulund 424). I alt Rind
2.425.
I 1940 voksede ”rene” Søby matrikelnumre til 290
personer.
Når jeg kigger på navne fra folketællingerne, kan
jeg se, at på det, jeg kalder Gård 1 (matrikel 3a
med nutidens Voldsgaard), boede i 1855 Jens
Møller Christensen 38 år og kone på 64 år samt
tjenestepige på 17 år. I 1860, 1870 og 1880 stadig
samme familie.
I 1890 boede Jens Christian Pedersen og hustru
Abelone med seks børn på gården.
I 1901 bord boede enke Abelone Andersen og et
barn på 3a, og på en gård ”fra 3a” (Gård 2 eller
Lille Voldsgaard) boede Anders Petersen.
Tællingen nævner matrikel 1d, som Niels
Pedersen ejede og var udskilt fra Nørre
Søbygaard ved Peter Iversen. 1d var en engparcel
ned til Hallund Bæk og faktisk i Søby Mark nord
for Voulund øst for jernbanen (i dag Stormgade
10). På 1d boede Peter Volsgaard Kristensen og
Ane Johanne Kristensen med barnet Hans Peter
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(Voldsgaard) Kristensen født 30. november 1887 i
Brande Sogn). De flyttede dertil fra Brande i 1891.
Ved folketællingen i 1890 boede ægteparret med
to-årige Hans Peter i Skærlund syd for Brande.
Hans Peder (Voldsgaard) Christensen står noteret
i folketællingen 1911 i Høgild sammen med
forældrene og titlen ”arbejdskarl”. I 1925 står
Hans Peder (Voldsgaard) Christensen og familie
under Hodsager med børn født 1911, 13, 15 og
17 i Rind Sogn, 19, 21, 22 og 24 i Snejbjerg.
Ved folketællingen i 1906 og 1911 boede Anders
Petersen stadig på Gård 1, men i 1911 finder vi på
matrikel 3f/6b med Kristian Marius Pedersen og
på matrikel 6b Johannes Christensen. Enten
boede to familier på Gård 2, eller der lå nu også
en tredje beboelse.
I folketællingen 1916 finder jeg stadig Anders
Petersen samt et utydeligt matrikelnummer
(sandsynligvis Gård 2 på matrikel 3f/6b) med
Hans Peter (Voldsgaard) Kristensen og også på 6b
(eller en tredje beboelse) Frands Frandsen.
1921 har ingen matrikelnumre, men de nævnte
familier skal sandsynligvis fordeles således: Gård
1 med Anders Pedersen, Gård 2 med Martin
Blåbjerg og samme sted eller en tredje beboelse
igen Johannes Christensen/ Kristensen.
I 1925 sandsynligvis fordeling på Gård 1 med
Mads Chr. Madsen, Gård 2 med Martin Blåbjerg
og igen Johannes Christensen samme sted eller
en tredje beboelse.
I 1930 kan jeg efter tvangsauktioner kun finde
familien Hans Peter (Voldsgaard) Kristensen – på
Gård 1. Det samme i 1940 med Hans Peder
(Voldsgaard) Christensen og familie, herunder en
søn født 1927 i Søby.
Ved folketællingen i 1940 dukkede helt nye
erhverv og betegnelser op i Søby: Brunkulsleje,
brunkulsbrydning, kulgrube, brunkulsarbejder,
arbejdsmand, jordarbejde, jord- og betonarbejder, kedelpasser, fyrbøder, smed, formand,
ingeniør, konstruktør, entreprenør, driftsleder og
motorpasser.

Hans Peder Voldsgaard Christensen
Hans Peder (Voldsgaard) Christensen blev født
30. november i 1887 og døde 2. september 1975.
Han var født i Stauning og blev gift 25. april 1908
med Ane Pedersen født 25. april 1991 i Tjørring
og død 3. december 1977 i Herning. Ni børn;

heriblandt Peder Voldsgaard Christensen født 22.
maj 1919 i Kølkær.
Købte 27. august 1941 Enestedgaard i Blåhøj og
solgte 21. august 1948.

Konklusion om Voldsgaard
Jeg kan således sammenfatte følgende dels om
gården Voldsgaard, dels om familien Voldsgaard:
Hans Peder (Voldsgaard) Christensen købte et
moselod i nabolaget, 3e, i 1812 og solgte i 1914.
12. oktober 1926 købte han på tvangsauktion
ejendommen 3a, som var i samdrift med 3g og
6u, men åbenbart ikke 6b, som han købte på
tvangsauktion 29. juni 1928 sammen med 3f, som
også omfattede 5d og 6af. Se kort side 4!
Gård 1 på 3a (Voldsgaard) fremgår af kort fra
1837 og Gård 2 på 6b (Lille Voldsgaard) fremgår
af kort fra 1840.
En eventuel tredje gård på 3f, 5d og 6af eller en
anden beboelse på Gård 2 fremgår af folketællingen i 1911, men ikke på kort.
Hans Peder (Voldsgaard) Christensen havde
således et sammenhængende areal med i hvert
fald to gårde; nemlig 3a (Voldsgaard) og 6b (Lille
Voldsgaard), som opsluges af brunkulsgrave.
Matrikel 6b havde Martin Blåbjerg ejet, men
måtte afstå på tvangsauktion i 1928 til Hans
Peder (Voldsgaard) Christensen. Formentlig
derfor bliver gården på billedet, der hænger på
brunkulsmuseet, kaldt for ”Martin Blåbjergs
ejendom”.

Martin Blaabjergs ejendom er reelt Hans Peder
(Voldsgaard) Christensens Lille Voldsgaard.

Første omtale af kulgravning
Ifølge lokalhistoriker Chr. Isens ”Notater i en
kulbunke” omtalte Herning Folkeblad første gang
kulgravning i Søby 9. april 1940 (bemærk datoen):
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Kortet viser næsten samme område et år senere
og som kortet på side 4.

Hans Peder Christensen 85 år

Kortet fra marts 1944 viser Voldsgaard (1), Lille
Voldsgaard (2), Sdr. Søbygaard (3), Mellem
Søbygaard (4), jordmoderboligen (5) og Jens Chr.
Jensens gård (6) til højre for 6c.
I Søby, fire kilometer sydvest for Kølkær, sydvest
for Søby Sø i et engdrag, som ejes af Peder
Kristensen Voldsgaard, fandt man ved
verdenskrigens slutning gode brunkul.
Brydningen blev dog ikke påbegyndt, da det
udenlandske brændsel kort efter kunne
fremskaffes til billigere priser. Men da
brændselspriserne steg i efteråret, og der igen
blev efterspørgsel efter brunkul, blev der taget
fat på brunkulsbrydningen i Søby.
Midt i den strenge vinter begyndte nogle
arbejdede fra Kølkær i et leje hos Peder
Voldsgaard. Kullene viste sig at være af fin
kvalitet, så der kunne sælges langt mere, end der
kunne fremskaffes.
Samme avis 10. januar 1941 omtale af ”et år
siden begyndte i Søby.” Bertel Jensen var den
første og har nu 30 mand i arbejde.

Til Herning Folkeblad fortalte Peder Voldsgaard
Christensen, som avisen kalder ham, 27.
november 1972, da han fyldte 85 år, at ”han
havde den ejendom, hvor kulbrydningen
begyndte i 1939.”
(Min tilføjelse: Ifølge folketællingen i 1916 boede
han på Lille Voldsgaard, men ejede den først i
1928 efter tvangsauktion. Familien boede ved
folketællingen 1921 i Snejbjerg og 1925 i
Hodsager. I 1926 købte han på tvangsaktion
Voldsgaard, hvor familien flyttede ind).
Han havde allerede under 1. Verdenskrig gravet
lidt brunkul, som han brugte til brændsel. Derfor
overraskede det ham ikke, da ”folk i begyndelsen
af næste verdenskrig henvendte sig til ham om
tilladelse til at bryde brunkul på hans ejendom.”
De første, som fik brydningsret var stationsmester Sunesen fra Kølkær, brugsuddeler
Liebergreen fra Kølkær og stationsmester
Madsen fra Fasterholt. Brunkullene lå kun to-tre
meter under jorden, som de fjernede med
håndkraft og kørte op med trillebør. De fik
besvær med grundvandet, som de fjernede med
en vandpumpe, men petroleumsmotoren
strejkede indimellem, så inden brunkullene
nåede op på brinken brugte de driftskapitalen og
måtte stoppe. Bertel Jensen og Antonius Jensen
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havde mere held med sig, da de fik to herningensere til at finansiere foretagendet, som andre
fulgte.
Peder Voldsgaard skulle have en krone per ton,
de gravede op.
A/S Wright, Thomsen og Kier brugte som de
første maskiner til brydningen og lejede tre
hektar hos Peder Voldsgaard.
I en anden ejendom, som Peder Voldsgaard ejede
(Lille Voldsgaard, red), ændrede han kostalden til
værelser og spisestue til arbejderne. Stuehuset
rummede pensionat og laden et ret moderne
smedeværksted.
”Senere kom de mange træbarakker til, og Peder
Voldsgaard havde ikke mindre end 50 træhuse
nær sin ejendom. Også i sine udlænger til ejendommen havde han værelser, og her boede
arbejderne gratis.
Nogle år havde en slagter logi hos ham. Han
købte kreaturer og slagtede dem om natten og
solgte dem om dagen.” Peder Voldsgaard
fortalte, at politiet så gennem fingrene med den
slags. Han fortalte også, at en af de logerende
tilberedte sin mad på en mælketransportspand,
hvor han fyrede gennem et hul forneden i
spanden.

Søby Klondyke
I sin bog ”Søby Klondyke” fra 1975 skriver grundlæggeren af brunkulsmuseet Johs. Rolsted stort
set samme historie om starten af eventyret om
brunkul i Søby:
Peder Voldsgaard havde hørt om brunkulsbrydningen i Fasterholt, og da han en dag borede
efter mergel på sin mark, kom der noget op, som
kunne ligne brunkul. Han prøvede at fyre med det
og fandt, at brunkullene var af god kvalitet. På
det tidspunkt var der ikke brændselsmangel i
landet, så Voldsgaard drømte ikke om, at det
store Søby-eventyr skulle begynde på hans mark.
Begyndelsen var meget tilfældig. Krigens udbrud i
1939 havde medført stor arbejdsløshed, og i den
strenge vinter samme år var der brændselsmangel i mange hjem. Et par arbejdere i Kølkær
havde hørt om brunkullene på Voldsgaards mark.
De fik lov til at grave lidt brunkul op til eget brug.
Det gik let for dem, for kullene lå kun et par
meter nede. De fik snart opgravet så mange
brunkul, at de havde brændsel julen over.

Deres genbo, stationsmester Sunesen, hørte om
disse brunkul. Han prøvede at fyre med dem i sin
kakkelovn, og forsøget faldt heldigt ud. Han gik i
kompagni med brugsuddeler Liebergren, Kølkær,
og stationsmester Mortensen, Fasterholt. De fik
brydningsret på et stykke jord hos P. Voldsgaard
og havde en lovende start. Grundvandet drillede,
så de nåede ikke at få brunkul op, før deres
kapital var opbrugt.
Bertel Jensen, en ung arbejder fra Kølkær, var
den første, som med udbytte oplevede
brunkulseventyret. Han fik også brydningsret på
et jordstykke på Voldsgaards mark ved Søby Å.
Han havde en anden arbejder ved navn Antonius
som medhjælper. De fik økonomisk hjælp fra
isenkræmmer Ullerich og grosserer Lauritsen,
begge fra Herning. Nu kom der rigtig gang i
produktionen, og fortjenesten var så god, at
Bertel gjorde op med sine økonomiske hjælpere i
Herning. Han udlejede optagningen af brunkul i
entreprise til entreprenører. Det var en god
forretning, og et år havde han således en
årsindtægt på 240.000 kr, men pengene
smuldrede væk for ham ved et stort personligt
forbrug, og da han var færdig med at tage
brunkul op på det lejede areal, skyldte han Peder
Voldsgaard 15.000 kr. i afgift for optagne kul. De
penge har Peder Voldsgaard stadig til gode.
Trikotagefabrikant Jeppe Jepsen, Herning, var
stor brunkulsentreprenør allerede under 1.
Verdenskrig, hvor han gravede brunkul i
Troldhede. Han var så heldig at få oplyst, at P.
Voldsgaard i Søby havde fundet brunkul på sin
mark. Jeppe Jepsen fik hos ham tilladelse til at
foretage boringer på ejendommens areal, og det
gav det overraskende resultat, at der under et
sandlag på fem meter fandtes op til tre meter
brunkul og under et klæglag yderligere 1,5-2
meter kul. Jeppe Jepsen forelagde boringernes
resultat for baneingeniør Flensborg (som blev
statens tilsynsførende i Søby), som forundret
kiggede på oplysningerne. Han vidste på det
tidspunkt ikke, at der var brunkul i Søby.
Jeppe og sønnen Eli Jepsen gik i kompagni skab
med Wright, Thomsen & Kier, som havde en
aftale med Henriksen & Kähler, så tre parter
indgik i samarbejdet.
I en ejendom tilhørende P. Voldsgaard blev
indrettet marketenderi og soverum i stuehuset til
de faste arbejdere, og i udbygningen blev
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indrettet et værksted, hvor tre mand havde
arbejde hele året. Og der kom jernbanespor til
lejet.
Jacob Lodahl fik tilladelse af P. Voldsgaard til at
grave brunkul på et mindre stykke jord på hans
mark. Jordstykket lå op til et andet leje, hvor
Wright, Thomsen & Kier gravede brunkul.
Grundvandet ledte han i den nærliggende Søby
Bæk. Den bløde mosebund omkring Lodahls leje
kunne ikke bære de tungt læsse lastbiler. På et
tidspunkt trængte vand fra Søby Å ind i
brunkulsgraven.
I 1940 begyndte ingeniør H. Theut, Viborg, at
grave brunkul i Søby på Jens Chr. Jensens
ejendom i Gl. Søby, og efter tre år flyttede han til
Valdemarsminde.

Øjenvidne i 1939
I min bog om ”Det brune guld” fra 2007:
”Den første egentlige produktion i Danmarks
kommende brunkulscentrum i Søby blev sat i
gang af trikotagefabrikant Jeppe Jepsen fra
Herning, som havde erfaring med brunkul fra 1.
Verdenskrig i Troldhede. Da den ny verdenskrig
brød ud, fik han oplyst, at gdr. P. Voldsgaard i
Søby ved et tilfælde en snes år tidligere havde
fundet brunkul. Jeppe Jepsen vidste, at der nu
skulle stordrift til og kontaktede Wright, Thomsen
& Kier, som dermed blev det første
entreprenørfirma i Søby.

Slæde januar 1940
Chr. Isen Herning Folkeblad januar 1980:
Det første beskedne læs brunkul fra Søby
transporteredes til Kølkær på en slæde i januar
1940 og var resultatet af en arbejdsindsats, der
tog sin begyndelse i efteråret 1939. Pionererne
var et par arbejdsmænd fra Kølkær, som i al
stilfærdighed gik i gang med hakke, skovl og med
spade.
Chr. Isen i Hardsyssel årbog 1982:
I 1939 blev det alvor med brunkulsproduktionen i
Søby. Pionererne i denne historie var fem-seks
arbejdsmænd og en husmand fra Kølkær.
Arbejdsmændene startede i to hold på hver sit
hul, mens husmanden begyndte ene mand på det
tredje hul.
I Herning Folkeblad september 1981 skrev Chr.
Isen om start af brunkulsgravning i Søby:
I Søby (under 1. Verdenskrig) blev det hele bare
til et enkelt hul i jorden og en beskeden dynge
brunkul på brinken, som nogle år senere blev
brændt af en husmand i brændselsnød på grund
af en våd sommer.
Desværre kom der nok en verdenskrig, og da kom
Søby med i brunkulsproduktionen, så det
battede. Hele dette såkaldte eventyr begyndte
ved ejendommen, hvor føromtalte kul forhen
blev gravet. Stedet var en nu forsvunden
naboejendom til Voldsgaard og ikke ved
Voldsgaard, som det undertiden er påstået. At
manden i Voldsgaard på tidspunktet ejede
omtalte ejendom, forandrer intet ved den ting.

Dynes Larsen står på sortérværket 1948.
Det første spadestik i Søby tog fire ledige
arbejdsmænd fra Kølkær, Dynes Larsen, Julius
Vyck, Bertel Jensen og Jens Nielsen, som i
december 1939 havde brug for brændsel til
vinteren.
- De gravede et hul på to gange fire meter, som
jeg selv var henne for at se, fortæller Dynes
Larsens den gang 17-årige søn, Verner Bjørnsfeldt
(død 2017).
Dynes Larsen håbede mest på, at der muligvis
kunne blive tale om fast arbejde – som i
Fasterholt en snes år tidligere. Han ænsede ikke,
at gravningen ville udvikle sig så utroligt og brede
sig som ringe i vandet.
- Han tænkte ikke på, at han havde været med til
noget historisk, men han snakkede da om, at det
var en oplevelse, at han havde været med til at
starte hele brunkulseventyret, husker Verner
Bjørnsfeldt.
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Kortet fra 1941 viser gravningen hos HP Christensen på Lille Voldsgaard (ved pilen). Matrikel 3a
med selve Voldsgaard er ikke med i området.

I 1967 idé om museum

Dynes Larsen fortsatte i brunkullene hos Knud
Damgaard i 12-14 år, og Bertel Jensen etablerede
sig som entreprenør.
De begyndte på en ejendom, som Peder
Voldsgaard havde købt på tvangsauktion, og ved
et tilfælde fandt han brunkul lige i overfladen, da
han gravede efter mergel i 1918. Det vidste folk
på egnen, og de fire arbejdsløse fik lov til at grave
på gården, hvorfra heste transporterede det
første beskedne læs brunkul til Kølkær på en
slæde i januar 1940.
Folk med kendskab til investering og fortjeneste
fik travlt med at sikre sig ret til brydning, købe
gårde og træffe aftaler om brydning af brunkul.”
Eventyret hos husmændene på den forarmede
hede kunne begynde.

Søby Brunkulsmuseum i 1977

På Herning Turistforenings generalforsamling
oplyste bestyrelsesmedlem Norman Jepsen i
1967, at bestyrelsen arbejdede med planer om at
gøre Søby Brunkulslejer til en turistattraktion;
herunder brunkulsmuseum.
Samme år begyndte højskolelærer Hans Peter
Petersen at samle materiale om brunkulstiden,
men det nåede kun til Herning Museum.

Overlærer Johs. Rolsted fra Kølkær stod som
foregangsmanden bag Søby Brunkulsmuseum.
Fra start lejede museet fra åbningen i 1977 jord
fra Voldsgaard ejet af direktør Daugaard Nielsen,
Vejle – søn af Bertel Nielsen fra firmaet af samme
navn, som hørte blandt pionererne i Søbys
brunkulseventyr.
Vejle Amts Folkeblad skrev efter den første uge:
Allerede 500 navne i gæsteprotokollen på museet
i huset fra gravemester Søren Kristensen,
Fasterholt. ”Bygningen blev senere overtaget af
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vognmand Harald Møller, Søby, der har skænket
den til museum.”

Lille Voldsgaard, og det var på hans jord, at der
første gang gravedes brunkul i 1939.”
”Voldsgaard har på grund af sin historie og beliggenhed indlysende kvaliteter som udflugtsmål,
hjemsted for museet og udgangspunkt for den
bredere oplysningsvirksomhed, som brunkulslejerne, dette ”kæmpear” i landskabet, gør krav
på.”

Museet åbnede i ”Tørve Sørens Hus”, som lå på
stedet.
Det er lykkedes museet at skaffe ”billeder fra de
22 gårde, som engang lå, hvor brunkulslejerne
opstod. Gårdene blev solgt og sener revet ned for
at give plads til gravearbejdet.”
Som kustode-par ansatte bestyrelsen Stinne og
Ernst Poulsen, der boede på Brunkulsvej 22.

Planer om at købe Voldsgaard

Billedet af Voldsgaard og de følgende tog fotograf Flemming Hansen, Herning Folkeblad i maj
2002 til interview med Evald Dahl.

Kulturminde i 1984
Direktør for Herning Museum og medlem af
bestyrelsen i Søby Brunkulsmuseum Ulla Thyrring
fremlagde i marts 1984 ”Registrering og planlægning af kulturminder i Søby Brunkulslejer.”
Hun skrev om Voldsgaard (grundstykket) ejet af
Daugaard Nielsen, ”med hvem museet har
indgået en stemplet kontrakt af 1977 om leje af
det pågældende areal på én krone (per solgt
billet, red) og løbende over 99 år.”
Hun skriver, at ”Voldsgaard ejedes tidligere af
Peder Voldsgaard Christensen, som også ejede

Søby Brunkulslejer debatoplæg om helhedsplanlægning fra amtet i 1986:
Brunkulsmuseet, som årligt besøges af cirka
14.000, bør have bedre forhold. Ejendommen
Voldsgaard, hvor brunkulsgravningen startede,
bør søges købt.
Internt begyndte bestyrelsen at overveje køb.
Blandt andet fordi ejerne Daugaard Nielsen med
sine to sønner, Henrik og Søren ville hæve
huslejen fra 1,00 til 2,00 kroner per solgt billet.
Lejeaftalen lød på 30 år. I 1993 afregnede museet
for 12.533 gæster a en krone. En stigning af
huslejen på måske op til 25.000 kr. årligt ”kan
økonomien ikke bære”, skrev bestyrelsen i
december 1995.
I september 1998 foreslog ejerne, at Søby
Brunkulsmuseum købte ejendommen matrikel
nummer 3a for 900.000 kr. Vurderingen lød på
720.000 kr. Selve museet lå dog på nabomatriklen, 6b, men det ville museet ”stadig kunne råde
over” og uden at ”betale noget for denne leje.
Der vil eventuelt kunne blive tale om mageskifte
af noget af jorden, der ligger lidt uhensigtsmæssigt.”
I august 1999 foreslog Herning Byråds
uddannelses- og kulturudvalg at yde et tilskud på
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233.000 kr. på betingelse af, at Ringkjøbing Amt
også bidrog.
Det ændrede sig dog.

Evald Dahl i Herning Folkeblad maj 2002:
Hele ejendommen kostede 900.000 kr, men
museet solgte et stort skovområde fra, så den
reelle pris kun var det halve. Sparer omkring
35.000 kr. i årlig husleje.

I 2001 plan om jernbane i området

Købte Voldsgaard i 2000

Herning Folkeblad maj 2001:
Brunkulsmuseets formand Johnny Lodahl og
næstformand Evald Dahl arbejder sammen med
Ole Petersen fra Herning Turist- og Kongreskontor på at få etableret en smalsporsbane ud i
området; blandt andet med datidens tipvogne.
Der er nedsat en toggruppe.
”Det er led i et større projekt”, siger Ole Petersen.

Herning Folkeblad 10. juni 2000 om Søby
Brunkulsmuseums køb af Voldsgaard:
Næstformand Peer Knudsen fra Herning byråds
børne- og kulturudvalg: ”Det er et helt unikt
museum, og det glæder os meget, at vi har
kunnet være med til at bringe denne sag på
plads.”

I 2001 oplæg om brug af Voldsgaard

Daugaard Nielsen overtog ejendommen i midten
af 1950’erne og brød brunkul på området frem til
1961.
Daugaard: ”Vi havde det store kuloplag på den
plads, hvor der nu er parkeringsplads for museet.
Her lå der masser af brunkul i bunker på op til to
meters højde. Højere turde vi ikke lægge dem på
grund af risiko for selvantændelse.”
Han fremsatte købstilbud i september 1998.
Ringkjøbing amtsråd sprang fra, så Herning
Kommune overtog al medvirken i økonomisk
finansiering.

Evald Dahl, næstformand i bestyrelsen for Søby
Brunkulsmuseum i ”Søby Brunkulsmuseums
fremtid og udvikling herunder kommende
anvendelse af Voldsgaard. Sommeren 2001”:
20.000 gæster årligt; heraf 17.000-18.000
betalende i museets normale åbningstid 1. april31. oktober.
Scenehuset og festplads taget i brug 21. juni 1997
samt kiosk 19. juni 1999.
Remise til lokomotiv fra Vestkraft 1999.
Gravemasekine fra Johs. Møllers Maskinfabrik i
foråret 2001.
Billethus og butik åbner i foråret 2002.
Efter købet af Voldsgaard ”må der begyndes med
en renovering af bygningerne.” Udstilling med for
eksempel skalamodeller af Søby under tiden med
kulgravning og vægstore plancher over området
med brunkul.
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I 2002 analyse fra bestyrelsen
Museumsanalyse udarbejdet i januar/februar
2002 af bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum:
Beskriver de eksisterende forhold. De sidste 10 år
har besøgstallet været på cirka 16.000 betalende
gæster om året; og i 2001 cirka 16.500 betalende.
Ud over ovennævnte bygninger omtaler analysen
købmandsbutik (1985 Bjarne Fischer), arbejdsvogn fra DSB og Spisehuset fra 1992.

dem, søger vi midler til en gennemgribende
restaurering og indretning til museumsformål. Af
kulturhistoriske årsager lægger vi vægt på at
bevare bygningernes autencitet.

Det sidste af Flemming Hansens fotos fra 2002.
Herning Folkeblad 4. maj 2002 interview med
Evald Dahl:
Han fortæller, ”at museumsfolkene vil restaurere
gårdens to bygninger og føre dem tilbage til den
stand, de var i dengang.” Han ser frem til at
begynde med det store projekt med at gøre
gården til en del af museet.

100.000 gæster i 2008

Oplæg i 2002 om istandsættelse
Oplæg/ansøgning i januar 2002 til Foreningen
Real Danmark om midler til ”istandsættelsen af
bevaringsmæssige bygninger ved Søby
Brunkulsmuseum”. Sendt fra Herning Turist- og
Kongresbureau i samarbejde med Søby
Brunkulsmuseums bestyrelse og direktør Ulla
Thyrring, Herning Museum.
Ulla Thyrring skriver i ansøgningen. ”Voldsgaards
bygninger er fra begyndelsen af forrige århundrede. Deres tilstand er langt fra tilfredsstillende
og nu, da museet har sat sig i stand til at erhverve

Turistchef Ole Petersen i 2002 om Søby 2008
efter ”udvidelse for fornyelse af det eksisterende
brunkulsmuseum i Søby til at omfatte nye
aktivitets- og formidlingsområder.” ”Besøgstallet
skal øges fra de nuværende 20.000 til 100.000
gæster per år.”
I fase 2 internationalt samarbejde med blandt
andet Polen, som stadig graver brunkul.
Projektledelsen skal ligge hos Herning Turist- og
Kongresbureau.
Bredere bestyrelsen med ”repræsentation fra
flere økonomiske interessegrupper.”
Guiderne på frivillig basis skal på sigt afløses af
”lønnede medarbejdere.”
Bygningsrenoveringen (af Voldsgaard)”vil løbe op
i en million kroner.”
(100.000 gæster per år betyder 550 i gennemsnit
per dag. Med 15.000 gæster er det på 80, red.)
Generalforsamling 21. marts 2003:
Afslag fra Real Danmark om 1,8 mill. kr. til
renovering af Voldsgaard, og ”den forestående
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istandsættelse af gården vil fremdeles være en
udfordring for museet.”

2003 Besøgscenter Søby Brunkulslejer
12. september 2003 drøfter bestyrelsen
”Voldsgaards istandsættelse”. Carl Næsted gav
udtryk for ængstelse for driftsudgifter efter en
eventuel istandsættelse, men ”siger god for
bygningens tilstand. Den er sund og tæt på taget
og kan godt afvente et halvt års planlægning
uden at lide overlast.” Der var enighed om, at
”Voldsgaards istandsættelse og indretning
udmærket kan op deles i delprojekter.”
25. november 2003 oplæg til ”Udviklingsprojekt
om Søby Museum og Brunkulslejer” fra Ole
Petersen på baggrund af en rapport fra cand.
mag. Hanne Marie Myrhøj. Bakket op af blandt
andre Ulla Thyrring og Evald Dahl, som skal
indkalde museets bestyrelse til møde.
Besøgscenter Søby Brunkulslejer skal samle og
udbygge den eksisterende formidling og formidle
historien om en betydningsfuld arbejdsplads i
1940’ernes Danmark. Det skal formidle samspillet
mellem kultur (Søby-klondyket i 1940’erne),
natur (kulturlandskabet som det ser ud i dag) og
råstof (energikilder, behov og forsyning i fortid og
fremtid).
En ”tidssluse” skal føre den besøgende tilbage til
1940’ernes Søby, og her indgår Voldsgaard.

Hans Peter Rasmussen følte sig forpligtet.
12. december 2003 møde på Herning Museum
om udviklingsrapport om Søby:

Ny udstillingsbygning eventuelt med en
nedgravet geologisk udstillingsgang.
Formand Hans Peter Rasmussen fra Søby
Brunkulsmuseum ”føler sig forpligtet til at følge
op på projektet.” Projektgruppe fra museum,
kommune og turistbureau.
Januar 2004 ekstraordinært møde i bestyrelsen
for Søby Brunkulsmuseum:
Tvivl om at nå op på 100.000 gæster. ”Mere
grundlæggende blev der udtrykt ængstelse for, at
projektet drejer fokus væk fra det særpræg og
den atmosfære, der kendetegner Søby Brunkulsmuseum og dermed Søby tidligere, i dag og i
fremtiden.”
Restaurering af Voldsgaard er en mulighed, men
der er generelt brug for et revideret projekt.
Generalforsamling 26. marts 2004:
Formand Hans Peter Rasmussen om Voldsgaard:
”Nu ser det ud til at ske noget” i forbindelse med
det store projekt Herning Kommune har igangsat
om Søby Brunkulsmuseum. Det er beundringsværdigt, så aktiv Herning Kommune går ind i
dette projekt.”
Juni 2004 møde på turistbureauet:
Real Danmark kunne være sponsor for Voldsgård.

Avisartikel 2004 bryder samarbejdet
4. august 2004 artikel i Herning Folkeblad:
En arbejdsgruppe skal i aktion for at få udviklet
Søby-området til et oplevelsesområde for brunkul
og natur.
Turistchef Ole Petersen: ”Turisterne skal rundt i
bil og med tog, men først skal der skaffes penge
til et såkaldt forskerprojekt, som skal lokke
sponsorer og andre myndigheder til. Vi sigter
efter en modal ala Hjerl Hede.”
Den store knast er at skaffe otte millioner kroner
til projektet. Et elektronisk klasseværelse vil det
være oplagt at placere på Voldsgaard.
Projektet skal ses i sammenhæng med, at Satsskovdistrikt Feldborg et par kilometer længere
mod øst har købt ejendommen Brunkulsvej 16,
som det vil indrette til et naturformidlingscenter
og et center for jægere.
Tog Fløjt Ottos Hus i brug i marts.
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Næstformand Evald Dahl vil renovere brovægt og
hus på Brunkulsvej 11 (Elmers Hus).

Feriefond, deltager i et møde og besøger Søby.
(7. februar 2005).
Møde i arbejdsgruppen 5. april 2005:
Skal blandt andet beskrive mål- og muligheder for
udvikling til brunkulsmuseets fremtid.
Museets bestyrelse har skønnet, at restaurering
af Voldsgaards stuehus vil koste 500.000-750.000
kr. og udhuse 2.000.000-2.500.000 kr.
Ifølge referatet omfatter ønskerne ”anlægsmæssigt til cirka syv mill. kr og udviklingsmæssigt
cirka to mill. kr.”

Elmers Hus, som det så ud maj 2017. Vægten
renoverede museet, hvor den står i dag. Naturstyrelsen har ladet huset stå.
Referat fra bestyrelsens møde 13. august:
”Formanden skal gå i pressen med en replik til
den noget misvisende artikel om museets
fremtidsplaner, som nylig blev bragt i Herning
Folkeblad uden bestyrelsens viden og
indblanding.”
Formand Hans Peter Rasmussen beskyldte
artiklen for at hæmme samarbejdet.
I et svar beklagede Ole Petersen, at artiklen var
utidig og vil gerne på et møde ”fremkomme med
en undskyldning til hele bestyrelsen” på museet.
”Det er Søby Brunkulsmuseum bestyrelse, som
beslutter hvad og hvornår, der skal udvikles.”

Fra 2005 nyt projekt – uden held
December 2004 møde i arbejdsgruppen uden Ole
Petersen, men med formand Johs. Poulsen fra
Herning byråds børne- og kulturudvalg:
Et nyt udvalg får frie hænder, og det blev
besluttet ”at neutralisere alle tidligere forslag til
projekter i Søby Brunkulsmuseum.”
Johs. Poulsen meddeler Ole Petersen, at
”udviklingsprojektet af 25. november 2003 er
stillet i bero.”
Bestyrelsens møde 4. februar 2005:
Folketingsmedlem Mogens Jensen har gjort
Arbejdsmarkedets Feriefond opmærksom på
museet. Tine Aurvig-Huggenberger, næstformand
LO og bestyrelsesmedlem Arbejdsmarkedets

Næstformand Finn Kristensen (guider på foto
ovenfor) fra brunkulsmuseet ”understregede
meget kraftigt, at museet gerne samarbejdede,
men at museets bestyrelse var suverænt
afgørende i forhold til museumsvirksomheden, og
man ønskede ikke en utidig indblanding fra
udvalgets side, således som det var sket fra
Turistkontoret.”
14. april 2005 Hans Peter Rasmussen om
udvikling af Søby Brunkulsmuseum:
Første af ni punkter er istandsættelse af Voldsgaards stuehus, nummer syv istandsættelse af
længerne og punkt otte indretning af længerne.
”Det er kulgravernes betingelser, som det hele
bygges op om.”
Herning Bladet 27. april 2005:
I Fløjt Ottos Hus er i soveværelset indrettet en
læsestue til at studere fotos og udklip.
Bestyrelsesmedlem Finn John Kristensen har
gennemgået 600 fotos, som æresmedlem Svend
Erik Jacobsen havde samlet, og en papkasse med
gamle avisudklip fra 1944 til 47. I læsestuen kan
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”vore gæster i ro og fred sætte sig her og studere
brunkulstidens mange historier”, siger Finn
Kristensen, som har samlet materialet i ringbind.
Møde i arbejdsgruppen 4. maj 2005:
Stadig uenige om kommissorium.
23. maj 2005 Margit Blæsbjerg, det Danske
Erhvervsakademi i Randers hovedopgave om
Søby Museum og brunkulsleje, herunder
fremtidsperspektiver for Voldsgaard, som
inddrages som aktiv del af museet.
Til renovering foreslog hun optaget et 30-årigt lån
på henholdsvis 1.875.000 kr. til stuehus og
3.075.000 til udhuse, så samlet årlig ydelse lød på
300.000 kr. Det krævede en øget omsætning på
500.000 for stuehuset og 1.000.000 for udhuse;
uden at hun indregnede beløb til indretning.
”Jeg vil anbefale bestyrelsen nøje at overveje de
påtænkte restaureringer. Idet jeg ikke anser det
for muligt at øge omsætningen i den grad, det er
nødvendigt, for at investeringerne er rentable
under de skitserede forhold.”
16. september 2005 møde i bestyrelsen:
”Generelt rummede rapporten intet nyt.”
9. august 2005 møde om Søby-området mellem
Hans Peter Rasmussen og Johs. Poulsen, fordi
processen i arbejdsgruppen ikke skred fremad.
Hans Peter Rasmussen understregede, at
”museet gerne vil være med i en udvikling i
området, så længe museets integritet
respekteres.”
Johs. Poulsen forsikrede, at ”ingen havde
intention om at overtage Søby Brunkulsmuseum.
Der er stor respekt om, at museet tiltrækker
mange besøgende og formidler kulhistorien godt.
Der er på sigt brug for en udvikling af området
omkring de gamle brunkulslejer, og det er vigtigt,
at museet er en del af denne udvikling sammen
med de andre aktører.”
12. september 2005 møde i arbejdsgruppen
suppleret af Johs. Poulsen:
Hans Peter Rasmussen nævnte igen som punkt
ét, at Voldsgaard istandsættes. Johs. Poulsen
fastslog museet er selvstændigt – og har
interesse i at høre på udefrakommende ideer.
Enige om at ”gruppen startes igen.”
Men alle bestræbelserne løb igen ud i sandet.

Fredning afgjort i 2005
Ringkjøbing Amt og Herning Kommune foreslog i
2001 fredning af cirka 1.100 hektar i Søby Brunkulslejer og Søby Sø. Fredningsnævnet i Ringkjøbing amt afgjorde sagen 30. juni 2005 for
blandt andet at bevare ”kulturelle værdier”.
Regionplanen omtalte blandt andet områdets
kulturhistoriske værdier. Fredningen skal for
eksempel skabe mulighed for at formidle
kulturværdier. Søby Brunkulsmuseum havde i en
indsigelse peget på, at ”det kulturhistoriske –
kulgraverlivet – er tillagt for lille betydning i
fredningen.” Ringkjøbing Amt bemærkede dertil,
at ”fredningen giver mulighed for ombygning,
tilbygning og yderligere bebyggelse og anlæg, der
tjener Brunkulsmuseets drift og formidling.”
Herning Kommune syntes, at fredningen ”vil
kunne støtte museets aktiviteter”, men mente
ikke fredningen vil tilføre væsentligt flere gæster i
området, da det i forvejen er offentligt
tilgængeligt og i forvejen ”er dygtigt markedsført
af Brunkulsmuseet.”
Naturklagenævnet vedtog, at fredningen ikke
indskrænker Søby Brunkulsmuseums muligheder
for at drive museumsaktiviteter og opkræve
entré. Brunkulsmuseet kan overtage og drive
eller ”efter fredningsnævnets afgørelse
istandsætte tilbageværende kulturhistoriske
anlæg, bygninger, huse med mere, som kan indgå
i museets samling og formidling af området.”
Desuden er fredningen ”ikke til hinder for, at der
kan etableres en mindelund for de omkomne
brunkulsarbejdere.”

Arbejdsmarkedets Feriefond 2006
Herning Folkeblad 8. maj 2006:
Folketingsmedlem Mogens Jensen ville hjælpe
den glemte perle og mente, museet har potenti-
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ale til flere end 17.000 gæster, men ”ønsker ikke
at forvandle det til et Disneyland”. Kunne for
eksempel etablere jernbanespor ud i området.
Herning Folkeblad 20. april 2007:
Formand Hans Peter Rasmussen: ”Søby Brunkulsmuseum skal skille sig ud fra Legoland og Hjerl
Hede. Søby-området skal ikke tivoliseres og have
besøg af op mod 120.000 gæster hvert år.”
Derimod skal museet med en plan til fire
millioner kroner udvikle sig til ”alene at fortælle
de mange historier om dem, der arbejdede og
levede i området.”
Ansøgte Arbejdsmarkedets Feriefond om støtte
til arkivering af historier om brunkulstiden.
Istandsat Opel Blitz lastbil fra 1959 skal indgå i
udstillingen ved siden af brovægten fra Elmers
Hus.

Ved at opføre spisehus, Søby Forsamlingshus
(foto), til 75 gæster og efter model fra 1940.
Indviet i oktober 2007. Det ”gamle” spisehus kan
rumme 65 personer.
Herning Folkeblad 11. august 2007:
Brunkulsmuseet er ved at flytte og istandsætte
Frodes Hus ude fra området.
December 2007:
Bestyrelsen udarbejdede projektbeskrivelse og
projektplan for brunkulsarbejdernes vilkår under
brunkulstiden 1939-1971. Og projekt angående
etablering af arkiv over brunkulsarbejdernes
vilkår og indsamling af historier fortalt af de
sidste brunkulsarbejdere. Godkendt ud fra oplæg
fra april og juli 2007.

Blandt øvrige delprojekter står blandt andet
”istandsætte Voldsgaard.”
(Bestyrelsen fik afslag fra Arbejdsmarkedets
Feriefond om støtte).

Naturcenter i 2007
December 2007 idéoplæg til Søby-Harrild Naturog Vildtforvaltningscenter i et område, hvor
staten ejer cirka 3.350 hektar skov og natur:
Søby Brunkulsmuseum er selvfølgelig stedet, hvor
man i Danmark formidler brunkulsgravningens
epoke. I samarbejde med folkene bag det
nuværende brunkulsmuseum i Søby udbygges
museumsfaciliteterne, så et større antal turister
og andre besøgende tiltrækkes.
Et nationalt brunkulsmuseum eller brunkulscenter med blandt andet udstillinger, biograf og
frilandsmuseum kan ikke blot fortælle og
levendegøre brunkulsgravningens særlige
historie, men også skabe forbindelse til de
geologiske og samtidshistoriske forudsætninger,
koble til andre historiske, nutidige og fremtidige
energiformer samt klimaudfordringer.
Det vil ikke blot have lokale og almindelige
turister som målgruppe. Den efterhånden store
mængde såkaldte erhvervsturister vil udgøre et
potentiale.
Også dette oplæg løb ud i sandet.
Bestyrelsen 8. februar 2008:
Kritik af at planen om Søby-Harrild Natur- og
Vildtforvaltningscenter blev offentliggjort i
pressen, ”uden at Søby Brunkulsmuseum og
Klosterlund Museum har været præsenteret for
den fem sider store rapport.”
Herning Folkeblad 29. februar 2008 om ”Et
snigløb i brunkulslejet”:
”Bestyrelsen bag Søby Brunkulsmuseum vil ikke
med i stor plan for naturcentret. De er end ikke
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blevet spurgt. Museet er udnævnt til at være en
hjørnesten i det det stort anlagte idéoplæg” om
et naturcenter Søby-Harrild.
”Turistkontoret i Herning vil udvide Søby
Brunkulsmuseum til at være et cirkus, der kan
konkurrere med Legoland. Det er slet ikke vores
koncept. Og det vil vi ikke være med til. Vores
museum er i dag bæredygtigt, også økonomisk,
siger formand Hans Peter Rasmussen.”
Bestyrelsen besluttede at lukke museet i oktober.

Generalforsamling 27. marts 2015:
I formand Hans Peter Rasmussens beretning om
Voldsgaard: ”Arbejdet er lagt i bero.”
Generalforsamling 18. marts 2016:
I formand Jan Svendsens beretning: ”Søby
Brunkulsmuseum har i tidens løb oplevet, at
kræfter udefra gerne ville pådutte bestyrelsen,
hvordan museet skulle arbejde, og resultatet var,
at alt løb ud i sandet. Vi vil selv bestemme
udviklingen, og selvfølgelig skal vi som hidtil
udvikle os; som vi for eksempel har set med
skulpturen i 2014 og smedjen i 2015/16. Vi skal
udvikle os, men også hele tiden værne om det,
der allerede er skabt på vores museum, hvor vi
skal bevare den intime stemning og den originale
hygge. Vi skal kæmpe for at bevare vores
besøgstal, hvor vi finder balancen mellem, at
gæsterne kan genkende stedet og samtidig får
øje på noget nyt.”

2016 arbejde videre med Voldsgaard

27. marts 2009:
Mindelunden genindviet efter flytning fra
landevejen til Søby Brunkulsmuseum.
Herning Folkeblad 19. marts 2011:
20.000 kr. fra Carlsbergs Mindelegat skal danne
grundlag for projekt med at digitalisere og
registrere fotos til Kulturarvstyrelsens database.
Samarbejde med Midtjyllands Museum.

2013 Voldsgaard i bero
18. september 2013 skitse til slagplan for Søby
Brunkulsmuseum ved formand Hans Peter
Rasmussen:
Udstillinger og aktiviteter på Voldsgaard skal
supplere museet eller helt adskille sig fra museet.
Det kunne være energiforsyning; Søby
Energipanorama.

Bestyrelsesmøde 11. november 2016: ”Der skal
arbejdes videre med Voldsgaard. Det er et
langtidsprojekt, men det er et klenodie, som har
stor betydning for museet. Der tænkes på klasserum til skoleklaser med mere. Helhedsplanen kan
også få betydning. Det bliver dyrt, så RealDania
bør nok undersøges.”
Bestyrelsesmøde24. februar 2017:
Det blev foreslået at danne et idéudvalg,
følgende blev foreslået: 1 fra Herning Kommune,
1 fra Herning museum, 1 fra Hedelandsgruppen
samt Kurt Hansen, Jan Svendsen og Jørgen
Andersen fra bestyrelsen.
Generalforsamling 17. marts 2017 i formand Jan
Svendsens beretning:
”Jeg vil om fremtiden slutte med et par ord om
Voldsgaard, som vi har ejet siden 2000, men
skiftende bestyrelser har af gode grunde været
bange for at gå i gang med en renovering af frygt
for, at den efterfølgende drift ville kvæle museet.
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I stuehuset kunne blive et undervisningslokale,
bibliotek, arkiv og arbejdsværelse.
I udhusene skulle så være udstilling, hvor vi
måske kan samarbejde med andre lokale kræfter.
Jeg vil kraftigt understrege, at vi er i den
undersøgende fase, og at den efterfølgende drift
under ingen omstændigheder må ødelægge
driften på den nuværende del af museet.
Vi står i den gunstige situation, at skiftende
bestyrelser gennem de seneste 10-12 år har
oparbejdet en sund økonomi.
Vi har både en sund og stærk økonomi, samtidig
med en positiv opbakning fra alle i vores nærhed;
herunder Herning Kommune. Desuden har vi en
velfungerende bestyrelse.
Derfor er jeg overbevist om, at vi kan magte
opgaven både med en restaurering og efterfølgende drift. Det tyder de første sonderinger i
hvert fald på, men vi hører gerne reaktioner og
gode ideer fra jer her på generalforsamlingen.”
Udarbejdet af Jan Svendsen maj 2017.

Området i dag med Voldsgaard (1), Lille Voldsgaard (2) og Sdr. Søbygaard (3).

Brunkulssøen ved Festpladsen. Lille Voldsgaard lå
sådan cirka, hvor øen er midt i søen.
Og nedenfor set fra modsatte side af søen med
Festpladsen i baggrunden.
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Fotos marts 2017:

