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Småkulligt moränlandskap, en utdaterad definition? 
 
Det svenska backlandskapet är en landskapstyp som enligt definitionen består av 
slumpmässigt orienterade kullar av främst morän. Dessa kullar har uppstått genom att 
sediment och material smält fram ur dödis som kvarlämnats från den tillbakadragande 
inlandsisen. Nya upptäckter i form av tydliga trender i kullarnas orientering har 
uppkommit vid kartläggning av backlandskapet, vilket motsäger den tidigare etablerade 
paradigmen.  
 
 
Genom att använda höjddata baserad på lasermätningar utförda från flygplan kan en höjdmodell 
skapas över ett område i syd-centrala Skåne, en region som tidigare etablerats som ett småkulligt 
moränlandskap. Vid första anblick ser landskapet kaotiskt ut och det är svårt att urskilja någon 
som helst ordning bland de tusentals kullar som ockuperar terrängen. Efter en mödosam process 
där varje kulle kartläggs individuellt och dess utsträckning noterats finner man att flertalet kullar 
pekar åt liknande väderstreck. Från kullarnas placering och orientering börjar det träda fram ett 
mönster där de individuella landformerna går att koppla ihop för att tillsammans bilda ett svagt 
sammanhängande pärlband av höjder och ryggar, som i vissa fall går att följa upp till flera 
kilometer genom landskapet. Detta talar emot den tidigare uppfattningen att det småkulliga 
moränlandskapet är bestrött av kullar och ryggar utan särskild orientering. Det är först nu man 
ser de brister som finns i en över 100 år gammal definition, men vidare undersökning krävs. 
 
Genom att veta mer om kullarnas och ryggarnas interna uppbyggnad går det att förtälja mer av 
historien om hur de har bildats. Utgrävningar i området genomfördes för att undersöka 
sedimenten och strukturerna som kullarna är uppbyggda av. De strukturer man förväntas att 
finna i sediment utsmält från dödis var här helt frånvarande. Istället hittades sediment i form av 
ren sand som troligen härstammar från en uppdämd issjö som uppstod i slutet av istiden i 
regionen. De sandiga sedimenten var inte heller ostörda utan visade tydliga spår av att ha blivit 
komprimerade och skjuvade mot varandra. Detta har troligen skett när inlandsisens framkant 
gjort tillfälliga framryckningar under det generella avsmältningsförloppet, vilket knuffat på och 
deformerat de sedimentära avlagringar som befunnit sig framför isens kant. Detta målar upp en 
helt annan bild utav inlandsisens tillbakadragande över Skåne än man tidigare trott. Ett resultat av 
dessa undersökningar är att uppfattningen om att stora sjok av dödis kvarlämnats för att sakta 
smälta bort när iskanten dras tillbaka har sakta börjat att ersättas av en ny bild, som utöver 
närvaron av dödis i stora områden inkluderar en mer dynamisk och aktiv isrand under 
inlandsisens tillbakadragande över Skåne.  
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