Sorø Sø er ca. 2 km2 stor og er delvist omkranset af skov og by. Søen ligger i en lavning, som blev skabt af
smeltevand, der gravede sig ned i landskabet for cirka 17.000 år siden. Ved bredden af Sorø Sø modsat Sorø
Akademi ligger Parnas, hvor det bedre borgerskab promenerede i 1800-tallet. H. C. Andersen og B. S.
Ingemann var blandt gæsterne på stedet.
På turen rundt om søen kan eleverne opleve istidslandskabet, kulturhistorie og skøn natur. Turen kan
kombineres med læringsaktiviteter og undervisningsforløb fra Istidsrutens hjemmeside. På hjemmesiden
finder du også gode råd til at tage din klasse med på cykeltur. Turen rundt er ca. 10 km.

Tidslommen

Tidslommen

Natureventyr

Istidsruten
Vandre- og cykelrute rundt om Sorø Sø.
Gratis audio walk ved Parnas med app’en ”Tidslommen”. Det handler om istid og livsglæde ved Sorø
sø. Se mere inspiration til brug af Tidslommen under Istidsrutens læringsaktiviteter.
Gratis video walk i Sorø med app’en ”Tidslommen”. Videoen handler om ingeniørkunst og klosterliv –
Sunesønnernes Mølledige i Sorø.
Natureventyr ”B.S. og de efterladte troldehuler”. Involverende fortælling ude i landskabet for 3-8
årige med app’en ”Natureventyr”.

ET LANDSKAB SKABT AF SMELTEVAND
I slutningen af sidste istid var hele den sydlige del af Sjælland dækket af is – en gletsjer, der kaldes Bælthavisfremstødet. Da isen smeltede, løb vandet i store floder i og under isen ud mod gletsjerens rand.
Smeltevandsfloder under isen kunne løbe med sådan en kraft, at de gravede sig ned i landskabet og skabte
dale, der stadig kan ses i dag som det, vi kalder tunneldale.
Sorø Sø ligger i en tunneldal, som blev skabt af Bælthav-isen. Isfremstødet kom ikke direkte nordfra, men
havde taget en drejning på vejen fra Sverige ud gennem Østersøen. Derfra havde gletsjeren bredt sig ind
over Sjælland fra sydøst. Den flod, der løb under isen og skabte lavningen, hvor Sorø Sø findes i dag, løb fra
Præstø forbi Næstved og videre nordpå mod Stenlille. Her blev landet isfrit, og vandet kunne løbe frit ud
over landskabet. Tystrup Sø ligger i samme tunneldal som Sorø Sø.

VIDEO-ANIMATIONER
Lær mere om istiderne og dannelsen af landskaber i videoerne herunder
Danmark og istiderne

Smeltevandsslette

Dødis

Tunneldal

Randmoræner

TUNNELDALE OG ÅSE PÅ SYDSJÆLLAND

Kilde: Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland.

