
Midtjyllands 

Klondyke 

Odense Lærerforening 
Tirsdag d. 31. maj 2022 

Brunkulsmuseet præsenterer en tidsrejse over 15 
millioner år; istid, træfældning, hedeopdyrkning, tørv 
og så højdepunktet  30 år med brunkulsgravning. 
Arbejderne sled hårdt i lejerne og i mindelunden er 57 
mindesten beviset på Danmarks farligste arbejdsplads. 
Husene vidner om de barske vilkår i denne 
mærkværdige boplads. 

Pris for 
medlemmer 

kr. 570,- 
Pris for ikke-medlemmer 

kr. 820,- 



 

 

 

 

 

 

 

 
Brunkulslejerne i Midtjylland kaldes også det jyske Klondyke. Eventyret tager for alvor fat 
i forbindelse med manglen på brændselskilder og manglen på arbejde under Anden 
Verdenskrig og nazisternes besættelse af Danmark. 

Skaberen af skulpturen, Lis Bommer, er 
født i Søby i 1944. Med skulpturen 

hædrer hun og de øvrige Søbybørn 
deres arbejdsomme forældre, der i det 

daglige arbejde satte livet på spil.   

TILMELDINGSBLANKET 
forårsudflugt 2022 

NAVN:_______________________________________ 

ADRESSE:_____________________________________ 

BY:___________________________________________ 

Telefonnr:______________________________________ 

mailadresse:___________________________________ 

Ledsagers navn:________________________________ 

Er ledsager medlem af OLF: ___ ja ___ nej 

Påstigning 

____ kl 07.30 på Børstenbindervej 5, 5230 Odense M 

____ kl 07.45 v/afk 54, Samkørselsplads Vissenbjerg 

I turens pris er inkluderet buskørsel, kaffe med rundstykke i bussen 

på udturen, rundvisning i Søby Brunkulslejer, frokost på Café 

Tankefryd, rundvisning i Fjordenhus samt eftermiddagskaffe og 

kage på Hotel Munkebjerg. 

Seneste tilmelding d. 2. maj 2022. 

Tilmelding til: Odense Lærerforening, Klaregade 19, 5000 
Odense C eller e-mail: pensionister082@dlf.org  

Vi nyder kaffe og rundstykke i bussen på vej mod Søby, hvor vi får en 

rundvisning med en af museets passionerede guider. Der fortælles historier 

om det hårde fysiske og farlige arbejde samt fritiden med spil på sekseren 

og smugkroer. Besøget sluttes af med en bustur gennem området. 

Fra Søby går turen til Brande, hvor vi på Café Tankefryd spiser frokost. 

Frokosten serveres som buffet. Brande er byen, hvor Bestseller og Brandtex 

hører hjemme, men også byen med de mange gavlmalerier. De første 

malerier er fra 1968  nogle er bevarede, andre er forsvundet og nye er 

kommet til. 

Næste punkt på dagens program er Fjordenhus i Vejle. Vi får en 

rundvisning i Fjordenhus, det seneste af flere ikoniske bygninger på 

havnen. Olafur Eliasson og hans atelier har tegnet bygningen, hvor kunst 

og byggeri smelter sammen, murværket består af 16 forskellige sten og 

farver changerer fra blåt til grønt.  

Mættet af indtryk fortsætter vi til et af Vejles bedst beliggende kaffesteder, 

Hotel Munkebjerg, hvor vi sætter os til bords og får serveret stedets 

legendariske Othellolagkage. Til sidst går turen tilbage til Odense, hvor vi 

forventer at være cirka kl. 18.30.  

mailto: pensionister082@dlf.org



