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Hvor gravede man? 
De fleste brunkul er gravet syd og vest for Herning. I alt ca. 3.000 ha er blevet gennemgravet. 
De største brunkulslejer lå ved Søby og Haunstrup. Da produktionen var størst, i 1960’erne, blev 
der gravet 3 millioner tons brunkul om året. Geologer har beregnet, at der stadig ligger ca. 
20 millioner tons brunkul under Midtjylland. Med nutidens energiforbrug strækker det dog kun til 
en måned! 
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Værdien af det brune guld i historien om dansk energi 
 
Brunkul leverede i lange perioder et væsentligt bidrag til den danske energiforsyning, når vi mang-
lede engelske kul. Brydningen af brunkul sikrede energi til brændselshungrende danskere og god 
beskæftigelse, som betød, at mange arbejdsløse omsider kunne skaffe sig et vellønnet og 
»ærligt« arbejde. Under Besættelsen gav arbejde for besættelsesmagten gode penge, men man-
ge opfattede det som »uærligt«. Ja, landsforræderi. I stedet valgte mange arbejdere bevidst 
sliddet i brunkulslejerne, hvor adskillige familier bosatte sig under næsten umenneskelige vilkår 
side om side med den livsfarlige produktion. 
 
De danske brunkul udgør på den måde en enestående epoke i dansk brændselshistorie og i dansk 
bosættelse samt i forvandlingen af aktiv landbrugskultur til gold, men rekreativ natur. 
 
Det foregik vel at mærke stort set kun i brunkulstrekanten Ringkøbing/Videbæk-Herning-Brande. 
Her og kun her kan vi erfare om tiden med det brune guld. 
 
Danmark oplevede sin første energikrise under krigene mod England 1801-14, for allerede dengang 
havde Danmark så hårdt brug for engelske kul til især dampmaskiner, at englænderne brugte dem 
som politisk våben. I København opstod brændselsnød, så staten måtte hjælpe frysende borgere. 
Videnskabsmand Christian Olufsen skrev i 1811 en bog om at udnytte indenlandsk brændsel mere 
effektivt, for »når en nation ikke kan skaffe sig brændsel i sit eget skød, har den mangel på 
brændsel.« Det gælder stadig i dansk energipolitik! 
 
Han skrev næsten profetisk, at »betydelige og brugelige brunkul i Danmark ville få en stor og vel-
gørende indflydelse på brændselsvæsenet.« I forlængelse af traumet fra krigsnederlaget i 1864 
måtte staten vinde indad, hvad udad lå tabt. Videnskaben begyndte omkring 1900 at kortlægge 
brunkul, tørv og nordjysk naturgas, og i 1904 skrev Ringkjøbing Amts Dagblad om brunkul ved 
Fiskbæk og Skærbækgaard i Nr. Vium Sogn. Her åbnede enkefru Jensine »Rosenlund« Jensen i 
1916 et kulleje og fik dermed status som Danmarks første private brunkulsproducent. 
 
Ellers havde staten stået for gravningen under 1. Verdenskrig, da en vis produktion kom i gang ho-
vedsageligt i den vestlige del af brunkulstrekanten. Det neutrale Danmark havde svært ved at 
skaffe kul fra England, og danskerne led under energikrise nummer to igen brændselsnød, som 
medførte rationeringer. 
 
Det synes oplagt, at et kriseramt landbrug op gennem 1930’erne kunne tjene ekstra på at grave 
tørv og brunkul, men produktionen gik i stå, netop på grund af landbrugskrisen. Handelsaftaler gik 
dengang ud på noget-for-noget. Danmark ville gerne sælge landbrugsprodukter til England, men 
hvad ville Danmark så til gengæld købe i England? Eneste mulighed lød stort set på: Kul! Derfor 
gjorde vi os igen afhængige af engelske kul. 
 
Trøstrup Teglværk fortsatte efter 1. Verdenskrig med at bruge brunkul, og det førte i 1935 til 
Fiskbæk Briketfabrik, som producerede frem til 1966. Ifølge brunkulsloven fra februar 1940 
skulle staten bortset fra Fiskbæk Briketfabrik stå for brunkulsbrydningen, men private kunne 
belært af Jensine Jensen få en dispensation. Det private initiativ dannede dog normen; også i 
Abildå. 
 
I Tiphede havde et københavnerfirma gravet lidt brunkul omkring 1920, i 1935 opdagede en karl 
brunkul ved oprensning af en grøft, og brunkulseventyret begyndte ved Abildå. Brydningen fik na-
tional betydning, da vi under 2. Verdenskrig igen manglede engelske kul og oplevede energikrise 
nummer tre med rationering fra 2. september 1939 til januar 1953. 
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I Abildå oprettede et konsortium Abildå Kul, og en overgang producerede 12-15 lejer med omkring 
300 mand, heriblandt mange fastboende; også trængte landmænd. De var dygtige og arbejdsbe-
vidste folk, som frygtede arbejdsløshed, som brunkulsgravning modvirkede, da loven krævede, at 
arbejdet i bunden af et leje skulle foregå med håndkraft. Den betingelse ophørte sammen med 
loven i 1954, og maskiner medførte derefter en industrialisering. 
 
I Abildå Brunkulslejer bosatte gifte arbejdere sig i 10-15 træhuse, men ungkarle udgjorde langt 
størstedelen af de fremmede, så staten opsatte seks sovebarakker med plads til otte mand i 
hver. Kantinen forpagtede staten ud. Som i alle andre klondike-samfund verden rundt og til alle 
tider huserede også hasardspil, smugkroer, sortbørs og tuskhandel. Det foregik side om side med 
de mange alvorlige ulykker; også med dødelig udgang samt store problemer med grundvandet. 
 
Produktionen i Abildå stoppede i 1966, og nu har vi heldigvis foreningen Abildå Brunkulsleje til at 
vise historien, som indgår i den store fortælling om dansk brændsel. Betydningen af selvforsyning 
oplevede danskerne med energikrise nummer fire vinteren 1973-74, men siden har vi heldigvis 
kunnet klare os selv – og endda eksportere. Det kan vi fortsat, når vi satser på eget brændsel, 
herunder vindkraft, hvor fabrikationen af møller pudsigt nok koncentrerer sig i samme område 
som brunkulstrekanten. 
 
Brunkul brænder dårligt i forhold til klima (CO2-udledning), men har lært os, at eget brændsel 
skaber en uafhængighed fra tvivlsomme udenlandske leverancer. 
 
Derfor fortæller Abildå Brunkulsleje og Søby Brunkulsmuseum en væsentlig historie, som alle har 
gavn af at kende. 
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Brunkulsbisser Kullene køres til Grønbjerg Station, hvor de blev 
fragtet videre med tog. 

Kullene hejses op fra brunkulsgraven for at blive 
sorteret. 

Brunkul 

Brunkulsarbejderne måtte hver dag tage en sæk brunkul med hjem. 



BRUNKULSLEJERNE I HAUNSTRUP 



BRUNKULSLEJERNE I SØBY 


