
Fofg den rade, gule eller bli
Der er afmarket 3 naturstier af forskellig lengde i
omrAdet.

Den gronne sti gAr rundt om lergravssaen. Herfra
fortsatter den op i Amstrup Bakker. Stien gAr forbi
udsigtspunktet "Sukkertoppen". Ner ssen passeres
det geologiske profil, hvor man kan se lag der er afsat
i havet for lidt over 20 millioner Ar siden.

Floraen og faunaen omkring lergravssoen er ved at
etablere sig og fAr lov til at udvikle sig frit. Der ses
mange smukke planter hvoraf flere endog er sjeldne.
I soen lever vandsalamander.
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Den rade sti er en vestlig forlangelse af den bla. Pa
begge ruter vandres et stykke ad Brandstrup Bak,
der er et vandlob med meget rent vand.

Den gule st i folger den gamle kirkesti  mellem Ulstrup
og Vellev.

Hvorslev Kommune
2006

Pi tur ved
Sofienlund Lergravsss

geologi

teglvarkshistorie
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Sofienlund Teglvark
I  Danmark har man kendt t i l  tegl fremsti l l ing siden
middelalderen. Det var munke, som bragte
teglbrendingsteknikken herop f  ra Sydeuropa.

Sof ienlund Teglvark lA placeret ved GudenAen l ige
nedenfor Sofienlund Lergravsso. Soen er opstiet
som folge af, at der i over hundrede Ar har varet
gravet ler t i l  teglvarksprodukt ion.

Teglverket har
varet i drift siden
slutningen af
1800-tal let  og
frem t i l  1970 hvor
varket brendte.

Sofienlund
Teglverk, 1965.
Foto:
Socialdemokraten.

Teglfremstill ing
Ti l  tegl fremsti l l ing anvendes ler.  Al t  ler var ierer med
hensyn t i l  indholdet af mineraler,  kornstorrelse,
dannelse oo alder.

Meget af det ler
der i  dag bruges i
tegl industr ien er
dannet i lobet af
istiden. Leret i
Sof ienlund
Lergrav er
imidlert id afsat i
havet, lenge far
ist iden.

Teglvarksarbejder
fotograferet i 1965.
Foto:
Socialdemokraten"

Selve teglfremstill ingen var afhengig af lerets
beskaffenhed. I produktionen indgik en rakke
delprocesser der i princippet var de samme som
munkene brugte, da de bragte teknikken hertil.
Efter indvindingen der foregik med skovl el ler greb,
og t i l t ider dynamit,  blev leret f ragtet t i l  lagr ing og
bearbejdning (altning). Transporten lra grav til verk
foregik med hestetrukket tipvogn, der korte pA
jernskinner. Leret i Sofienlund Lergrav var en sAkaldt
glimmerler, der havde et hojt lerindhold. For at opnA
den rette sammensetning og konsistens var det
derfor nodvendigt at "magre" det. Det gjorde man ved
at tilsette sand.

Efter bearbejdning blev leret der nu var formet til
mursten, etage-adskillelsesblokke og drenror, sat til
tarring i store lader. Sidste trin i processen var selve
brendingen, der foregik i  en r ingovn.

G udenien som transportvej
GudenAens rolle som transportvej var vigtig helt op i
det 20 irhundrede. Man fragtede gods i pramme pA
strekningen mellem Silkeborg og Randers.

Teglvarkets produkter blev afskibet i store
fladbundede pramme, de sAkaldte kAg. Mellem
Randers og Bjerringbro har kAgene veret trukket af
mennesker, som blev kaldt "pramdragere".
Prammene kunne v@re op til 20 meter lange og 4
meter brede og kunne laste op til 25 tons gods. I dag
kan man pA visse strakninger vandre ad den tidligere
"traksti". Stien er bl.a. intakt omkrino Ulstrup.

En geologisk sevardighed
Langs den vestlige side af lergravssoen er det muligt
at fA et indblik i en del af de lag der blev gravet til
teglfremstill ing.

Tat ved stien er skranten ryddet for bevoksning og
der er opsat en lil le trappe, sA man kan komme helt
tet pA geologien. En informationstavle fortaller lidt
om det man ser.

Geologisk set, afspejler jordlagene begyndelsen pA
en rekke begivenheder, der forte til en landdannelse
i den ostlige del af det dav@rende NordssomrAde.

Profilet kan derfor ses som et billede oA den del af
den geologiske histor ie,  der viser den spede start  t i l
et  egent l igt  Danmark.

Leret og lokaliteten er i sin helhed af sA stor
geologisk betydning, at man har udnevnt Sof ienlund
Lergrav som National Geologisk InteresseomrAde.

Da Danmark var dakket af havet
De lyse og morke lag som trader tydeligt frem i
profilet er afsat i havet. Lagene bestAr af finkornede
part ik ler ( ler,  s i l t  og sand) der for ca.22 - 24 mi l l ioner
Ar siden blev fort hertil af store flodsystemer der
havde deres udspring i det norske omrAde. Floderne
afsatte enorme mangder materialer, som gennem et
par mi l l ioner Ar lejrede sig pA havbunden, lag pA lag.

Tiltider har omrAdet ved Sofienlund Lergrav mindet
om Ringkobing Fjord som vi kender den i dag. PA
andre tidspunkter har omrAdet veret oversvommet af
vasentligt stsrre vandmasser. lsar profilets nedre
del, der bestAr af meget morkt ler, antages at
representere en periode hvor havdybden var stsrre.

Lagene indeholder fossiler
Har man ojnene med sig, kan man vere heldig at
finde velbevarede skaller af muslinger og snegle i det
helt sorte ler der treder frem tat ved soen. Dette ler
er aldre end de lag der er blotlagt i profilet, da det
anslAs at have en alder pA ca. 34 millioner Ar.

Skriningen arbeider
Lerlagene i Sofienlund Lergrav er plastiske og kan
suge og afgive meget vand. Det medfsrer store
endringer i lerets volumen, der resulterer i
sprekkedannelse. Disse sprekker er meget glatte og
det betyder, at leret nemt skrider og glider ud af
skrAningen.

Skredfanomener kan ses pA begge sider af profilet.
Langs stien optreder ofte tydelige revner.

Skredfenomenet sker isar i det tidlige forAr.


