
Søby Brunkulsmuseum arrangerer 

KUL-TUR 2023 
 

 
 

Søby Brunkulsmuseum arrangerer 30. oktober-3. november 2023 en kul-tur, hvor 
hovedattraktionen er besøg på brunkuls-kraftværket ved Lippendorf, hvor vi får en guidet 

rundvisning på værket og i området med dels nuværende, dels tidligere brunkulslejer. 
 

Rejseledere på hele turen er den erfarne rejsearrangør Knud Egon Poulsen  
og forfatter Jan Svendsen, formand Søby Brunkulsmuseum. 

 
Overnatning på trestjernede hoteller, morgenmad, frokost, aftensmad og entreer. 

Drikkevarer for egen regning. Vinsmagning er tilkøb på egen regning. Jan tager de andre 
med på café, hvor vi smager på kaffe og øl. 

 
Prisen er derefter KUN 5.500 kr. (5.384 kr. per 1/11-2022) med forbehold for prisstigninger. 

Vi har kun 50 pladser, så ”først-til-mølle” gælder. 
Nærmere information og tilmelding KUN på mail til museum@brunkul.com 

Efter tilmelding betales deposition på 1.000 kr. 

mailto:museum@brunkul.com


Mandag 30. oktober. 
Afgang fra Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning. 
Vi kører til Harzen og overnatter i Goslar.  
 

Tirsdag 31. oktober. 
Besøg på Rammelsbergmine. www.rammelsberg.de – i stil med en 
stenkulsmine. 
I langt over 1000 år blev der brudt malm i Rammelsberg, som er en 
af de største sammenhængende miner i verden., som er Tysklands 
første tekniske UNESCO-verdenskulturarv. I de over 200 år gamle 
minegange går vi til fods gennem smalle strækninger, brede 
hjulstuer og forbi vandhjul lavet af træ. Til maskinerne fra den 
moderne minedrift kører vi med en minebane. Her kan vi opleve 
betingelserne, under hvilke minearbejderne måtte arbejde, som på 
trods af teknikken, var et hårdt og farligt job.  

 
Besøg Grenzmuseum Sorge, Försterbergstrasse 5b.  
www.grenzmuseum-sorge.de  
Vi ser resterne af det oprindelige grænsesystem på en historiesti med 
informationstavler, rester af grænsehegn I og II, grænsesøjle, udsigtstårn, 
vandbarriere og jordbunker samt et lille museum.   
Vi kører til området Halle/Leipzig, hvor vi overnatter på samme hotel tre 
nætter. 
 
Onsdag 1. november.  

Vi kører til Lippendorf lidt syd for Leipzig. Kører forbi Deutschlandhalle Jugend- 
og Vereinshaus, Haupstrasse 62A. Her boede danske brunkulsarbejdere under 
2. Verdenskrig, heriblandt Jens ”Lyn” Jensen, som gravede brunkul ved Brande, 
hvor eneboeren i 2002 efterlod 1,2 mil. kr. 
www.neukieritzsch.de/vereinshaus-lippendorf  

 
Samme sted heldags-besøg på Lippendorf brunkuls 

kraftværk. Tyskland har i de senere år øget gravningen 
af brunkul. Vi kører i vores bus til de enorme åbne 

miner med transportørsystemer og mega maskiner.  
Rundvisning inde på kraftværket,  

som er et af Europas mest moderne kul-værker.  
Fra de 163 meter høje tårne er der en unik udsigt.  

Køretur i genoprettet område med  
blandt andet kanopark og feriested. 

www.eppowereurope.cz/en/companies/lippendorf 
Torsdag 2. november. 
Vi besøger vinmarker i Saale-Umstrut, som dækker 
740 hektar. Müller-Thurgau er hovedrepræsentanten 
for druesorterne, hvor der blandt andet også dyrkes 
Weissburgunder og Riesling. Vinsmagning. 

Besøg i Leipzig, som med 600.000 indbyggere er den største by i 
delstaten Sachsen. I DDR var 
det landets næststørste by, 
og i den tidlige fase af 
Tysklands genforening i 1989 
dannede Leipzig rammen om 
mandagsdemonstrationerne, 
som medvirkede til murens 
fald.  
 
Fredag 3. november hjem! 

http://www.rammelsberg.de/
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