1

Blekinge

Underlägg 24
Färgmönster 48

Frågor
1. Blekinge är ett naturskönt och blomstrande landskap.
Därför har det fått ett särskilt smeknamn. Vilket?
2. Blekinge ligger vid Östersjön, vars vatten är en blandning
av sött och salt. Vad kallas sådant vatten?
3. Blekinge har fyra städer, som alla ligger vid kusten.
Vad heter den som ligger längst västerut?
4. Blekinges största stad, som också är residensstad,
ligger längst österut. Vad heter den?
5. En av städerna är bl a känd för den punsch, som tillverkades där.
Vad heter den staden?
6. Den fjärde staden blev på 1800-talet en berömd kurort,
där man brukade “dricka brunn“. Vad heter den ?
7. I Karlskrona finns en berömd stor träfigur, som egentligen
är en sparbössa. Vad heter figuren?
8. Vad är Mörrum känt för?
9. Vad är Brömsebro känt för?
10. Vad heter Blekinges landskapsblomma?
11. Utanför Sölvesborg finns ett träd som sägs vara 900 år gammalt.
Vad kallas det trädet?
12. Vilket annat lövträd växer i stora vackra skogar i Blekinge?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

En författare från Blekinge har fått Nobelpriset i litteratur. Vad heter han?
Vad heter hans mest kända verk?
Vilken ort kom han från?
Många utvandrare reste till Amerika från en av Blekinges städer,
som därför kallas “utvandrarhamnen“. Vilken stad?
I Karlshamn finns en fabrik, där man tar emot odlad raps.
Vad utvinner man genom att pressa rapsen?
Genom sitt skyddade läge har Karlskrona alltid använts för
militärt ändamål. Vilket?
En stor del av Blekinges ekskogar höggs ner i gången tid.
Vad använde man virket till?
Selma Lagerlöf berättar om en jätte som slängde stora stenar i
havet för att skrämma upp laxen på land. Vad blev det av dessa stenar?
Blekinge har under långa perioder varit danskt. Svenskt för all framtid
blev det 168 genom en fred i en dansk stad. Vilken?
På en av öarna finns ett naturreservat med olika typer av lövskog.
Vad heter ön?
Blekinges landskapsvapen är ett träd
i blått och gult där stammen
utsmyckats med tre kronor.
Vad är det för ett slags träd?
I Blekinge finns många yrkesfiskare.
Vad heter den viktigaste fiskehamnen?

Svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Gubben Rosenbom
Bok
Karlshamn
Kungsljus
Laxfiske
Snapphaneeken

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bräckt
Ronneby
En fred
Sölvesborg
Sveriges trädgård
Karlskrona

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Båtbygge
Olja
Nogersund
Roskilde
Ek
Öar

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tjärö
Aniara
Flottbas
Jämshög
Karlshamn
Harry Martinsson
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Värmland

Underlägg 24
Färgmönster 58

Frågor
1. Värmland utgör ett län.
Vad heter residensstaden?
2. Värmland ligger vid Sveriges största sjö.
Vad heter den?
3. Värmland är rikt på sjöar och ett sjösystem som består av två
långa smala sjöar är särskilt känt. Vad heter de sjöarna?
4. Genom landskapet flyter en av våra största älvar. Vilken?
5. Älven i fråga 4 har sitt utlopp i sjön Vänern men var kommer den
ifrån?
6. Östra delen av Värmland ingår i ett större område som förr
präglades i mycket hög grad av gruvdrift. Vad kallas området?
7. En sjö heter Glafsfjorden. Sommaren 2000 inträffade här stora
översvämmningar som särskilt drabbade en stad. Vilken?
8. Vilket landskap gränsar Värmland till i norr?
9. Vad heter Värmlands landskapsblomma?
10. Karlskoga är bl.a. känt för att där levde och verkade den man
som uppfann dynamiten. Vad hette han?
11. Vad är det som gjort honom ännu mera känd?
12. Den herrgård där han bodde är numera omgjord till något annat. Vad?

13. Vad heter Värmlands största stad?
14. På herrgården Mårbacka föddes och
bodde under större delen av sitt liv den författare som blev den första
kvinna som fick Nobelpriset i litteratur. Vad hette hon?
15. En av hennes mest kända romaner heter Gösta Berlings saga.
Hon skrev bl.a. också en läsebok för folkskolan som har en liten
“pyssling“ som huvudperson. Vad heter boken?
16. Handlingen i Gösta Berlings saga är förlagd till en herrgård som författaren
kallar Ekeby. I verkligheten heter den något annat och är idag ett omtyckt
utflyktsmål som har många aktiviteter för barn. Vad heter herrgården?
17. Värmland har gett oss många stora författare, och den främste är kanske
den diktare som skrivit diktsamlingen Guitarr och dragharmonika.
Vad heter han?
18. En mera modern skald har bl.a. skrivit Med många kulörta lyktor.
Vad heter han?
19. Han sitter staty i sin födelsestad på en vanlig parkbänk och hans figur
illustrerar några rader ur en annan av hans dikter: Jag är ganska mager om
bena, tillika om armar och hals. Vad heter hans födelsestad?
20. Vad heter den stad vid Vänern som bland annat är känd för en väldigt
stor Picassoskulptur?
21. Skogsområdena i norra Värmland har fått ett speciellt namn p.g.a. den
inflyttning som skedde dit på 1500- och 1600-talen. Vad kallas områdena?
22. I de skogarna kan man träffa på björn och också ett annat fridlyst rovdjur,
som har rykte om sig att vara farligt. Vilket djur?
23. På en ort i Värmland finns ett av jordens
rikaste mineralfält med mer än
200 mineraler. Vad heter fältet?
24. Vilket djur finns i landskapsvapnet?

Svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dalarna
Nobelprisen
Norge
Alfred Nobel
Arvika
Museum

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Karlstad
Klarälven
Skogsstjärna
Frykensjöarna
Vänern
Bergslagen

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Långban
Kristinehamn
Örn
Finnskogarna
Filipstad
Gustaf Fröding

19.
20.
21.
22.

Rottneros
Karlstad
Nils Ferlin
Nils Holgerssons
underbara resa
23. Varg
24. Selma Lagerlöf
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