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Istider skabte landskabet  
Det var koldt. Rigtig koldt. Og det havde været koldt rigtig længe. Me-

re end ti tusinde år. I den korte sommer var temperaturen af og til 6-8 

grader, men meget af året var det bidende frost. Det var istid. 

På det sted, der i dag er Danmark, var store ismasser gennem år-

hundreder trængt ned over landet. Ismasser så store, at det var som et 

bjerglandskab af is, flere kilometer højt. Overalt.  

Det er måske 10.000 år siden, isen begyndte at smelte efter den sidste 

istid. Men gennem de sidste 2 millioner år har klimaet skiftet flere gan-

ge mellem istider og de varmere mellemistider.  

Under istiderne bredte store isskjold sig over store dele af landmasser-

ne. Man ved ikke præcis, hvor mange istider der har været, men i Nord-

europa har der været mindst syv istider, hvor større eller områder var 

dækket af et enormt isskjold.  

Isen bredte sig ikke lige meget under alle istiderne, og kun under de 

sidste fire istider var Danmark helt eller delvist dækket af isen. 

Når isen trak sig tilbage, skete det gradvist. Nogle steder, hvor store 

mængder is havde tårnet sig op, nåede isen ikke at smelte helt, så sto-

re klumper is på op til 2 km højde lå tilbage. Dødisklumper har man 

kaldt dem, fordi de lå stille, da isen rundt om forsvandt, så den isolere-

de is ikke længere havde kontakt til selve isskjoldet.  

Sådan blev landskabet i Naturpark Maribosøerne antagelig til. I takt 

med at dødisen smeltede, sank det samlede landskab og blev foran-

dret af tyngdekraften og det rindende smeltevand.  

Da dødisen var helt bortsmeltet, var der et småbakket landskab tilbage 

– og de steder, der ligger lavt, blev fyldt med vand og blev til søer.  

Derfor er Maribosøernes bredder uregelmæssige, fulde af små øer og 

omgivet af lave bakker. De danner en smuk afveksling i det ellers ret 

flade landskab på Lolland, som blev formet af isskjoldets smeltevand, 

da den skyllede ud over området. Og istidens gletschere havde slæbt 

store og små flintknolde med sig, så ved bortsmeltningen efterlod isen 

store mængder flint næsten overalt i den danske jordbund. Det blev 

det vigtigste råstof for de første mennesker efter istiden.  

Flintknolde i jorden var råstof i stenalderen. 

Hejrede Sø er skabt som aftryk af en isklump, formentlig under sidste istid. 


