
Sveriges, Finlands och Norges 
gränser möts vid Treriksröset. 
Ett stort stenmonument visar 
exakt var de tre länderna möts.

I närheten av Kiruna finns Esrange 
Space Center. Härifrån skickas forsk-
ningsballonger och -raketer upp.

Med sina 2 103 meter 
över havet är Kebne-
kaise Sveriges högsta 
berg.

I Sverige finns omkring 
20 000 samer, ett nordeu-
ropeiskt folk som har bott 
i den arktiska regionen vid 
polcirkeln i tusentals år. 
Samerna har sitt eget språk 
och sin egen flagga.

Pite Havsbad är en tu- 
ristanläggning utanför 
Piteå som är känd för 
sina långa sandsträn-
der. På sommaren kan 
vattnet bli ganska varmt. 
Men på vintern är det 
ingen som badar, utan 
då åker man skridskor  
i stället.

Att åka skidor i fjällen 
är populärt på vinter- 
loven. Barnen är lediga 
från skolan en vecka 
under sportlovet.

Älgen kallas för ”Skogens 
kung”. Älgen är det största 
djuret i Sverige och kan bli 
över två meter hög i mank-
höjd (mätt från skulderbla-
den och ner).

Många svenska hus är byggda av trä, 
och de är ofta rödmålade med vita 
knutar. Sveriges flagga är gul och blå, 
och den hissas obligatoriskt ett antal 
dagar om året, till exempel på Sveriges 
nationaldag den 6 juni.

Svenskar firar midsommar 
med en stor fest. Man reser 
midsommarstänger, som är 
klädda med blommor och 
löv, och dansar kring dem.

Att rida är en populär sport i Sve-
rige. Det finns fler hästar här än i 
många andra europeiska länder.

Globen är Skandinaviens största 
arena. Britney Spears, Justin 
Timberlake, Beyoncé och många 
andra artister har uppträtt här. 
Byggnaden är nästan helt rund.

På Gotland finns det 
många byggnader 
från medeltiden. Om 
du kommer hit under 
Medeltidsveckan är 
det som att förflyttas 
700 år tillbaka i tiden.

Sveriges kung och drottning, 
Carl XVI Gustaf och hans fru 
Silvia, har tre barn. På som-
maren bor kungafamiljen på 
slottet Solliden på Öland.

Nästan hälften av alla filmer 
som görs i Sverige spelas in i 
Trollhättan. Kända skådespe-
lare från hela världen kommer 
hit för att medverka i filmer.

Staden Gränna är känd  
för sina polkagrisar, hårda 
pepparmintsstänger. 
Många svenskar tycker 
också om lakrits, som 
antingen är salt eller söt.

Världens största fot-
bollsturnering för ung-
domar går av stapeln 
varje år i Göteborg. 
Mer än 1 500 lag från 
hela världen deltar.

I Malmö finns en 
av Sveriges största 
skateboardparker.

Öresundsbron förbinder Malmö med Danmarks huvud-
stad Köpenhamn. Förbindelsen, som är 15,9 km lång,  
är både en fyrfilig motorväg och en järnvägsbro.

Från Sverige kan man 
åka färja till Finland, Est-
land, Lettland, Litauen, 
Polen, Danmark, Tysk-
land, Norge och England.

DET HÄR ÄR SVERIGE
Invånare: 9,2 miljoner – omkring 0,1 procent 
av världens befolkning
Språk: Svenska, samiska, finska, meänkieli 
(tornedalsfinska), jiddisch, romani
Yta: 450 000 kvadratkilometer, ungefär sam-
ma storlek som Spanien eller Frankrike, och 
större än Kalifornien
Längd: 1 574 kilometer, ungefär samma av-
stånd som från Seattle till Los Angeles  (1 548 
km) eller från Berlin till Madrid (1 866 km)
Skogar: 53 procent
Berg: 11 procent
Sjöar och älvar: 9 procent
Högsta berg: Kebnekaise (2 103 m.ö.h.)
Största sjö: Vänern (5 585 km2)
Religion: 80 procent av invånarna i Sverige 
tillhör Svenska kyrkan, som är en evangelisk-
luthersk kyrka. Islam är den näst största  
religionen.
Viktigaste exportvaror: Elektronik- och 
 telekomutrustning, maskiner, personbilar, 
papper, läkemedel, järn och stål
Viktigaste importvaror: Elektronik och  
telekomutrustning, maskiner, livsmedel,  
råolja, textilier, skor och personbilar

Det finns mellan 2 300 och 2 800 
brunbjörnar i Sverige. På vintern 
går de i ide. Några isbjörnar finns 
det däremot inte.

Det finns omkring 180 vargar i Sve-
rige, och de vandrar hela tiden fram 
och tillbaka mellan Sverige och 
Norge. Deras favoritföda är älg.

Enligt svensk lag måste 
alla under 15 år använ-
da hjälm när de cyklar.

NORGE

FINLAND

DANMARK

ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

KARTA OCH ILLUSTRATIONER: JENNY FINDAHL 2009

Norra polcirkeln


