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ELEV
Uppdrag 4. Ortsnamn och landhöjning
Fakta. Trysunda är det bäst bevarade fiskeläget längs hela Ångermanlandskusten och det
grundades av Gävlefiskarna på 1500-talet. På den tiden ledde tre sund in i den skyddade
hamnen – därav namnet Trysunda. Landhöjningen har dock gjort sitt och numera är det
endast en vik kvar.
Att fundera på i grupp!
		
-

Med hjälp av kartan över Trysunda skall ni fundera på när alla tre dalgångar
var vattenfyllda?
Hur gammalt är egentligen namnet och när ledde tre sund in till fiskeläget?

Trysunda avdelas mycket riktigt av tre dalgångar. En är fortfarande idag vattenfylld medan de andra två dalgångarna, den
mellan hamnen och Storviken respektive hamnen och Bockviken, genom landhöjningen har blivit trösklar.

Uppgift 1.
Använd faktablad K1.

Konstruera & presentera
Konstruera en tredimensionell landskapsmodell över Trysunda där ni visar hur det såg ut när Trysunda
delades av tre sund. Ni skall sedan presentera er modell för de andra.
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Uppgift 2.
Studera de två äldre kartorna nedan och fundera var på ön fiskeläget anlades på 1500-talet?
1. Hur kan det komma sig att de som grundade fiskläget kom från Gävle?
2. Finns det fiskelägen på finska sidan i Kvarken som är anlagda av Gävlefiskare?

Karta 1704

Karta 1767
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Uppgift 3.
Presentera

Använd faktablad K6 och lägg i er presentation av landskapsmodellen in information om varför Gävlefiskarna
grundade detta fiskläge.
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