Sveriges och Norges fjäll
Den bergskedja, som finns i Sverige och Norge, heter Skanderna.
Bergskedjan kallas också Skandinaviska fjällkedjan.
I Norden kallar vi våra höga berg för fjäll.
Skanderna är en gammal bergskedja, som bildades för ungefär
400 miljoner år sedan. Vind, vatten och is har sedan under den långa
tidens lopp slipat ner bergen. Vi säger att berget har vittrat. De fjäll vi
ser i dag har därför rundade toppar. Fjällen är inte alls lika höga, som
de var när de en gång bildades, då två jordskorpe-plattor kolliderade.
Högsta toppen i Norge heter Galdhöpiggen, 2 469 m.ö.h.
Men Galdhöpiggen har inte alltid ansetts vara den högsta bergstoppen i
Norge. Den har tävlat om detta med bergstoppen Glittertind, som är 17
meter lägre. Men på Glittertind fanns det en stor glaciär, och om man
räknade med den, så var Glittertind högre. Men nu har glaciären smält
en hel del, och Galdhöpiggen är nu definitivt Norges högsta bergstopp.
Både Galdhöpiggen och Glittertind ligger i ett bergsområde, som heter
Jotunheimen. Det betyder Jättarnas hem.

Du vet väl, att en glaciär är ett istäcke,
som är så tjockt, att det inte smälter bort
på sommaren.

Kebnekaise i norra Lappland är
Sveriges högsta fjäll. Fjället har
två toppar. Den högsta är Sydtoppen,
ca. 2 103 m.ö.h. Toppen är en glaciär,
och därför kan höjden variera
mellan årstiderna.
Nedanför berget ligger Kebnekaise fjällstation. Därifrån går det
guidade turer till bergets topp.

11

Kan du nu lösa ordflätan om Norge och Sveriges fjäll?
1. Skandernas  högsta  fjäll  ligger  i  …1

G

2. Så kallas höga berg i Norden

L
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3. Ett mycket tjockt istäcke

I

4. När vind, vatten och is har 3
slipat  ner  berget,  då  har  berget  …

5. De bor i Jotunheimen
6. Det område där
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Galdhöpiggen finns
7. Skandernas

E
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toppar  är  …
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8. Av Kebnekaises två toppar
är  …  högst
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9. Norges högsta fjäll
heter  Galdhö  …
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10. Sveriges högsta fjäll
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11. Bergskedjan i Norge
och Sverige
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**********************************************************
Glöm inte att slå upp Norges och Sveriges fjäll i kartboken!
12. Hur högt är nu Kebnekaise? ______________________________
13. Hur mycket högre är Galdhöpiggen? _______________________
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