Tai Švedija
Gyventojų skaičius: 9,2 milijonai – sudaro
0,1 procento pasaulio gyventojų.
Kalbos: švedų, samių, suomių, meänkieli (Torne
daleno suomių), jidiš, romų.
Plotas: 450,000 kvadratinų kilometrų, beveik tokio
pat dydžio kaip Ispanija ar Prancuzija ir didesnė už
Kaliforniją.
Ilgis: 1,574 kilometrų, beveik toks pat atstumas
kaip nuo Sietlo iki Los Andželo.
Miškingumas: 53 proc.
Kalnai: 11 proc.
Ežerai ir upės: 9 proc.
Aukščiausias kalnas: Kebnekaizė (Kebnekaise)
(2,103 metrai virš jūros lygio).
Didžiausias ežeras: Venernas (Vänern)
(5,585 kvadratinių kilometrų).
Religija: 80 procentų Švedijos piliečių priklauso
Švedijos liuteronų evangelikų bažnyčiai. Islamas
yra antra pagal dydį religija Švedijoje.
Daugiausiai eksportuojama: Elektroninė ir
telekomunikacijų įranga, mechaniniai įrenginiai,
transporto priemonės, popierius, medikamentai,
geležis ir plienas
Daugiausiai importuojama: Elektroninė ir
telekomunikacijų įranga, mechaniniai įrenginiai,
maisto produktai, žalia nafta, tekstilė, avalynė ir
lengvieji automobiliai

Švedijos, Suomijos ir Norvegijos
sienos susikerta taške, vadina
mame Treriksrioset (Treriksröset).
Didelis mūrinis paminklas žymi
tikslią vietą, kur kertasi visų trijų
šalių sienos.

Netoli Kirunos miesto rasite Esrangės
(Esrange) kosmoso centrą. Iš šio centro
leidžiami moksliniai balionai ir raketos
moksliniams tyrimams.

Aukščiausias Švedijos kalnas yra
Kebnekaizė (Kebnekaise), iškilęs
2,103 metrus virš jūros lygio.

Švedijoje gyvena apie 20,000
samių, Šiaurės Europos čiabu
vių. Jie gyvena Arkties regione
jau tūkstančius metų. Samiai
turi savo kalbą ir vėliavą.

Pite Havsbad yra pajūrio
kurortas netoli Pitėjo (Piteå),
garsus ilgais smėlio paplū
dimiais. Vasaros metu van
duo gali būti gana šiltas,
tačiau žiemą čia niekas
nesimaudo – vietoje to gali
ma čiuožinėti ant ledo su
pačiūžomis.

Švedijoje gyvena nuo 2,300 ir 2.800 rudųjų
lokių. Žiemą jie miega žiemos miegu. Bal
tieji lokiai Švedijoje negyvena.

Slidinėjimas kalnuose yra
populiarus užiėmimas
per žiemos atostogas.
Vaikams skiriama savaitė
atostogų sportui.

NORVEGIJA

Briedis yra vadinamas girių kara
liumi. Tai didžiausias gyvūnas
Švedijoje, galintis užaugti daugiau
nei iki dviejų metrų dydžio (nuo
peties iki priekinių kanopų).

SUOMIJA

Dauguma švediškų namų yra mediniai,
nudažyti balta ir raudona spalva. Švedi
jos vėliavos spalvos yra geltona ir mėlyna.
Vėliava keliama keletą kartų per metus,
viena tokių progų yra birželio 6, Švedijos
valstybės diena.

Švedijoje yra apie 180 vilkų, nuolat klajo
jančių pirmyn ir atgal per Norvegijos
sieną. Jų mėgstamiausias maistas yra
briediena.

Švedai mėgsta linksmai švęsti
vidurvasario šventę (Jonines). Jie
puošia stulpą, vadinamą “gegužės
medį”, gėlėmis bei lapais ir šoka
aplink jį.

Iš Švedijos laivu galima
nuplaukti į Suomiją, Estiją,
Latviją, Lietuvą, Lenkiją,
Daniją, Vokietiją, Norvegiją ir
Didžiąją Britaniją.

Švedijoje labai populiarus jodinėjimas.
Švedijoje yra daugiau arklių nei daugelyje
kitų Europos šalių.
Glūbenas (Globen), arba “gaublys”, yra
didžiausia arena Skandinavijoje. Gaublyje
koncertavo Britney Spears, Justin Timber
lake, Beyoncé ir daugelis kitų pasaulinių
žvaigždžių. Pastatas yra beveik visiškai
apvalus.

Beveik pusė visų kino filmų, paga
mintų Švedijoje, yra nufilmuoti Trol
heteno (Trollhättan) mieste. Garsūs
aktoriai ir aktorės iš viso pasaulio
atvyksta čia filmuotis.

ESTIJA
Miestas Grena (Gränna)
žinomas dėl baltai raudonai
dryžuotų mėtinių karamelinių
saldainių, vadinamų ”polkagri
sar”. Daugumai švedų patinka
anyžiniai saldainiai, kurie būna
sūrūs arba saldūs.

Didžiausias pasaulyje
jaunimo futbolo tur
nyras kasmet rengia
mas Geteborge (Göteborg). Jame dalyvauja
daugiau kaip 1,500 ko
mandų is viso pasaulio.

Malmės (Malmö)
mieste jūs rasite vieną
didžiausių riedlenčių
parkų Švedijoje.

DANIJA

Gotlando (Gotland) saloje
išlikę daug viduramžiais
pastatytų namų. Jei jūs
apsilankytumėte saloje
per Viduramžių savaitės
šventę, pasijustumėte kaip
prieš 700 metų.

Švedijos įstatymai nurodo,
kad visi, jaunesni nei 15
metų, važiuodami dviračiu
privalo dėvėti šalmą.

LATVIJA

Švedijos karalius ir karalienė, Karlas
Gustavas XVI-asis (Carl XVI Gustaf)
ir jo žmona Silvija (Silvia), turi tris
vaikus. Karališkosios šeimos nariai
vasaroja Solideno (Solliden) rūmuo
se Elando (Öland) saloje.

LIETUVA

Eresundo (Öresund) tiltas jungia Malmę ir Kopenhagą, Danijos sostinę. 15,9 km
ilgio tiltas yra kartu ir automagistralė, ir geležinkelis.
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