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Hede kartofler og brunkul 

Weekenden den 25. – 27. august 2017 

Kære gildevenner 

Vi fik positive tilkendegivelser inden nytår. Tak for det. Nu er 

der lidt nærmere om turen.  

Foreløbigt program, ændringer kan komme: 

Fredag kl. 10 mødes vi ved Finderup lade, alle kender den, men 

få har været der. Ja, det er den berømte med kongemordet. 

Laden eksisterer ikke mere, men Finderup kirke er tæt derpå.  
 

Fredag kl. 12.30 efter vi har spist den medbragte frokost, mødes vi med vores 

rundviser ”I kartoffeltyskernes verden” i Frederiks kirke. Vi kører til forskellige 

historiske steder, og undervejs nyder vi den medbragte kaffe og kage. Ca. 3½ time. 

 

Dalgas er den mest kendte bagmand 

bag hedens opdyrkning. Men det 

startede længe før: Tabet af Skåne, 

Halland, Blekinge og Bornholm ved 

Roskilde-freden i 1658 gav første 

runde af ”hvad udad tabes skal indad 

vindes”. Efter 100 år med forskellige 

forgæves forsøg på opdyrkning af 

heden sendte Fredrik V bud til Tyskland og lokkede dygtige bondefamilier til hedens 

lyngsletter. Det blev den indvandrergruppe, der i dag kendes som: Kartoffeltyskerne 
 

Efter rundvisningen kører vi videre til hotel…… DALGAS i Brande. 
 

Fredag kl. 18.30 En før drik, som traditionen byder 

Fredag kl. 19.00 2 retters aftensmad 

 

Efter aftensmaden er der en ½ times skulptur gåtur omkring hotellet. 

Efter gåturen et lille oplæg til lørdagens tema om brunkul. Det handler om brunkul, 

børster og baroner.  
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Lørdag 7.00-10.00 morgenmad og 

Kl. 9.30 begynder rundvisningen på 

Brunkulsmuseet i Søby. Der er først en 

fortælling om museet, dernæst en tur i egne 

biler i det specielle landskab. Her får vi walkie-

talkies med i bilerne, så guiden kan forklare 

undervejs. I alt ca. 2 timer 

Tilbage på museet, spiser vi medbragt primitiv 

frokost. Det bliver de musselmalede 

paptallerkner og de facetslebne plastikglas. 
 

Efter frokost kører vi nordpå. Vi skal se, at al den flid og nøjsomhed giver rigdom. Den 

fattige hede har nu to af Danmarks fysisk største kunstværker:  

Elia er en kæmpeskulptur (32 m høj og 60 m i diameter). Den er tegnet af Ingvar 
Cronhammar og afsløret 27. september 2001. Navnet Elia er en henvisning til den 
gammeltestamentlige profet Elias. 

Det store keramiske relief (1.000 m2) i den gamle Angli fabrik. Det var Carl Henning 
Pedersen, der lavede relieffet til den runde gård i 1966-1968.  Et køligt glas hvidvin 
var måske på sin plads her. 
Der er fri adgang begge steder. 

Herefter er der fri leg – nogle vil se HEART, Hernings kunstmuseum fra 2009 – ligger 

lige ved Angli. Nogle vil noget andet og alle ender til sidst på hotellet. 

Fra kl. 15.00 serveres på hotel Dalgas et lille traktement med kaffe/the og dagens 

kage 
 

Lørdag kl. 18.30 En før drik, og 19.00 3 retters aftensmad 

https://da.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://da.wikipedia.org/wiki/Ingvar_Cronhammar
https://da.wikipedia.org/wiki/Ingvar_Cronhammar
https://da.wikipedia.org/wiki/27._september
https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Gamle_Testamente
https://da.wikipedia.org/wiki/Profet
https://da.wikipedia.org/wiki/Elias_(profet)
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Søndag: Kl. 7.30-10.00 morgenmad og tømme værelser 

Kl. 9.30 Ud og se på Brandes berømte gavlmalerier en god times tid, og så:  

Farvel og tak for denne gang 

 

 
Kig på bilerne – Brandes gavlmalerier er ikke nye. 

 

Og hvad koster så alle disse herligheder: Samlet 1300 kr. pr. person i dobbeltværelse.  

Hotellet koster 1048, som afregnes ved ankomsten. Dækker morgenmad og 

aftensmad begge dage samt kaffe lørdag eftm. Vin TIL maden er for egen regning. 

  

”det løse” koster 250. Guider, entre, frokost lørdag med drikkevarer, vin før 

middagene samt hvidvin ved Angli – det afregner vi når vi mødes. 

I skal selv medbringe fredagens frokost med drikkevarer, samt kaffe og kage. 

Bindende tilmelding til Bjørn senest 22. april.  
bjoern_mathiassen@webspeed.dk eller 20 27 06 73 
 

Kærlige hilsner fra Edith, Bjørn og Annie 


