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Historien om RemisenBrande
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blev et kulturhus 
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tiden frem til i dag



1. DSB tiden
•År 1909: Jernbane kommissionen beslutter sig for at føre jernbanen igennem Give, Brande og Herning
•År 1912: Bygningen af Banen påbegyndes
•År 1913: Bygningen af Remisen påbegyndes med 8 spor, senere bliver den udvidet til 14 spor. 
•År 1914: 1. januar modtages det første tog i Brande
•I 40’erne: Brunkulsbrydningen er i vækst og livet i og omkring Remisen og jernbanen blomster.

Lejerne i Søby og omkring brande åbner og medfører stor aktivitet i hele Brande by.
Over 200 personer er i denne periode ansat som kørende lokomotivpersonale i brande.
Over 200 Personer er ansat som togpersonale på stationen .
Over 80 personer er beskæftiget i Remisen med at reparere og efterse lokomotiver.
Dvs. mere end 500 personer er i denne periode ansat hos DSB i Brande.

•I 50’erne: DSB begynder at nedtrappe brugen af damplokomotiver.
•År 1969 Brunkulsproduktionen stagnerer og langsomt forsvinder aktiviteterne i forbindelse med Remisen.
•År 1971: Remisen lukker.



2. Da Remisen blev 
et Kulturhus

• År 1990: 
En gruppe ”Branditter” tager initiativ til at bevare den gamle Remise. Der 
arrangeres borgermøde samt en idé konference med kendisser udefra heriblandt 
Johannes Møllehave for at få nogle gode ideer på bordet vedrørende fremtiden for 
den gamle bygning. 

• Herefter oprettes Foreningen Kulturremisen med ildsjæle og frivillige, der arbejder 
aktivt for bevarelsen og genopbygningen af Remisen.

• Spændende projekter igangsættes af ildsjælen Birgit Vinge samt af andre lokale 
foreninger i Brande. 



Den internationale workshop 
for billedkunstnere



Det europæiske jazzprojekt 
”Swinging Europe”



Andre spændende 
initiativer

Sensommer rock v. Lions Club i Brande

Drømmerejsen

Teaterkompagniet
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3. Restaureringen og tiden 
frem til i dag

• Dronningen besøger Brande i år 2000

• Kommunen køber RemisenBrande, 
stifter RemisenBrande Fond og 
skænker bygningen til fonden.

• Styregruppen nedsættes og 
Fundraising projektet påbegyndes

• Sensommeren 2005: Restaureringen 
påbegyndes 

• Centrale punkter:
– Materialevalg

– Isolering

– Rum opdeling

– Unikke og autentiske detaljer

– Møbeldesign og lamper

• September 2006: 

RemisenBrande indvies























Transformation 

……fra trafikknudepunkt til kulturelt kraftcenter



Transformation 
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RemisenBrandes aktiviteter

▪ Et professionelt og alsidigt
kulturprogram med arrangementer
for alle aldre.





Børnefestival
Tema event

2008: Åbnings event, og derfor intet specifikt tema
2009: Halloween
2010: Cirkus
2011: H. C. Andersen
2012: Jungle
2013: Cowboy & Indianere
2014: Under vandet
2015: Bondegård
2016: Skov
2017: Hip Hop
2018: Pirater og Prinsesser 
2019: Blomster

Alle rum i huset inddrages
Børnehaverne sælger billetter for os i institutionen (præmie for bedste 
billetsalg)
Børnehaverne bemander boder under arrangementet



BABY-ART

Kunstbiennale for småbørn 0 – 6 år:
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RemisenBrandes aktiviteter

▪ Et professionelt og alsidigt kulturprogram    
med arrangementer for alle aldre.

▪ Konferencer
▪ Messer
▪ Events
▪ Selskaber
▪ Rundvisninger
▪ Modeshows
▪ Fotosessions
…kun fantasien sætter grænser.


