
Bakkeøen og istidslandslandskabet
Du står på en lille bakkeø som strækker 
sig fra Isenbjerg (1) i sydøst til Isenvad 
mod nordvest. Hvis du kigger mod syd 
mod Nørlund Plantage skimtes skræn-
ten til Nørlund Bakkeø (2). På figur 2 ses 
alene højdekurverne. Omridset af bakke-
øen ses tydeligt. Mellem de to bakkeøer 
har strømmet en gigantisk smeltevands-
flod ved slutningen af sidste istid. Tilbage 
er nu  kun Fjederholt bæk, som løber ud i 
Skjern å

En bakkeø er et højdedrag som er 
dannet under sidste mellemistid 
(130.000 – 70.000 år siden). Bak-
keøerne er omgivet af flade hedeslet-
ter. Betegnelsen er indført af Dalgas, 
pioneren inden for opdyrkningen af 
de jyske heder.

Figur 1. Det orange areal er udpeget som værdifuldt geologisk 
område. Det skraverede areal er udpeget som nationalt  
geologisk interesseområde. 

Over Isen
Stednavnet stammer formentlig fra det 
tyske ord ”Eisen” = isenkræmmer = jern-
handler. I 1859 var gårdmand Lars Skov-
dal ved at afbrænde noget lyngjord for 
at pløje og opdyrke det. Pludselig rejste 
vinden sig, og ilden bredte sig milevidt 
mod øst. For at hindre sandflugt på den 
brændte jord blev man nødt til at tilplante 
store arealer. Det lagde grunden til de 
vidtstrakte plantager og skove, som nu 
findes herfra og til Himmelbjergskovene. 
Lars Skovdal blev idømt krav om erstat-
ning og frihedsstraf. Kong Frederik d. 7 
eftergav ham dog senere frihedsstraffen.

Isenbjerg
Isenbjerg er bakkeøens sydøstlige  top-
punkt og rejser sig 102 m.o.h. Isenbjerg 
ligger med stejle skrænter over de omlig-
gende sletter. Området er dækket af lyng 
med lidt opvækst. Bakken har en trigono-
metrisk station og er sammen med de træ-
løse omgivelser i øst fredet (1954). Isen-
bjerg ligger i Gludsted plantage, som ejes 
af Skov og Naturstyrelsen, Midtjylland.   Der har boet mennesker i Over Isen i 

årtusinder. Omkring 1968 fandt man, i 
forbindelse med grusgravning, størstede-
len af et bæltespænde af bronze (se oven-
for). Disse bælteplader er fundet i kvin-
degrave, f.eks. på maven af Egtvedpigen. 
Ved hjælp af en øsken på bagsiden kunne 
pladen bindes fast til bæltet. Bæltepladen 
er udsmykket med spiraler og kan date-
res til ældre bronzealders midterste del 
(1600- 1400 f.Kr.)

Figur 2. Isenbjerg, højdekurver.
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