
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 5 - de stora öarna.

Namn:

1: Sverige har två riktigt stora öar:

1: Öland

2: Gotland

Skriv en siffra för rätt ö i de gula cirklarna på kartan.

Skriv ut namnet på det hav som öarna ligger i på den svarta linjen i bildens nedre del..

-1-
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2: De viktigaste orterna/städerna på öland är:

  2: Byxelkrok

  5: Färjestaden

Sätt siffran vid rätt stad eller skriv ortsnamnet i rutan.

  1: Ottenby (fågelstation)

  3: Mörbylånga
  4: Borgholm (huvudort)

3: Den bruna delen på kartan är “Stora alvaret”. Vad kommer du ihåg av det från filmen?

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...
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4: Fyll i:
  1: Visby (huvudort)
  2: Hemse
  3: Slite 
på rätt ställen, eller fyll i rätt siffra vid stadsnamnet.

Sätt därefter ett kryss på kartan där  “Hoburgsgubben” finns (vid Hoburgen).
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5: På medeltiden byggde man en ringmur runt hela Visby, en mur som fortfarande finns kvar. 
Varför byggde man en mur runt staden tror du?

6: På Gotland finns det “raukar” längs stränderna. Sätt ut en 
siffra framför varje påstående så att de kommer i rätt ordning:

  ____När allt mjukare berg vittrat bort finns bara den hårdare 
kärnan kvar. Det är den kärnan som kallas “rauk”.

____Havets vågor sliipar mot stränderna och tar fort bort den 
mjukare stenen men den hårdare blir kvar.

____Till en början finns en rak strand med sten av en mjuk sort 
som den kalksten som finns på Gotland.
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1

2

Östersjön



-FACIT SIDA 6-

3: Den bruna delen på kartan är “Stora alvaret”. Vad kommer du ihåg av det från filmen?

Byxelkrok

Borgholm

Färjestaden

Mörbylånga

Ottenby

2: De viktigaste orterna/städerna på öland är:
  1: Ottenby (fågelstation)
  2: Byxelkrok
  3: Mörbylånga
  4: Borgholm (huvudort)
  5: Färjestaden

Sätt siffran vid rätt stad eller skriv ortsnamnet i rutan.

Stora Alvaret är betesmark, det växer knappt 
någonting annat än gräs där.
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4: Fyll i:
  1: Visby (huvudort)
  2: Hemse
  3: Slite 
på rätt ställen, eller fyll i rätt siffra vid stadsnamnet.

Sätt därefter ett kryss på kartan där  “Hoburgsgubben” finns (vid Hoburgen).

Visby

Hemse

Slite

X
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Källor:
Satellitfoto över södra Östersjön:
http://www.jamtli.com/core/images/67/ostersjon_720.jpg

Karta över Öland:
http://3.bp.blogspot.com/-Ee1aeDnsPJ8/TZ1xRS2Oe-I/AAAAAAAAAQo/crq9O5XQ5UI/s400/Karta-%25C3%25B6ver-%25C3%2596land%25283%2529.jpg

Karta över Gotland:
http://www.gothlandia.se/wp-content/uploads/2013/04/gotlands-karta.png

Bild över Visby:
http://www.almedalsbiblioteket.se/verksamheter/1117-bibl/version/default/part/AttachmentData/data/visbia_gothorum_farg.jpg

Bild på rauk:
http://hem.susannehultman.se/sverige/foto/bilder/rauk2.jpg

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

Man byggde murar runt städerna för att 
skydda dem från anfallare. Det hjälpte
inte Visby som plundrades år 1361 av
danske kungen Valdemar Atterdag.

6: På Gotland finns det “raukar” längs stränderna. Sätt ut en 
siffra framför varje påstående så att de kommer i rätt ordning:

  ____När allt mjukare berg vittrat bort finns bara den hårdare 
kärnan kvar. Det är den kärnan som kallas “rauk”.

____Havets vågor sliipar mot stränderna och tar fort bort den 
mjukare stenen men den hårdare blir kvar.

____Till en början finns en rak strand med sten av en mjuk sort 
som den kalksten som finns på Gotland.
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