
Dødislandskab på Grønland. Foto:Flemming Jørgensen 
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Isens hovedopholdslinie

GEOLOGIEN I VEJLE KOMMUNE

Se en film på din mobil

Israndslinie

Issøer
Da istiden var næsten slut, gjorde isen på et tids-
punkt holdt ved Grejs. Langs kanten af isen blev  
dannet en issø, sydvest for Grejs (Bøgager). I is-
søen blev det meget fine issøler aflejret. Issøleret 
er i nyere tid udgravet af Bøgager Teglværk. 

Issøen blev tømt i et dramatisk dæmningsbrud, og 
vandmasserne eroderede sig vej ud i Vejle Fjord og 
skabte derved begyndelsen til den nord-sydgående 
del af Grejsdalen, mellem Grejs By og Vejle. Hvor 
Grejsdalen brød igennem ud til Vejle Ådal, efterlod 
vandet med tiden en masse materialer, der i dag er 
fundamentet for Vejle By.

Dødislandskaber
Dødis er klumper af is, der efterlades under isens til-
bagesmeltning og derefter ligger og fylder op i land-
skabet. Ler sand og grus fra den smeltende gletsjer 
aflejres derefter omkring dødisklumpen, der med 
denne isolering kun smelter langsomt. Når dødisklum-
pen til sidst er smeltet, bliver der tomt på dens plads 
- det kalder vi et dødishul. Hvis der har været mange 
”døde” isklumper i et område, vil der være småbakket 
med mange vandhuller og moser – præcis sådan er 
det ved Vork Bakker i Vejle Ådal.

Der er også markante dødishuller i Sønderskoven syd 
for Vejle - ”Store- og Lille Helvedes Hul”.

Vandhuller og moser skabt af dødis er uden afløb til 
forskel fra andre søer og moser.
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Isen har haft sin front i en bue 
nordvest om Vejle. Smeltevand 
samlede sig i søer, og her er i 
vor tid fundet det meget fine issø-
ler. Det er fundet ved Skibet- og 
Bøgager issø.

Vejle Ådal og Grejs 
Ådal som U-formede 
dale (grønne) samt 
de mange V-formede 
sidedale formet af 
rindende vand (røde).

Dødis har formet det meget kuperede landskab ved Vork Bakker. Foto: Jan Kofod Winther

Vejle Ådal er en u-dal, dannet af 
isens erosion, og efterfølgende 
udhulet af vand og jordskred. 
U-dalen kaldes også en tunneldal. 
 

Den nord-syd gående del af 
Grejsdalen er en v-formet dal, 
dannet af smeltevand. 

Grejs og Vejle Ådale 
Isen og ådalslandskabet

V- og U dale
Isens udbredelse under sidste 
istid var kolossal, og da dens vo-
lumen var størst - ca. 500 meter 
tyk, kunne den rigtigt grave og 
erodere i landskabet og lavede 
derved de u-formede dale  - 

V-dale er skabt de steder hvor 
smeltevand har gjort alt gravear-
bejdet, uden hjælp fra isen
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