




Man parkerer ved vejen 
(se kortet) og går 
ned til selve brunkulsle-
jet.  
 
Herfra udgår den lille 
afmærkede rute på cirka 
to kilometer. På stien 
rundt oplever man på 
tætteste hold, den 
meget spændende og ind-
holdsrige natur, der er 
opstået i det kunstigt, 
menneskeskabte landskab 
på blot 50 år. 

Det er nemt at se, at menneskers kraftige påvirkning af naturen, ved at grave efter brunkul, har fået områ-
det til at se helt anderledes ud, end det oprindeligt gjorde. Ved gravning opstod der nøgne ler- og sanddyn-
ger omkring dybe huller. Hullerne er nu blevet til smukke søer med siv, vandplanter og dyreliv. De gamle ler- 
og sanddynger kan man nu opleve enten som tilplantet med fyrretræer eller som bakkeområder, der har få-
et lov til selv at udvikle sig til arealer med mange slags buske og træer. Masser af insekter, frøer og tud-
ser, små og store pattedyr som mus, ræv, hare og rådyr lever nu også i det område, der i mange år havde 
karakter af ørkenlandskab.  
 
Ved et besøg i og omkring brunkulslejet kan man også se, hvad der sker, når man graver i jorden. Her ser 
det ud ligesom i 1965, da arbejdet stoppede. 
 
Nyt tipvognslokomotiv 
Abildå Brunkulsleje drives af frivillige, heriblandt flere tidligere brunkulsarbejdere. De står også bag le-
vendegørelse af lejet første lørdag i hver måned i sommerhalvåret. 
 
Her kan man opleve ægte brunkulsgravning og også fornemme det hårde arbejde, det var at bryde brunkul 
med håndkraft, skovl og trillebør. Man kan også se det rekonstruerede lokomotiv, som trækker tipvognene 
med brunkullene, når det kører frem og tilbage på skinnerne, mens den gamle gravemaskine og stærke 
mænd vil grave løs. 



Abildå Brunkulsleje gennem tiden 
 
Lidt om brunkulsgravning 
 
Der findes over 3.000 ha tidligere brunkulslejer. De største ligger ved Søby syd for Herning. 
Brunkullene blev gravet fra 1914 frem til begyndelsen af 1970-erne. Her i Abildå stoppede gravningen i 
1965. Mange mænd, kvinder og børn slog sig ned i de mange små og store brunkulssamfund. 
Sammenlagt bliver det til mange tusinde. Bare i Abildå Brunkulsleje arbejdede der på et tidspunkt 400 
mand, og dertil kom så koner og børn. 
 
Hvad skulle brunkullene bruges til? 
Brunkullene blev brugt i kakkelovne, komfurer, mejerier, teglværker, cementfabrikker og på elværker. 
 
Der var især tryk på brunkulsgravningen under de to verdenskrige, hvor man ikke kunne importere 
kul og olie. Brunkul har større brandværdi end træ og tørv men mindre end koks, kul og olie. 
 
 

 





På naturstien rundt i Abildå Brunkulsleje kan man få sig et velfortjent hvil ... 

… og snakke med en ko. 

 

Er det ikke Swend med kamera? 








