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SJÖN  

SOM BLEV BACKAR 

FRÅN ISSJÖ TILL BACKLANDSKAP I KVARTÄR

Foto: Johanna Granbom
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Backlandskap -  
georesurs? 
Utöver att vara vackra, passa som 
betesmark och vara habitat för en 
rad fridlysta arter - kan Brösarps 
backar bidra till samhället? San-
ningen är att backarna gjort insatser 
inom både film och idrott. Deras 
mest kända roll är som Körsbärs-
dalen i Astrid Lindgrens Bröderna 
Lejonhjärta men de spelade även 
Bregottfabriken i Arlas reklamfilm. Delar av filmen om Bröderna Lejonhjärta är inspe-

lad i Brösarps backar.

“Det räcker med backar för att 
åka skidor. Det behövs ingen 
snö!” hävdar grässlalomåkarna 
i Brösarp. Foto: BASK, https://
ornahog.se/grasslalom/

Backarna inspirerade Hasse och Tage att skriva Äppelkriget. Filmen baseras 
på dramat under 70-talet när här skulle byggas en skidanläggning. Planerna 
stoppades – som så ofta på Österlen – av protester från lokalbefolkningen och 
miljörörelsen. I dag finns ingen skidanläggning men däremot en liten replift. 
Brösarps Alpina Skidklubb (BASK) håller varje år tummarna för att den skån-
ska vintern ska ge snö. För säkerhets skull ägnar de sig även åt den något udda 
sporten grässlalom.
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“Ravlunda kyrka låg mycket höglänt, omgiven med de  
härligaste fält, som sluttade på alla sidor och änteligen liksom instängdes  

med de skönaste skogar. Alltså hade hon den härligaste situation,  
som man i landet finna kunde.”

Prins Eugens Backstudie från Brösarps backar, daterad 
1937. Målarprinsen ville fånga det speciella ljuset.

Citatet är från Carl von Linné men 
han är inte den enda som förundrats 
över Brösarps backar. Hur skapades 
detta härligaste av landskap? Man 
tror att backarna bildades i slutet av 
den senaste istiden, för omkring  
15 000 år sedan.

Inlandsisen som en gång täckte hela Norden håller på att smälta bort och is-
kanten befinner sig alldeles i närheten av Brösarp. Från isen forsar smältvatten 
ner i en cirka 50 meter djup issjö som bildats mellan isens kant och  
urbergshorsten Linderödsåsen. Det kalla vattnet bär med sig sediment som 
isen plockat upp under sin tidigare framfart: här finns fragment av kalk från 
Öland och Gotland men även granit som transporterats ända från Åland. När 
vattner når issjön strömmar det lugnare och förlorar därför sin energi och 
bärkraft. Med tiden avsätts uppemot 35 meter sand på sjöbottnen.

Backar kända från frimärket ”Linnés resor”, 1978.

Paleogeografisk rekonstruktion över inlandsisens utbredning för 15 000 år sedan. Eftersom isen smälte av 
från väst stod den vid en period strax öster om Brösarp. Den tre linjerna representerar olika modeller för 
isutbredningen. Röda pricken visar Brösarp. Illustration: Hughes et al 2016.

Hålor efter isblock 
Så hur blir dessa lager av sand till backar och kullar? Det beror på att Brösarps 
backar egentligen är gropar. I sjön låg enorma block av dödis. Inlandsisar och 
glaciärer rör sig tack vare sin egen tyngd och när isen smälter och bryts upp 
i mindre block så “dör” den. Sand och grus täckte över dödisblocken och när 
sjön torkade upp smälte även isen som legat inpackad i sedimenten. Kvar efter 
isblocken blev så kallade dödishålor: gropar och kullar som Brösarps backar. 
Efter istidens slut har Verkeån skurit sig ned i landskapet och forslat bort sand, 
vilket gjort höjdskillnaderna runt Brösarp än mer dramatiska.

Sandkrävande arter 
Den som besökt Brösarps södra 
backar om våren vet att gullvivor får 
de gröna kullarna att se gula ut, och 
på hösten färgas de norra backarna 
lila av ljungen. Det är geologin och 
jordens förmåga att hålla vatten som 
ligger bakom skillnaden. De södra 
backarna består, förutom sand, av 
finkornigare jordarter. Dessa är 
ovanligare i de norra backarna, som 
därför torkar upp snabbare. Den här 
torra jorden är en förutsättning för den i Sverige ovanliga naturtypen ljunghed. 
Brösarps backar är hem åt många sällsynta arter och området skyddas av både 
naturreservat och Natura 2000. Gemensamt för de ovanliga arter som trivs 
här är att de behöver en annan speciell naturtyp som kallas för sandstäpp. Den 

magra jorden passar inte bra för odling - förr växte här 
tallskog men i modern tid har backarna nästan bara 
använts till bete. Den skånska sandnejlikan, Dianthus 

arenarius, är både rödlistad och fridlyst eftersom den 
kräver att sand blottas i vegetationen. Den gynnas av att 

marken betas och i Sverige finns den nästan bara i östra 
Skåne. Fältpip-lärkan, Anthus campestre, kallas för ”de öppna 
sandmarkernas fågel” och var tidigare vanlig i Skåne. På 
grund av skogsodling och igenväxning under 1900-talet 

marginaliserades den, men tack vare skyddade sandstäpper har 
den börjat återhämta sig under det senaste decenniet.

Den fridlysta sandödlan, Lacerta agilis, gillar öppna marker och trivs i Brösarps backar.


