
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 4 -Den långa kusten.

Namn:

1: Följande älvar finns i Norrland:

2: Skellefte älv

3: Ume älv

4: Ångermanälven

5: Indalsälven

Fyll i rätt siffra vid rätt älv.

Överkurs: Vad heter den älv som är gräns 
mellan Finland och Sverige? (Den finns inte 
med bland älvarna här ovanför)

1: Lule älv
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2: Skuleberget på Höga kusten är den plats som haft den största landhöjningen sedan senaste istiden. Sök upp 
skuleberget i google maps och sätt ett kryss på kartan på förr sidan där berget finns.

ÖVERKURS:
Rita ut en cirkel på kartan på förra sidan där mjältön ligger, sveriges högsta ö.

3: Längs skulebergets sluttningar finns 
många “klapperstensfält”. Lokalt 
kallas de för Djävulsåkrar eller hin 
håles potatisland. 

De har också bildats efter senaste 
istiden men kan du lista ut varför det 
inte växer något där nu?
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4: Rövargrottan i skuleberget. Varför tror du rövarna bosatte sig just här och inte i granskogen nedanför?

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...

5: Har du någon teori om hur grottan skapats? En ledtråd är att både vatten och landhöjning är inblandade.
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6: Slåttdalsskrevan kallas “Yxhugget” i filmen. Det 
är inlandsisens tyngd som helt enkelt spräckt 
berget och pressat isär  springan.

Bilden nedanför visar “Kungsklyftan” i Fjällbacka 
som skapats på samma sätt.

Sätt ett “F” på kartan på första sidan där 
Fjällbacka ligger.

7: Hur tror du stenblocken ovanför människorna i Kungsklyftan hamnat där? Ringa in rätt alternativ.

A: Jättar har kastat dem och så har de landat i klyftan.

B: Isen under istiden har pressat ner dem i klyftan.

C: De har pressats upp från marken av landhöjningen oxh 
Sedan har marken under stenblocken spolats bort av havet.
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1: Följande älvar finns i Norrland:

1: Lule älv

2: Skellefte älv

3: Ume älv

4: Ångermanälven

5: Indalsälven

Fyll i rätt siffra vid rätt älv.

Överkurs: Vad heter den älv som är gräns 
mellan Finland och Sverige? (Den finns inte 
med bland älvarna här ovanför)

Torne älv
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2
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3: Längs skulebergets sluttningar finns 
många “klapperstensfält”. Lokalt 
kallas de för Djävulsåkrar eller hin 
håles potatisland. 

De har också bildats efter senaste 
istiden men kan du lista ut varför det 
inte växer något där nu?

Det finns för litet
jord mellan stenarna för
att större växter
skall växa där.

Se på kartan på sida 1 var 
Skuleberget och Mjältön
ligger på ett ungefär.
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4: Rövargrottan i skuleberget. Varför tror du rövarna bosatte sig just här och inte i granskogen nedanför?

5: Har du någon teori om hur grottan skapats? En ledtråd är att både vatten och landhöjning är inblandade.

*Grottan ger skydd för regn och snö.
*Man har bra utsikt neråt för att se om 
det finns någon man kan 
plundra i närheten.
*Man har lätt att försvara sig
på en så brant bergsluttning.

När grottan bildades låg den vid 
havsytans nivå och det är vågor
tillsammans med frost som gröpt 
ur en svag del av berget
så att grottan bildats.
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Källor:
Blindkartor över Sverige och Europa:
http://d-maps.com

Samtliga bilder från wikipedia utom
Kungsskrevan:
http://static.panoramio.com/photos/large/4934875.jpg

Författare: Ingemar Wiklund 2014
Kontakt: ingemar.wiklund@kungalv.se http://ingemar-wiklund.se

Se på kartan på sida 1 var 
Fjällbacka
ligger på ett ungefär.

7: Hur tror du stenblocken ovanför människorna i Kungsklyftan hamnat där? Ringa in rätt alternativ.

A: Jättar har kastat dem och så har de landat i klyftan.

B: Isen under istiden har pressat ner dem i klyftan.

C: De har pressats upp från marken av landhöjningen oxh 
Sedan har marken under stenblocken spolats bort av havet.
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