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Europa: en upptäcktsfärd!

Hej! Välkommen till Europa!

Vi kommer från olika länder och talar olika språk, men den 
här världsdelen är vårt gemensamma hem.

Låt oss utforska Europa tillsammans! Följ med på en 
äventyrlig resa i tid och rum, full av spännande upptäckter!

Under resans gång kan du då och då testa dig själv för att 
se hur mycket du har lärt dig. Titta på webbplatsen  
http://europa.eu/kids-corner där du kan hitta det senaste 
spelet ”Europa: en upptäcktsfärd” och många andra 
frågesporter och spel som handlar om Europa.

I skolan kan du fortsätta dina utforskningar. Be din lärare 
berätta mer om de olika ämnena i den här boken. Sedan 
kan du ta reda på mer i skolans bibliotek eller på internet. 
Du kanske till och med vill skriva en egen broschyr om det 
du upptäckt.

Är du redo? Då börjar vi!
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Elbrus, Europas högsta berg.

Genèvesjön i Alperna.

Saimen i Finland.

Europa är en av världens sju världsdelar. De andra är Afrika, Nord- och 
Sydamerika, Antarktis, Asien och Australien/Oceanien.

Europa sträcker sig från Arktis (området kring Nordpolen) i norr till 
Medelhavet i söder och från Atlanten i väster till Uralbergen (i Ryssland)  
i öster. Här finns många floder, sjöar och bergskedjor. På kartan på sidan  
4 hittar du namnen på några av de största.

Europas högsta berg heter Elbrus. Det tillhör bergskedjan Kaukasus på 
gränsen mellan Ryssland och Georgien. Den högsta toppen ligger  
5 642 meter över havet.

Västeuropas högsta berg är Mont Blanc i Alperna, på gränsen mellan 
Frankrike och Italien. Mont Blancs högsta topp ligger mer än 4 800 meter 
över havet.

I Alperna ligger också Genèvesjön som är den största sötvattenssjön  
i Västeuropa. Den ligger mellan Frankrike och Schweiz, är 310 meter djup 
på det djupaste stället och innehåller omkring 89 biljoner liter vatten.

Den största sjön i Centraleuropa är Balatonsjön i Ungern. Den är 7,7 mil 
lång och täcker en yta på omkring 600 kvadratkilometer (km2). I norra 
Europa finns ännu större sjöar, till exempel Saimen i Finland (1 147 km2) 
och Vänern i Sverige (över 5 500 km2). Den största sjön i hela Europa är 
Ladogasjön. Den ligger i nordvästra Ryssland och är världens 14:e största 
sjö. Den täcker en yta på 17 700 km2.

Upptäck 
en världsdel
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Donaudeltat  
i Rumänien.

Loiredalen  
är känd för sina  

vackra slott.

En lastpråm stä-
var uppför Rhen.

Donau är en av Europas längsta floder. Den 
börjar i Schwarzwald i Tyskland och rinner 
österut genom Österrike, Slovakien, Ungern, 
Kroatien, Serbien, Bulgarien, Moldavien och 
Ukraina till Rumänien där den bildar ett delta vid 
Svarta havets kust. Donau är omkring 285 mil 
lång.

Andra stora floder är Rhen (omkring 132 mil), 
Elbe (omkring 117 mil), Loire och Wisła (bägge 
över 100 mil). Kan du hitta dem på kartan?

Stora floder är bra till transporter. Alla typer 
av varor lastas på pråmar som fraktar varorna 
uppför och nedför floderna, mellan Europas 
kusthamnar och städer i inlandet.
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Folkestone

Calais

Folkestone

Calais

George Stephensons ”Rocket”.

Eurostartåg på St Pancras-
stationen i London.

En rundresa
Visste du att järnvägen uppfanns i Europa? Det var i England som George 
Stephenson konstruerade det första passagerartåget år 1825. Hans mest 
berömda lokomotiv kallades ”the Rocket” (Raketen) och kom upp i hastigheter 
över 40 kilometer i timmen  – det var väldigt fort på den tiden!

Dagens elektriska höghastighetståg i Europa skiljer sig mycket från de första 
ångloken. De är väldigt bekväma och kommer upp i en hastighet av 330 
kilometer i timmen på den specialbyggda rälsen. Nya järnvägar anläggs hela 
tiden, så att vi snabbt kan ta oss mellan Europas större städer.

Vägar och järnvägar måste ibland gå genom bergskedjor eller korsa breda 
floder och till och med havet. Därför har man på vissa ställen byggt långa broar 
och tunnlar. Den längsta vägtunneln i Europa är Laerdaltunneln mellan Bergen 
och Oslo i Norge. Den är över 2,4 mil lång och öppnades 2000.

Den längsta järnvägstunneln i Europa är tunneln under Engelska kanalen. Där 
kör höghastighetståget Eurostar under havet mellan Calais i Frankrike och 
Folkestone i England. Tunneln är över 5 mil lång.



7

©
 Je

an
-P

ie
rr

e 
Le

sc
ou

rr
et

/C
or

bi
s

Världens högsta bro – Millau- 
viadukten i Frankrike.

Världens största  
passagerarplan – 
 Airbus A380.

Concorde, det snabbaste  
passagerarplanet någonsin.

Världens högsta bro (245 meter hög) är Millauviadukten i Frankrike, som invigdes 2004.

Två av de längsta broarna i Europa är Öresundsbron (en väg- och järnvägsbro) mellan 
Danmark och Sverige, som är 1,6 mil , och Vasco da Gama-bron (en vägbro), som är byggd 
över floden Tejo i Portugal är över 1,7 mil. Vasco da Gama-bron är uppkallad efter en berömd 
upptäcktsresande som du kan läsa om i kapitlet ”En resa i tiden”.

Många reser också runt i Europa med flyg, eftersom det är ett snabbt sätt att ta sig fram. Några 
av världens bästa flygplan är byggda i Europa, till exempel ”Airbus”. Airbus olika delar görs i olika 
europeiska länder innan hela planet sätts ihop av en grupp flygplansmontörer.

Det hittills snabbaste passagerarplanet, ”Concorde”, konstruerades av en grupp franska och 
brittiska ingenjörer. Concorde kom upp i 2 160 kilometer i timmen – dubbelt så fort som ljudet 
färdas – och kunde flyga över Atlanten på mindre än tre timmar! (Med vanliga plan tar det åtta 
timmar.) Concorde flög för sista gången 2003.

Rymdraketer som Ariane är ännu snabbare än flygplan. Ariane är ett gemensamt projekt mellan 
flera europeiska länder. Ariane har inga passagerare ombord. Den används i stället för att skicka 
upp satelliter som till exempel behövs för TV- och mobiltelefonnät och forskning. Många av 

världens satelliter skjuts upp med hjälp av europeiska Arianeraketer. 

Framgångarna med Concorde, Airbus och Ariane visar vad man kan uppnå när 
europeiska länder arbetar tillsammans.
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I Europa talas många olika språk. De flesta tillhör någon av de tre stora 
”språkfamiljerna”: den germanska, den slaviska eller den romanska.

Språken inom varje grupp liknar varandra, eftersom de har samma ursprung. 
Romanska språk härstammar till exempel från latinet, det språk som romarna 
talade.

Så här säger man ”God morgon” eller ”Hej” 
på några av dessa språk:

Språk i Europa

Germanska språk

Danska     Godmorgen
Nederländska     Goedemorgen
Engelska     Good morning
Tyska     Guten Morgen
Svenska     God morgon

Romanska språk

Franska     Bonjour
Italienska     Buongiorno
Portugisiska     Bom dia
Rumänska     Bună dimineaţa
Spanska     Buenos días

Slaviska språk

Bulgariska    Dobró útro
Kroatiska    Dobro jutro
Tjeckiska    Dobré ráno
Polska     Dzień dobry
Slovakiska    Dobré ráno
Slovenska    Dobro jutro
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Chleb

Leib

Kenyér

Il-ħobża
Bread

Chléb

Pâine

Brot

Brot

Duona

Bröd

Leipä
Bröd

Pan

Chlieb

Arán baile
   Bread

Det är lätt att se likheterna i de här 
exemplen. Men det finns andra 
europeiska språk som inte är så nära släkt 
med varandra eller inte släkt alls.

Så här säger man ”God morgon” eller 
”Hej” på några av dessa språk:

Romerna bor i många delar av Europa. 
På deras språk heter ”God morgon” Lasho 
dyes.

Det kan vara väldigt roligt att lära sig 
språk och det är viktigt i en världsdel som 
vår. Många av oss tycker om att åka på 
semester till andra europeiska länder och 
lära känna människor som bor där. Det är 
ett bra tillfälle att använda det vi har lärt 
oss på olika språk.

Alla EU-ländernas flaggor  
hittar du på sidan 38.

Baskiska Egun on

Bretonska Demat

Katalanska Bon dia

Estniska Tere hommikust

Finska Hyvää huomenta

Gäliska (skotska) Madainn mhath

Grekiska Kalimera

Ungerska Jó reggelt

Iriska Dia dhuit

Lettiska Labrīt

Litauiska Labas rytas

Maltesiska L-Għodwa t-Tajba

Walesiska Bore da
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Den europeiska brunbjörnen lever  
i bergen. Hela vintern sover den.

Fjällräven ...

... och fjällugglan är väl  
kamouflerade.

De flesta länder i Europa har ett ”tempererat” klimat, som varken är 
för varmt eller för kallt. Det är kallast högst upp i norr och högt upp 
i bergen. Varmast är det längst i söder och sydost.

Vädret är varmast och torrast på sommaren (juni–september) och 
kallast på vintern (december–mars).

Europa hade rekordvarma somrar 2006 och 2010. Är det ett tecken 
på att klimatet håller på att förändras? Klimatförändring är ett 
problem som gäller hela världen och som bara kan lösas om alla 
länder samarbetar.

När vintern kommer

I de kalla områdena har de vilda djuren tjock päls eller tjocka fjädrar 
som håller dem varma. Ibland blir pälsen vit för att de inte ska synas 
så bra i snön. Vissa djur sover hela vintern för att spara energi. Man 
säger att de går i ide.

Klimat 
och natur
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Till och med flamingor kommer 
till Europa på våren.

Sommaren är en härlig tid  
på bergsängarna.

Många fågelarter lever på insekter, små vattendjur eller annan 
mat som är svår att hitta under de kalla vintermånaderna. 
Därför flyger de söderut på hösten och kommer inte tillbaka 
förrän till våren. Vissa fåglar flyger hundratals mil, över 
Medelhavet och Saharaöknen för att tillbringa vintern i Afrika. 
Man säger att fåglarna migrerar – de är flyttfåglar.

Vår och sommar

När våren kommer till Europa (mars–maj) blir det varmare. 
Snö och is smälter. Bäckar och dammar fylls med fiskyngel och 
insektslarver. Flyttfåglarna kommer tillbaka för att bygga bon 
och ruva sina ägg och mata sina ungar. Blommor slår ut och 
bina transporterar pollen från den ena växten till den andra.

Träden får nya löv som fångar solljuset och använder solenergin 
för att få trädet att växa. I bergsområdena leder jordbrukarna 
sina kor till ängarna i bergen där det nu finns fullt av färskt gräs.



12

©Peter Bohot/Pixelio

©
 T

he
 ir

is
h 

im
ag

e 
co

lle
ct

io
n/

Co
rb

is

Getingar älskar också frukt!

Ödlor älskar varmt väder.

Ekorrar samlar nötter 
för att ha mat till 
vintern.

På hösten sprakar  
skogarna av färg.

Kallblodiga djur som till exempel kräldjur behöver  
också sol för att få energi. I Sydeuropa på sommaren  
kan man ofta se ödlor som solar sig och höra gnisslet 
från gräshoppor och cikador.

Höstens växlingar

 
I slutet av sommaren och på hösten blir dagarna kortare och nätterna svalare. 
Många goda frukter mognar den här tiden på året och jordbrukarna är fullt 
upptagna med att plocka dem. Nötter mognar också på hösten. De samlas  
av ekorrarna som vill ha mat till vintern.

 
Många träd fäller sina löv på hösten, eftersom det inte finns tillräckligt med solsken som de kan 
utnyttja. De växlar gradvis från grönt till toner av gult, rött, guld och brunt. Sedan faller de och 
bildar ett färggrant täcke på marken. De fallna löven förmultnar och ger näring till jorden och 
framtida växtlighet.

Tack vare årstidernas växlingar är det europeiska landskapet vackert och mångskiftande.
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Av de här druvorna kom-
mer man att göra rödvin. 

Grödor i torra områden måste 
bevattnas. 

Högt upp i bergen och längst upp i norr är det omöjligt 
att bedriva jordbruk, eftersom grödorna inte kan gro  
i kylan. Men vintergröna träd som tall och gran överlever 
kalla vintrar. Därför är Europas kallaste områden täckta av 
vintergröna skogar. Träet från de skogarna används till att 
tillverka olika saker – från hus och möbler till papper och 
kartong.

Längre söderut lämpar sig den största delen av jorden för jordbruk. Där kan man odla till exempel vete, 
majs, sockerbetor, potatis och alla typer av frukt och grönsaker.

I områden med mycket solsken och nästan ingen frost (nära Medelhavet, till 
exempel) kan man odla apelsiner, citroner, vindruvor och oliver. Oliver innehåller 
olja som kan pressas ur och användas i matlagning. Ur druvorna pressar man 
druvsaft för att bland annat göra vin. Europa är berömt för sina goda viner 
som säljs över hela världen.

Jordbrukarna vid Medelhavet odlar även andra frukter och grönsaker. 
Tomater, till exempel, mognar fort i söderns sol. Men grönsaker behöver 
mycket vatten, så jordbrukarna i varma, torra områden måste ofta 
konstbevattna sina grödor (konstbevattning kallas också irrigation). Vattnet 
hämtas från floder eller från underjordiska källor.

Jordbruket
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Grisar kan hållas inomhus

Får på grönbete. 

Hönsen ger oss ägg, som inne-
håller mycket protein och håller 
oss friska. 

Landsbygden kan alla  
njuta av. 

Ett lapptäcke av åkrar i Europa. 

Gräs växer bra i områden med mycket regn, även 
om jordlagret är tunt eller inte så bördigt. Många 
europeiska jordbrukare har djur som äter gräs, till 
exempel kor, får eller getter. De ger oss mjölk, kött 
och andra användbara saker som ull och läder.

Många jordbrukare har också grisar eller höns. De 
kan födas upp nästan var som helst, eftersom de 
kan stanna inomhus och få specialfoder. Hönsen 
ger inte bara kött, utan också ägg. Vissa jordbruk 
producerar tusentals ägg per dag.

Jordbruken i Europa varierar från mycket små till 
mycket stora. En del har stora åkrar som gör att 
skörden går lätt eftersom man kan använda stora 
maskiner. Andra, till exempel i bergiga områden, 
har små åkrar. Murar eller häckar mellan åkrarna 
hindrar vind och regn från att föra med sig jorden, 
förutom att de kan vara bra för djurlivet också.

Många stadsbor tycker om att tillbringa helger 
och semestrar på den europeiska landsbygden 
för att njuta av skönheten, lugnet och den friska 
luften. Vi måste alla hjälpas åt för att vårda 
landsbygden och bevara dess skönhet.
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Havet har format 
de här kalkstens-
klipporna. 

En glaciär har 
skurit ut den här 
fjorden.

Lunnefågeln bygger sina 
bon på klippor och dyker 
för att fånga fisk. 

Pyla, Europas  
högsta sanddyn.

Vadarfåglar hittar föda 
i flodmynningar. 

Ett av Europas ovanligaste  
djur – munksälen – lever  
i Medelhavet. 

Europa har hundratals mil kust, som naturen har 
format på olika sätt. Här finns höga klippor och 
stränder med sand eller färggranna kiselstenar som 
har formats av havets vågor under århundradena.

I Norge har glaciärer skurit kusten i djupa dalgångar 
som kallas fjordar. I vissa andra länder formar havet 
och vinden sanddyner. Den högsta sanddynen  
i Europa är Pyla nära Arcachon i Frankrike. Den är 
117 meter hög.

Många olika fiskar och andra djur lever i havet vid 
Europas kuster. De utgör föda för sjöfåglar och 
havsdäggdjur som till exempel sälar. På platser 
där en flod rinner ut i havet samlas vadarfåglar vid 
lågvatten för att leta efter mat i gyttjan.
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Lastfartyg fraktar 
varor till och från 
Europa. 

Ett av världens största passagerarfartyg – Queen Mary 2. 

Människan och havet
Havet är också viktigt för människan. Medelhavet var så viktigt 
för romarna att de kallade det Mare nostrum, ”Vårt hav”. 
Européerna har under århundradena seglat över världshaven, 
upptäckt andra världsdelar, utforskat dem, handlat med dem 
och slagit sig ner där. I kapitlet ”En resa i tiden” kan du läsa mer 
om dessa upptäcktsresor.

Lastfartyg från hela världen kommer med alla typer av varor 
(ofta i containrar) till Europas livliga hamnar. Där lastas de 
om till tåg, lastbilar och pråmar. Sedan lastas fartygen med 
varor som har tillverkats i Europa och som ska säljas till andra 
världsdelar.

Några av världens finaste fartyg har byggts i Europa, 
till exempel Queen Mary 2 – ett av världens största 
passagerarfartyg. Hon gjorde sin första resa över Atlanten  
i januari 2004.
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Européerna äter många  
olika sorters fisk –
tonfisken är en av de största!

En trålare utanför Orkneyöar-
na i Skottland. 

Laxodling.

Man behöver inte 
alltid en båt för att 

fiska!

Sportdykning  
i Medelhavet. 

Europas badorter är perfekta semesterorter där man 
kan utöva alla typer av vattensport, från surfing och 
segling till vattenskidåkning och sportdykning.

Eller bara koppla av med att sola på stranden och 
svalka sig i havet.

Fiske
Fisket har alltid varit viktigt för Europas folk. Hela städer har vuxit 
upp kring fiskehamnar och tusentals människor lever på att fånga 
och sälja fisk eller arbeta åt fiskarna och deras familjer.

Moderna fiskebåtar, till exempel industritrålare, kan fånga enorma 
mängder fisk. För att se till att tillräcklig mycket fisk blir kvar i havet 
har de europeiska länderna kommit överens om hur mycket fisk 
som får fångas och om att använda nät som gör att ung fisk  
slipper undan.

Ett annat sätt att se till att vi får tillräckligt med fisk är att odla den. 
Vid Nordeuropas kuster odlas lax i stora burar i havet. Skaldjur, till 
exempel musslor och ostron, kan odlas på samma sätt.
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Skydd av Europas kuster
Europas kuster och hav är viktiga för djurliv och människor. Därför måste vi sköta 
om dem. Vi måste skydda dem från föroreningar från fabriker och städer. Ibland 
går oljefartyg på grund och orsakar stora oljeutsläpp i havet. Stränderna blir svarta 
och tusentals sjöfåglar dör.

De europeiska länderna försöker tillsammans förhindra att sådana olyckor inträffar 
på nytt och se till att våra kuster bevaras, så att även framtida generationer kan 
njuta av dem.
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Förhistoriska grottmålningar  
i Lascaux i Frankrike.

Ett flintverktyg från 
stenåldern.

Yxhuvud i brons.

En resa i tiden
Under tusentals år har Europa ändrat sig otroligt mycket.
Det är en spännande historia! Men den är lång, så här följder bara några av de viktigaste 
händelserna.

Stenåldern
De första européerna var jägare och samlare. I en del grottor 
målade de fantastiska jaktscener på väggarna. Så småningom 
lärde de sig att bruka jorden och började föda upp djur, odla 
grödor och bosätta sig i byar.

De tillverkade sina vapen och verktyg av sten, till exempel 
genom att slipa bitar av flinta.

Brons- och järnåldern –  
européerna lär sig att  
använda metall
Flera tusen år före Kristus upptäckte européerna hur de kunde 
utvinna metaller genom att hetta upp olika typer av stenblock till 
mycket höga temperaturer. Brons, som är en blandning av koppar 
och tenn, var tillräckligt hårt för att kunna användas till verktyg och 
vapen. Guld och silver var mjuka men vackra metaller som kunde 
formas till utsmyckningar.

Senare upptäcktes en ännu hårdare metall: järn. Den bästa formen 
av metall var stål, som var hårt och inte gick sönder så lätt. Därför 
kunde man göra bra svärd av det. Men det var väldigt svårt att 
framställa stål, så bra svärd var ovanliga och värdefulla!
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Denna rödfiguriga grekiska 
vas är från ca 530 f.Kr.

Platon, en av världens 
stora tänkare.

Antikens Grekland
(omkring 2000 till 200 före Kristus)

I Grekland började invånarna bygga städer 
för omkring 4 000 år sedan. Först styrdes 
städerna av kungar. Senare, omkring 500 år före 
Kristus, införde staden Aten ”demokrati”, som 
betyder ”folkstyre”. (I stället för att ha en kung 
fattade männen i Aten beslut genom att rösta.) 
Demokrati är en viktig europeisk idé som har 
spridit sig runtom i världen.

De gamla grekerna gav oss också:

> Fantastiska historier om gudar och hjältar, krig och äventyr. 
> Ståtliga tempel, marmorstatyer och vacker keramik. 
> Olympiska spelen. 
> Välbyggda teatrar och stora författare vars pjäser fortfarande spelas. 
> Lärare som Sokrates och Platon, som lärde människor att tänka logiskt. 
> Matematiker som Euklides och Pythagoras, som upptäckte matematiska mönster och regler. 
> Vetenskapsmän som Aristoteles (som studerade växter och djur) och Eratosthenes (som 
bevisade att jorden är ett klot och räknade ut hur stort det är).
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Mosaik består av små stycken av sten, emalj, 
glas eller keramik och används som prydnad 

i byggnader.

Romersk akvedukt som står kvar än 
i dag: Pont du Gard i Frankrike.

Romarriket
(omkring 500 före Kristus till 500 efter Kristus)

Från början var Rom bara en by i Italien. Men romarna var välorganiserade, deras armé var  
i toppklass och de erövrade gradvis alla områden kring Medelhavet. Så småningom sträckte 
sig Romarriket från norra England till Saharaöknen och från Atlanten till Asien.

Romarna gav oss bland annat det här:

> Bra, raka vägar som band samman riket. 
> Vackra hus med innergårdar och mosaikbelagda golv. 
> Välbyggda broar och akvedukter (för att transportera vatten långa sträckor). 
> Bågformade valv, som gjorde deras byggnader solida och hållbara. 
> Nya byggnadsmaterial, som cement och betong. 
> Nya vapen, som katapulter. 
> Stora författare som Cicero och Vergilius. 
> Det romerska rättssystemet, som många europeiska länder fortfarande 
använder.
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Vikingarna var så skickliga  
seglare att de tog sig ända till 
Amerika (men de talade inte om 
det för någon!).

Medeltiden 
(omkring 500 till 1500)

När Romarriket föll samman övertogs områdena i Europa av 
olika folk, till exempel av …

Germanfolk

Alla germanska folkstammar slog sig inte ner  
i Tyskland:

> Angler och saxare  flyttade till England och styrde 
landet fram till 1066.

> Frankerna erövrade en stor del av Europa, bland 
annat Frankrike, mellan år 500 och 800. Deras mest 
berömde kung var Karl den store.

> Goterna (västgoter och östgoter) grundade 
kungadömen i Spanien och Italien.

> Vikingarna levde i Skandinavien. På 800-talet 
och 900-talet seglade de till andra länder, stal 
värdeföremål, bedrev handel och slog sig ner där det 
fanns bra jordbruksmark.

Normanderna

Normanderna, eller ”nordmännen”, var vikingar som slog sig 
ner i Frankrike (i landskapet Normandie) och erövrade England 
år 1066. En berömd normandisk vävd tapet visar scener från 
slaget. Tapeten finns i ett museum i staden Bayeux i Frankrike.

Kelterna

Före romartiden bodde keltiska folk i många delar av 
Europa. Deras ättlingar lever i dag framför allt i Bretagne 
(Frankrike), Cornwall (England), Galicien (Spanien), Irland, 
Skottland och Wales. I de här delarna av Europa talas 
fortfarande keltiska språk och den keltiska kulturen är 
livaktig
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Medeltida slott var byggda 
för att hålla fienderna borta.

Den gotiska arkitekturen är typisk för 
medeltiden. Detta är en vattenkastare på 
katedralen i Milano.

Del av den stora medeltida moskén  
i Córdoba i Spanien.

Slaverna bosatte sig i många delar av östra Europa och är förfäder till 
dem som i dag talar slaviska språk (till exempel vitryssar, bulgarer, kroater, 
tjecker, polacker, ryssar, serber, slovaker, slovener och ukrainare).

Magyarerna bosatte sig i Karpaterbäckenet på 800-talet och 900-talet och 
grundade därefter kungadömet Ungern år 1000. Deras ättlingar bor i dag  
i Ungern med omnejd.

Under medeltiden krigade Europas kungar och adelsmän ofta mot 
varandra. (Det var på den här tiden som riddare stred i rustning på 
hästryggen). För att försvara sig mot attacker bodde kungar och adelsmän 
ofta i befästa slott med tjocka väggar. Vissa slott var så rejält byggda att de 
finns kvar än i dag.

Kristendomen blev den största religionen i Europa under medeltiden 
och man byggde många kyrkor nästan överallt. Vissa av dem är mycket 
imponerande – särskilt de stora katedralerna med höga torn och färgrika 
fönster med målat glas.

Munkar odlade jorden och hjälpte till att utveckla jordbruket i hela Europa. 
De startade också skolor och skrev böcker. I deras kloster fanns ofta 
bibliotek där viktiga böcker från gamla tider bevarades.

I södra Spanien var islam den viktigaste religionen. Där byggde man vackra 
moskéer och minareter. De mest kända som finns kvar i dag är moskén  
i Córdoba och minareten Giralda i Sevilla.
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En av världens mest 
berömda statyer: David av 
Michelangelo.

Leonardo da Vinci 
ritade den här  
”helikoptern” för  
500 år sedan! 

En av renässansens mest  
kända målningar:  
Botticellis Venus födelse.

Under medeltiden var det inte många som kunde läsa och skriva, och 
folk kände för det mesta bara till det som de hade lärt sig i kyrkan. 
Bara i kloster och universitet fanns det kopior av de böcker som de 
gamla grekerna och romarna skrivit. Men under 1300- och 1400-talen 
började studenterna återupptäcka de gamla böckerna. De blev 
förvånade över alla stora idéer och den kunskap som de hittade  
i böckerna och nyheten om dem spred sig snabbt.

Rika och välutbildade människor, till exempel i Florens i Italien, blev 
väldigt intresserade. De hade råd att köpa böcker, särskilt sedan 
boktryckarkonsten hade utvecklats i Europa 1445, och blev mycket 
förtjusta i antikens Grekland och Rom. När de byggde sina palats 
försökte de efterlikna de romerska palatsen och anställde skickliga 
konstnärer som målade scener från Grekland och Rom på väggarna 
och skulptörer som gjorde statyer av gudar, hjältar och kejsare.

Renässansen
(omkring 1300 till 1600)

 

Det var som om en förlorad värld av skönhet och vishet hade fötts på nytt. Det  
är därför den här perioden kallas ”renässans”, som betyder ”pånyttfödelse”.  

Renässansen gav oss bland annat:

> Stora konstnärer och skulptörer som Michelangelo och Botticelli.
> Begåvade arkitekter som Brunelleschi.

> Den fantastiske uppfinnaren och konstnären Leonardo da Vinci.
> Stora tänkare som Thomas More, Erasmus och Montaigne.

> Vetenskapsmän som Copernicus och Galileo (som upptäckte att 
jorden och andra planeter rör sig runt solen).
> Vackra byggnader som slotten i Loiredalen.

> Nytt intresse för vad människan kan åstadkomma.
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Henry Bessemer –  
uppfinnare av modern  
ståltillverkning.

En revolution startade i Europa för omkring 250 år sedan – i industrins värld. 
Det hela började med en energikris. I tusentals år hade man eldat med ved 
och träkol. Men nu var det plötsligt brist på skog på vissa håll i Europa. Vad 
kunde man använda som bränsle i stället?

Svaret blev stenkol. Det fanns stora mängder stenkol i Europa och 
gruvarbetare började gräva fram det. Stenkol användes för att driva de 
nyuppfunna ångmaskinerna. Det kunde också rostas och förvandlas till koks. 
Det är ett mycket renare bränsle som var bra för att framställa järn och stål.

För omkring 150 år sedan uppfann engelsmannen Henry Bessemer 
bessemerkonvertern. Med hjälp av den kunde man framställa stora 
mängder stål billigt. Snart producerade Europa enorma mängder stål, något 
som förändrade världen. Med billigt stål kunde man bygga skyskrapor, 
stora broar, linjefartyg, bilar och kylskåp, men också kraftfulla kanoner och 
bomber.

Den industriella revolutionen
(omkring 1750 till 1880)
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Kopior av  
Christofer Columbus skepp.

Vasco da Gama – den förste som 

seglade från Europa till Indien.

Voltaire, en av de stora förfat-
tarna under upplysningstiden.

Dronten, en fågel som inte 
kunde flyga och som levde 
på en ö i Indiska oceanen. 
Den utrotades till följd av 
européernas kolonisering.

Stora upptäckter och nya idéer
(omkring 1500 till 1900)

Under renässansen blev handeln med fjärran länder mycket viktig för de 
europeiska handelsmännen. De sålde varor i till exempel Indien och förde 
hem dyrbara kryddor och ädelstenar. Men att resa landvägen var svårt och 
tidsödande, så handelsmännen ville kunna segla till Indien. Problemet var 
bara att Afrika låg i vägen – och det är väldigt stort!

Men om jorden verkligen var rund (som folk började tro) borde de 
europeiska fartygen kunna komma till Indien genom att segla västerut. 
År 1492 bestämde sig därför Christofer Columbus och hans besättning 
att lämna Spanien och segla över Atlanten. Men i stället för att komma till 
Indien upptäckte de Bahamas (en grupp öar i Västindien nära Amerikas 
kust).

Andra upptäcktsresande följde i Columbus spår. År 1497–98 blev den 
portugisiske sjökaptenen Vasco da Gama den förste europén som nådde 
Indien genom att segla runt Afrika. År 1519 ledde en annan portugisisk 
upptäcktsresande – Ferdinand Magellan, som arbetade för den spanske 
kungen – den första europeiska expedition som seglade jorden runt.

Snart utforskade européerna Västindien och Amerika (som de kallade nya 
världen) och grundade kolonier där. Med andra ord tog de över mark och 
sade att den tillhörde hemlandet i Europa. De tog med sig sin religion och 
sina seder och språk. Det är därför som engelska och franska blev de mest 
talade språken i Nordamerika och spanska och portugisiska i Central- och 
Sydamerika.

Med tiden seglade européerna längre och längre 
bort, till Kina, Japan, Sydostasien, Australien och 
Oceanien. Sjömän som kom tillbaka från dessa 
exotiska länder berättade att de hade sett 
märkliga djur som såg helt annorlunda ut än 
de i Europa. Det fick vetenskapsmän att vilja 
utforska dessa platser och ta hem djur och 
växter till Europas museer. Under 1800-talet 
trängde europeiska upptäcktsresande 
allt längre in i Afrika, och år 1910 hade de 
europeiska länderna koloniserat större 
delen av den afrikanska kontinenten.



27

©
 Ju

lia
 M

ar
ga

re
t C

am
er

on
©

Zu
br

o/
W

ik
im

ed
ia

Charles Darwin publicerade sin utvecklingslära 1859.

Den första telefonen som 
uppfanns av Alexander Graham 
Bell, som var född i Skottland. 
I dag tillverkas de modernaste 
mobiltelefonerna i Europa.

1886 Bensinmotorn 
1901  De första radiomeddelandena
1909 Bakelit, den första plasten

1912  Neonljus
1920-talet Televisionen och motor- 
  vägarna
1935          Radarn och kulspetspennan

1937  Snabbkaffe
1939  De första jetplanen
1940-talet Den första datorn

Under tiden lärde sig vetenskapsmännen i Europa mer och mer om hur 
universum fungerar. Geologer som studerade bergarter och fossiler 
började undra hur jorden hade bildats och hur gammal den egentligen 
var. Två stora vetenskapsmän, Jean-Baptiste Lamarck (i Frankrike) och 
Charles Darwin (i England), drog senare slutsatsen att djur och växter hade 
utvecklats från en djurart till en annan under miljontals år.

Under 1700-talet funderade människorna även över andra viktiga frågor, 
till exempel hur länder bör styras och vilka rättigheter och friheter 
människorna bör ha. Författaren Jean-Jacques Rousseau sa att alla borde 
vara jämlika. En annan författare, Voltaire, sade att världen skulle bli bättre 
om förnuft och kunskap ersatte okunskap och vidskepelse.

Den här perioden med nya idéer kallas Upplysningstiden. Den ledde till 
stora förändringar i vissa länder, till exempel franska revolutionen 1789 
då folket beslutade att man inte längre skulle låta sig styras av kungar 
och drottningar. Ett av revolutionens slagord var ”frihet, jämlikhet och 
broderskap” – vilket så småningom blev Frankrikes nationella valspråk.

Det moderna samhället 
(omkring 1880 fram till våra dagar)

Andra europeiska uppfinningar från 1800- och 1900-talen har bidragit  
till att skapa den värld som vi lever i i dag. Till exempel:
 

   

Omkring en fjärdedel av dem som arbetar i Europa i dag producerar saker 
som behövs i det moderna samhället: mat och dryck, mobiltelefoner och 
datorer, kläder och möbler, tvättmaskiner och TV-apparater, bilar, bussar, 
lastbilar och mycket, mycket mer.

Omkring sju av tio arbetstagare i Europa har ”tjänsteyrken”. De arbetar 
till exempel i butiker, postkontor, banker, försäkringsbolag, hotell, 
restauranger, sjukhus och skolor. Antingen säljer de saker eller också utför 
de tjänster som folk behöver.
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Att lära 
av historien
Tyvärr handlar inte Europas historia bara om stora 
upptäckter och framgångar som vi kan vara stolta 
över. Det finns också mycket att skämmas över. Under 
århundradena har de europeiska länderna utkämpat 
fruktansvärda krig mot varandra. Striderna handlade för 
det mesta om makt och egendom eller religion.

De europeiska kolonisatörerna dödade flera miljoner 
människor i andra världsdelar, antingen genom att 
kriga mot dem eller misshandla dem eller genom att 
oavsiktligen sprida europeiska sjukdomar bland dem. 
Européer tog också miljoner afrikaner som slavar.

Européerna tvingades dra lärdom att dessa fruktansvärda 
misstag. Den europeiska slavhandeln avskaffades på 
1800-talet. Kolonierna fick tillbaka sin frihet under 
1900-talet. Och freden kom till Europa till sist.

Du kan se hur det gick till i kapitlet ”Familjen samlas: 
historien om Europeiska unionen”.

Krig …
Tyvärr har det bråkats mycket i den europeiska familjen. 
Ofta har grälen handlat om vem som skulle styra ett 
land eller vilket land som hade rätten till ett bestämt 
landområde. Ibland försökte en härskare få mer makt 
genom att erövra sina grannar eller för att bevisa att hans 
folk var starkare och bättre än andra.

I hundratals år utkämpades våldsamma krig i Europa. 
Under 1900-talet inleddes två stora krig i vår världsdel. De 
spred sig senare till andra länder runtom i världen. Därför 
kallas de världskrig. Miljontals människor dödades i de 
båda krigen och varje gång förvandlades Europa till en 
fattig världsdel i ruiner.

Kunde man göra något för att undvika nya krig? Skulle 
européerna någonsin lära sig att sitta ner tillsammans och 
diskutera saker i stället för att slåss? 

Svaret är ja. 

Det är det som nästa kapitel handlar om: historien om 
Europeiska unionen.
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Européerna hör hemma i många olika länder med 
olika språk, traditioner, seder och tro. Men vi hör också 
ihop, som en stor familj. Skälen till det är många.

Här är några av dem.

> Vi har bott tillsammans i den här världsdelen  
i tusentals år.

> Våra språk är ofta släkt med varandra.

> Många människor i varje land härstammar från 
andra länder.

> Våra traditioner, seder och högtider har ofta samma 
ursprung.

> Vi delar och njuter av den vackra musiken och 
konsten och de många teaterstycken och romaner 
som människor från hela Europa har skapat genom 
århundradena.

> Nästan alla i Europa tror på rättvisa, grannsämja, 
frihet att uttrycka sina åsikter, respekt för varandra 
och omsorg om människor i nöd.

> Vi uppskattar det som är annorlunda och speciellt 
med vårt eget land och vår egen region, men vi 
gläds också åt det som vi har gemensamt som 
européer.

… och fred 
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Andra världskriget tog slut år 1945. Det hade varit en tid av fruktansvärd förödelse och 
hämningslöst dödande, och alltsammans hade börjat i Europa. Hur skulle Europas ledare 
kunna förhindra att det hände igen? De behövde en bra plan som aldrig hade prövats innan.

En helt ny idé

Fransmannen Jean Monnet tänkte mycket på detta. Han insåg att ett land behövde två saker 
för att kunna föra krig: järn för att kunna framställa stål (för att tillverka stridsvagnar, gevär, 
bomber och så vidare) och kol för att kunna driva fabriker och järnvägar. Europa hade mycket 
kol och stål: därför hade de europeiska länderna lätt kunnat tillverka vapen och inleda krig.

Jean Monnet lade fram en mycket djärv idé. Hans tanke var att regeringarna i Frankrike och 
Tyskland – och kanske även andra europeiska länder – inte längre skulle driva sina egna kol- 
och stålindustrier. I stället skulle dessa industrier drivas av människor från alla inblandade 
länder som skulle sitta runt ett bord och diskutera och bestämma saker tillsammans. På det 
sättet skulle det bli omöjligt att föra krig mot varandra!

Jean Monnet kände på sig att hans plan skulle kunna fungera om de europeiska ledarna 
var beredda att prova på den. Han berättade om den för sin vän Robert Schuman, som var 
minister i den franska regeringen. Robert Schuman tyckte att det var en strålande idé och 
presenterade planen i ett berömt tal den 9 maj 1950.

Talet övertygade inte bara de franska och tyska ledarna, utan också ledarna i Belgien, 
Italien, Luxemburg och Nederländerna. De bestämde sig för att driva sina kol- och 
stålindustrier tillsammans och bilda en sammanslutning som de kallade Europeiska kol- och 
stålgemenskapen (EKSG). Den skulle ha fredliga syften och hjälpa till att bygga upp Europa 
från ruinerna efter kriget. EKSG bildades 1951.

Historien om  
Europeiska unionen
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Väntan vid gränsen … Köer 
som den här var förr en del 
av det dagliga livet i Europa.

Sådana här maskiner an-
vänder man för att skörda 
vete och andra sädesslag.

Den gemensamma marknaden

De sex länderna kom så bra överens att de snabbt bestämde sig för att bilda en annan 
sammanslutning, som de kallade Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG, men 
oftast säger man bara EG). Den bildades 1957.

”Ekonomiska” betyder att samarbetet gäller pengar, affärer, jobb och handel.

En av huvudtankarna var att EG-länderna skulle dela på en ”gemensam marknad” 
för att göra det lättare att handla med varandra. Före EG måste lastbilar, tåg och 
pråmar som fraktade varor från ett land till ett annat alltid stanna vid gränsen. Där 
kontrollerade man handlingar och betalade ”tullar”. Det tog tid och gjorde att varor från 
utlandet blev dyrare än de som tillverkades i det egna landet.

Tanken med att ha en gemensam marknad var att avskaffa alla gränskontroller, 
förseningar och tullar och i stället låta länderna handla med varandra precis som om de 
alla var ett och samma land.

Mat och jordbruk

Efter andra världskriget var det väldigt svårt att producera livsmedel i Europa eller 
att importera det från andra världsdelar. Det var brist på mat i Europa även i början 
på 50-talet. Därför bestämde EG sig för att betala sina jordbrukare för att de skulle 
producera mer mat och se till att de kunde leva på sitt arbete.

Detta system kallades den ”gemensamma jordbrukspolitiken”. Det fungerade bra. 
Faktiskt så bra att jordbrukarna till slut producerade för mycket mat och man var 
tvungen att ändra på systemet. I dag får jordbrukarna också pengar för att bevara och 
vårda landsbygden.



32

©
 E

U

©
 E

U

Välkommen till klubben! På den här bilden 
undertecknar Grekland sitt medlemsskap.

Miljöskydd är 
bl.a. att minska 
luftföroreningar – till 
exempel att använda 
vindenergi för att 
framställa el.

En polis och hans hund kontrollerar 
bagage för att se om det kan finnas 

narkotika i det.

Tack vare den gemensamma marknaden blev livet snart lättare för 
EG-invånarna. 

De hade mer pengar att röra sig med, mer mat att äta och fler varor 
att välja på i affärerna. Grannländerna såg detta och på 60-talet 
började några av dem fråga om de fick ansluta sig till EG. 

Efter flera års diskussioner anslöt sig Storbritannien, Danmark och 
Irland år 1973. År 1981 blev Grekland EG-medlem, följt av Portugal 
och Spanien 1986. Österrike, Finland och Sverige kom med år 1995. 

Nu hade sammanslutningen alltså 15 medlemmar.

Under de här åren förändrades EG en hel del. I slutet av 1992 var arbetet med ”inre 
marknaden” (som den hette nu) slutfört och EG gjorde många andra saker. 

EG-länderna arbetade till exempel tillsammans för att skydda miljön 
och bygga bättre vägar och järnvägar i Europa. Rikare länder hjälpte 

de fattigare med deras vägbyggen och andra viktiga projekt.

För att göra det lättare att resa avskaffade de flesta EG-länder 
passkontroller vid gränserna mellan länderna. En person som 
bodde i ett medlemsland kunde bosätta sig och arbeta  
i något annat medlemsland. Regeringarna diskuterade även 
andra nya idéer, till exempel hur poliser från olika länder 
skulle kunna hjälpa varandra att gripa brottslingar, som 
narkotikasmugglare och terrorister.

Sammanslutningen var kort sagt så annorlunda och så 
mycket mer sammansvetsad att den bestämde sig för att 
byta namn till ”Europeiska unionen” (EU). Det skedde 1992.

Från EG till Europeiska unionen
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1989:  
Berlinmuren rivs.

De 28 EU- 
ländernas flaggor.

Under tiden hände spännande saker utanför EU:s gränser. Under många år hade östra och västra 
Europa hållits åtskilda. Ledarna i östra Europa trodde på ett politiskt system som heter kommunism, 
vilket ledde till att folket i dessa länder  hade ett mycket svårt liv.  Människor levde  under förtryck, och 
många som kritiserade regeringen hamnade i fångläger. 

När fler och fler människor flydde från öst till väst blev ledarna i Östeuropa rädda. De reste höga 
stängsel eller en hög mur, precis som den i Berlin, för att folk inte skulle lämna sina länder. Många 
som försökte komma över gränsen olagligt sköts ihjäl. Uppdelningen var så strikt att den kallades för 
”järnridån”. 

År 1989 tog äntligen uppdelningen slut. Berlinmuren raserades och ”järnridån” fanns inte mer. Tyskland 
återförenades snabbt. Invånarna i Centraleuropa och Östeuropa valde nya regeringar som avskaffade 
det gamla, strikta kommunistiska systemet. De var äntligen fria! 

Det var en stor händelse väl värd att fira.

 
De länder som fått tillbaka sin frihet började fundera på om de kunde ansluta sig till Europeiska 
unionen, och snart bildades en kö av ”kandidatländer” som väntade på att få bli EU-medlemmar.

Innan ett land kan gå med i Europeiska unionen måste det ha en väl fungerande ekonomi. Det måste 
också vara en demokrati, det vill säga att invånarna själva får välja vem som ska styra dem. Landet 
måste också respektera de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter är bland annat rätten att 
säga vad man tycker, rätten att inte sättas i fängelse utan rättvis rättegång och rätten att inte torteras.

De tidigare kommunistiska länderna arbetade hårt för att kunna uppfylla kraven, och efter 
några år var åtta av dem redo: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, 

Tjeckien och Ungern.

De gick med i EU den 1 maj 2004, tillsammans med två öar i Medelhavet – 
Cypern och Malta. Den 1 januari 2007 anslöt sig  ytterligare två tidigare 
kommunistländer, Bulgarien och Rumänien, till gruppen. Den 1 juli 2013 
anslöt sig Kroatien till EU, som nu har sammanlagt 28 medlemsländer.

Det är första gången som så många länder ansluter sig till EU på så kort 
tid. Det är en riktig ”familjeåterförening” som för samman Västeuropa, 
Centraleuropa och Östeuropa.

Familjen samlas
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Föroreningar stannas inte 
vid landgränserna, så de 
europeiska länderna arbetar 
tillsammans för att skydda 
miljön.

Euron används i 
många EU-länder.

Studenter från olika länder 
studerar tillsammans, med 
hjälp från EU.

Klimatförändringar  
och miljön

Miljön tillhör oss alla, så länderna måste arbeta tillsammans för att 
skydda den. EU har regler för att till exempel bekämpa föroreningar 
och för att skydda vilda fåglar. Reglerna gäller i alla EU-länder och 
deras regeringar måste se till att de följs. Klimatförändringarna 
– som också kallas den globala uppvärmningen – är ett annat 
problem som länderna inte kan lösa på egen hand. 

EU:s länder har därför kommit överens om att samarbeta för att 
minska mängden utsläpp som skadar miljön och orsakar global 
uppvärmning. EU försöker också att påverka andra länder att göra 
samma sak.

Euron

För flera år sedan hade varje EU-land sina egna pengar, eller 
”valuta”. Nu finns det en gemensam valuta, euron, som alla EU-
länder kan införa om de är redo för detta. Med den gemensamma 
valutan är det enklare att göra affärer och resa och handla i de olika 
EU-länderna utan att behöva växla pengar varje gång man reser till 
ett nytt land. Det gör också att ekonomin är stabilare när det blir 
kris.

Om du jämför euromynt ser du att den ena sidan har en bild som 
representerar det land som den kommer ifrån. Den andra sidan är 
gemensam för alla länder.

Vad gör EU?

Frihet!

De som bor i EU-länderna kan bo, arbeta eller studera i vilket 
EU-land som helst, och EU försöker på alla sätt att göra det lätt 
att flytta mellan länderna. Man behöver inte längre ha pass när 
man passerar gränsen mellan de flesta EU-länder. EU uppmuntrar 
studenter och ungdomar att studera i något annat europeiskt land 
än sitt eget under en period.

EU försöker att göra livet bättre på många olika områden.  
Här är några av dem.
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Att utbilda män-
niskor för nya typer 
av jobb är mycket 
viktigt.

EU är med och  
betalar för nya vägar.

EU skickar mat till  
människor i nöd.

Jobb

Det är viktigt att ha ett jobb som man trivs med och som man är 
bra på. En del av de pengar som EU invånarna tjänar används för 
att driva sjukhus och skolor och för att vårda gamla. Därför arbetar 
EU hårt för att skapa nya och bättre jobb för alla som kan arbeta. 
EU hjälper folk att starta nya företag och bidrar med pengar för att 
utbilda EU-invånarna så att de kan söka nya typer av jobb.

Hjälp till problemregioner

Livet är inte lätt för alla i Europa. I vissa områden är det ont om 
jobb, eftersom gruvor och fabriker har lagts ner. I andra områden 
är det svårt att bedriva jordbruk på grund av klimatet, eller svårt att 
bedriva handel på grund av att det inte finns tillräckligt med vägar 
och järnvägar.

EU försöker lösa problemen genom att samla in pengar från alla 
EU-länder. Pengarna används sedan för att hjälpa områden med 
problem. Bland annat hjälper EU till med att betala nya vägar och 
järnvägar. Företag kan också få hjälp med att skapa nya jobb.

Hjälp till fattiga länder

Många länder i världen är drabbade av krig, sjukdomar och 
naturkatastrofer som torka eller översvämningar. Det leder till 
att många invånare dör eller har en mycket svår tillvaro. De här 
länderna har sällan tillräckligt med pengar för att bygga de skolor, 
sjukhus, vägar och hus som invånarna behöver.

EU bidrar med pengar och skickar lärare, läkare, ingenjörer och 
andra experter till länderna. EU köper också många av de varor som 
länderna producerar utan att ta ut tull för dem. På så sätt kan de 
fattiga länderna tjäna mer pengar.
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EU-flaggan.

Europeiska unionen är ett fredsbevarande projekt som har enat många europeiska 
länder. De är förstås inte alltid överens om allt, men i stället för att kriga mot 
varandra sitter ledarna tillsammans och diskuterar.

Jean Monnets och Robert Schumans dröm har alltså gått i uppfyllelse.

EU har skapat fred mellan medlemsländerna. EU arbetar också för att skapa varaktig 
fred bland sina grannar och i resten av världen. Soldater och poliser från EU hjälper 
till exempel till med att bevara freden i före detta Jugoslavien där ett blodigt krig 
härjade för bara några år sedan.

Det här är bara några av de saker som EU gör. Det finns många fler. EU påverkar  
i själva verket nästan alla delar av våra liv. Vad ska EU göra och inte göra? Det är det 
folket i EU som ska bestämma. Hur kan vi vara med och påverka? Det får du veta  
i nästa kapitel.

EU har sin egen flagga och sin egen hymn – Hymn till glädjen från Beethovens 
nionde symfoni. Den ursprungliga texten är på tyska, men när den används som 
Europahymn har den inga ord – då spelas bara musiken. Du kan höra den på 
internet:

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_sv.htm

 

Fred
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 Sofia
 Bryssel
 Prag
 Köpenhamn
 Berlin
 Tallinn
 Dublin
 Aten
 Madrid
 Paris
 Zagreb
 Rom
 Nicosia
 Riga
 Vilnius
 Luxemburg
 Budapest
 Valletta 
 Amsterdam 
 Wien
 Warszawa
 Lissabon
 Bukarest
 Ljubljana
 Bratislava
 Helsingfors
 Stockholm
 London

Förklaring:
 
De färglagda länderna är medlemmar i Europeiska unionen 
(EU).

De randiga länderna planerar att ansluta sig till EU.

Övriga länder, inklusive dem som är märkta med en liten vit 
cirkel, är grannländer till EU.

Prickarna visar var huvudstäderna ligger.

Vatikanstaten ligger i Rom.

Vissa öar och andra landområden som tillhör Frankrike, 
Portugal och Spanien ingår i EU. Men de ligger långt från 
Europa, så vi måste stoppa in dem i lådan (uppe till höger).

(*) UNSCR 1244

Para ihop 
huvudstäderna 
med deras  
länder ?

Island

Irland

Portugal

Spanien

Andorra

Frankrike

Schweiz

Monaco

Vatikan-
staten

Italien

Storbritannien 
Nederländerna

Belgien

Luxemburg

Tyskland

Danmark

Polen

     Tjeckien

Slovakien
Liechtenstein

Österrike
Slovenien Ungern

Kroatien

Serbien
Bosnien

och
Hercegovina

Montenegro

Albanien

Bulgarien

f.d.jugoslavika  
republiken 

 Makedonien

Kosovo
(*)

Rumänien

Moldavien

Ukraina

Vitryssland

Litauen

Lettland

Ryssl.

Norge

Sverige

Estland

Finland

Ryssland

Kazakstan

Grekland

Malta
Tunisien AlgerietMarocko Cypern

Libanon

Syrien

Turkiet

Irak

Iran

Armenien
Azerbajdzjan

Georgien
San Marino

N O R D -
S J Ö N

B I S C A Y A -
B U K T E N

S V A R T A
H A V E T

A
T

L
A

N
T

E
N

M E D E L H A V E T

Ö S T E R -
S J Ö N

N O R S K A 
H A V E T

Mayotte

Surinam

Brasilien

Guyana
Réunion

Martinique

Guadeloupe

Kanarieöarna
Madeira

Azorerna



Här är några välkända europeiska sevärdheter:

 Atomium, Bryssel, Belgien
 Stonehenge, Wiltshire, Storbritannien
 Kungliga klostret San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Spanien
 Parthenon, Aten, Grekland
 Parlamentsbyggnaden, Budapest, Ungern
 Eiffeltornet, Paris, Frankrike
 Väderkvarnar, Nederländerna
 Karlsbron, Prag, Tjeckien
 Lilla sjöjungfrun, Köpenhamn, Danmark
 Sankt Nikolaus-kyrkan, Sofia, Bulgarien
 Katedralen Sagrada Familia, Barcelona, Spanien
 Colosseum, Rom, Italien
 Brandenburger Tor, Berlin, Tyskland

Kan du hitta dem alla på kartan nedan?
Förra sidan kan vara till hjälp!
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Flagga Land Huvudstad Befolkning

Belgien Bryssel 11,2 miljoner
(Belgique / België) (Bruxelles / Brussel)

Bulgarien Sofia 7,3 miljoner
(България / Bulgaria) (София / Sofija)

Tjeckien Prag 10,5 miljoner
(Česká republika) (Praha)

Danmark Köpenhamn 5,6 miljoner
(Danmark) (København)

Tyskland Berlin 80,5 miljoner 
(Deutschland) (Berlin)

Estland Tallinn 1,3 miljoner
(Eesti) (Tallinn)

Irland Dublin 4,6 miljoner
(Éire / Ireland) (Baile Atha Cliath / Dublin)

Grekland Aten 11,1 miljoner
(Ελλάδα / Elláda) (Αθήνα / Athína)

Spanien Madrid 46,7 miljoner
(España) (Madrid)

Frankrike Paris 65,6 miljoner
(France) (Paris)

Kroatien Zagreb 4,3 miljoner
(Hrvatska) (Zagreb)

Italien Rom 59,7 miljoner
(Italia) (Roma)

Cypern Nicosia 0,9 miljoner
(Κύπρος / Kypros) (Λευκωσία / Lefkosía)
(Kibris) (Lefkosa)

Lettland Riga 2,0 miljoner
(Latvija) (Riga)

Litauen Vilnius 3,0 miljoner
(Lietuva) (Vilnius)

Luxemburg Luxemburg 0,5 miljoner
(Luxemburg) (Luxemburg) 

Ungern Budapest 9,9 miljoner 
(Magyarország) (Budapest)

Malta Valletta  0,4 miljoner
(Malta) (Valletta)

Nederländerna Amsterdam  16,8 miljoner
(Nederland) (Amsterdam)

Österrike Wien 8,5 miljoner
(Österreich) (Wien)

Polen Warszawa 38,5 miljoner 
(Polska) (Warszawa)

Portugal Lissabon 10,5 miljoner
(Portugal) (Lisboa)

Rumänien Bukarest 20,1 miljoner
(România) (Bucureşti)

Slovenien Ljubljana 2,1 miljoner
(Slovenija) (Ljubljana)

Slovakien Bratislava 5,4 miljoner
(Slovensko) (Bratislava)

Finland Helsingfors 5,4 miljoner
(Suomi / Finland) (Helsinki / Helsingfors)

Sverige Stockholm 9,6 miljoner
(Sverige) (Stockholm)

Storbritannien  (*) London  63,9 miljoner 
(United Kingdom) (London)

Länderna står i alfabetisk  
ordning utifrån vad de heter  

på det egna språket eller språken 
(inom parentes).

EU- 
länderna

                                         * Det fullständiga namnet 

är Förenade konungariket  

Storbritannien och Nordirland, men de  

flesta säger bara Storbritannien.

Befolkningsuppgifterna är från 2013.

Källa: Eurostat.
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Europa: en upptäcktsfärd – frågesport

Hur många världsdelar  
finns det i världen?

Vilket material, som används för 
att driva ångmaskiner, gjorde den 
industriella revolutionen möjlig?

Vilka två städer sammanlänkas 
av tunneln under Engelska 
kanalen?

Vilken historisk händelse  
inträffade 1789?

Under vilket decennium  
uppfanns datorn?

Hur ofta äger valet till  
Europaparlamentet rum? 

Var ligger EU-domstolen?

Hur många länder är med i EU?

Vad kallas det när fåglarna flyger 
söderut på hösten och tillbringar 
vintern i varmare länder?

Vad kallas det när bönder vattnar 
sina fält med vatten från marken 
eller underjordiska källor?

Nämn ett havsdjur som kan odlas. 

Vad betyder ”demokrati”? 

1.

?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

7.

2.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Svar1. Sju (Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika, Antarktis, Asien och Australien/Oceanien). / 2. Calais i Frankrike och Folkestone i England. / 3. Migration. / 4. Irrigation. / 
5. Lax, musslor och ostron. / 6. Folkstyre. / 7. Stenkol. / 8. Franska revolutionen / 9. 1940-talet. / 10. 28 / 11. Vart femte år. / 12. Luxemburg.

Vill du spela spel, testa dina kunskaper och utforska EU ännu mer?
Gå till http://europa.eu/europago/explore

(Tips: du kan hitta svaren på alla dessa frågor i broschyren)
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Ministrar från alla EU-
ländernas regeringar 
träffas för att besluta 

om EU:s lagar.

Europeiska kommissionen

I Bryssel träffas en grupp kvinnor och män (en person från varje EU-land) varje 
onsdag för att diskutera vad som behöver göras. De här personerna föreslås av 
regeringen i sitt hemland och godkänns av Europaparlamentet.

De kallas ”kommissionsledamöter”. Tillsammans bildar de Europeiska 
kommissionen. Deras uppgift är att komma fram till vad som är bäst för EU i dess 
helhet och att föreslå ny lagar för hela EU. Lagarna föreslås av kommissionen och 
det är både Europaparlamentet och rådet som beslutar om dem.

I sitt arbete får kommissionsledamöterna bland annat hjälp av experter, jurister, 
sekreterare och översättare. Dessa personer sköter Europeiska unionens dagliga 
arbete.

 

Europaparlamentet

Europaparlamentet företräder alla invånare i EU. Varje månad håller 
Europaparlamentet ett stort möte i Strasbourg (Frankrike) för att diskutera och fatta 
beslut om nya EU-lagar.

Europaparlamentet har 751 ledamöter. De väljs vart femte år i ett val där alla vuxna 
EU-invånare får rösta. Genom att välja vår parlamentsledamot och prata med 
honom eller henne kan vi vara med och påverka vad EU beslutar sig för att göra. 

 

Hur fattar EU 
beslut?
Som du säkert förstår behövs en stor insats från många människor för att organisera EU:s arbete 
och få det hela att fungera. Vem gör vad?
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Europeiska rådet

Här samlas EU-ländernas alla ledare regelbundet för att hålla ”toppmöten”. Under 
mötena diskuterar de situationen i Europa och bestämmer vilka strategier som ska 
gälla för EU. De diskuterar inte saker i detalj, till exempel exakt hur nya lagar ska 
formuleras.  

Rådet

Nya EU-lagar måste diskuteras av ministrar från alla EU-länder, inte bara av 
Europaparlamentets ledamöter. När ministrarna möts kallas de rådet.

När diskussionen har avslutats röstar rådet om 
förslaget. Det finns regler för hur många röster varje 
land har och hur många röster som behövs för att 
anta en lag. I vissa fall måste rådet vara helt enigt för 
att lagen ska kunna antas. 

När rådet och Europaparlamentet väl antagit en lag, 
måste EU-länderna rätta sig efter den.

 

Domstolen

Om ett land inte tillämpar lagen på ett riktigt sätt kan Europeiska kommissionen 
varna landet och lämna in ett klagomål till EU-domstolen i Luxemburg. Domstolens 
uppgift är att se till att EU lagarna följs och tillämpas på samma sätt överallt. Det 
finns en domare från varje EU-land.

Andra grupper (till exempel expertkommittéer) deltar också i beslutsprocessen i EU, 
eftersom det är viktigt att det fattas riktiga beslut.
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En av de stora utmaningarna för EU i dag är att se till 
att unga människor kan få jobb och en bra framtid. Det 
är inte så lätt, för europeiska företag måste konkurrera 
med företag i andra delar av världen som kanske kan 
göra samma jobb billigare.

Det finns också andra stora problem i dag som bara kan 
lösas om alla världens länder samarbetar, till exempel

> föroreningar och klimatförändring, 
> svält och fattigdom, 
> internationell brottslighet och terrorism.

EU arbetar med de här problemen, men det är 
inte alltid så lätt för så många olika regeringar och 
Europaparlamentet att komma överens om vad som ska 
göras. Dessutom är reglerna för hur EU fattar beslut rätt 
så komplicerade, vilket inte gör saken lättare.

Många människor tycker också att de inte har så 
stora möjligheter att påverka vad som beslutas i 
Bryssel eller Strasbourg bara genom att rösta på sin 
Europaparlamentsledamot vart femte år.

I morgon …
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Det är vi som beslutar om framtiden – tillsammans!

… och sedan

Vi måste alltså se till att alla kan vara med och påverka EU:s beslut.

Hur kan vi göra det? Har du några bra idéer? Vilka är de viktigaste problemen 
som du tycker att EU ska försöka lösa, och hur skulle du vilja att det gick till?

Varför inte diskutera dina idéer med din lärare och dina klasskompisar och 
skriva ner dem? Sedan kan du berätta för din Europaparlamentsledamot! Du 
kan ta reda på vem han eller hon är och till vilken adress du ska skicka brevet 
till på den här webbsidan:

http://europarl.europa.eu

Du kan också kontakta Europeiska kommissionen eller parlamentet på en av 
adresserna i slutet av den här broschyren och kanske till och med planera ett 
besök med din klass till de båda institutionerna.

I dag är vi Europas barn: snart blir vi Europas vuxna.
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Lärarummet 

På EU:s ”Teachers’ 
corner” online har 
vi samlat resurser 
med en mängd 

undervisningsmaterial om EU och dess politik. Materialet 
har tagits fram av olika EU-institutioner och andra 
statliga och icke statliga organisationer. Oavsett om du 
söker efter inspiration till dina lektioner eller befintligt 
undervisningsmaterial om EU:s historia och kultur, eller till 
och med specifika ämnen såsom klimatförändringar och 
minskad energiförbrukning, bör du hitta något användbart 
som är anpassat till dina elevers åldersgrupp på följande 
adress: 
 
 
 
http://europa.eu/teachers-corner

Varför inte testa vad du har lärt 
dig i den här broschyren och spela 
spelet Europa: en upptäcktsfärd 
online? 
Gå till: 
http://europa.eu/europago/explore 

För barn

Du kan hitta spännande fakta om 
EU-länderna och få veta mer om 
EU under länken Kids’ Corner.  Där 
finns det också fullt med spel och 
frågesporter! 
 
http://europa.eu/kids-corner

 För dig & För din lärare

Användbara länkar 



Kontakta EU
ONLINE
Information på alla officiella EU-språk finns på webbplatsen Europa: 
http://europa.eu

PERSONLIGEN
Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen:  
http://europedirect.europa.eu

PER TELEFON ELLER E-POST
Europe Direct är en frågelåda som ger svar om EU. Du kan ringa gratis till 00 800 6 7 8 9 10 11 (vissa mobiltele-
fonoperatörer ger inte tillgång till 00800-nummer eller tar betalt för sådana samtal) (eller, om du är utanför EU, 
betala för ett samtal till +32 22999696) eller skicka e-brev till http://europedirect.europa.eu

LÄS OM EUROPA
Publikationer om EU på ett klick i EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu
 

 
För att få fler upplysningar och publikationer  
om Europeiska unionen på svenska kan du vända dig till:

EUROPEISKA KOMMISSIONENS  
REPRESENTATIONER:

Representationen i Sverige
Regeringsgatan 65
Box 7323
SE-103 90 Stockholm
SVERIGE
Tfn +46 856244411
Internet: www.eukomm.se
E-post: bursto@ec.europa.eu

Representationen i Finland
Malmgatan 16
PL-1250
FI-00100 Helsingfors
FINLAND
Tfn +358 96226544
Internet: www.ec.europa.eu/finland
E-post: comm-rep-hel@ec.europa.eu

EUROPAPARLAMENTETS KONTOR:

Informationskontoret i Sverige 
Regeringsgatan 65, 6 tr
SE-111 56 Stockholm 
SVERIGE
Tfn +46 856244455 
Internet: www.europarl.europa.eu/stockholm 
E-post: epstockholm@europarl.europa.eu

Kontoret i Finland
Malmgatan 16
FI-00100 Helsingfors
FINLAND
Tfn +358 96220450
Internet: www.europarl.fi
E-post: ephelsinki@europarl.europa.eu 

Kommissionen och parlamentet har också kontor i Europeiska unionens övriga medlemsstater. Europeiska 
unionens delegationer finns även pä andra platser runtom i världen.



Europa: en upptäcktsfärd

Europa är en vacker världsdel med en spännande historia. Härifrån kommer 

många av världens mest berömda vetenskapsmän, uppfinnare, konstnärer 

tonsättare, artister och framgångsrika idrottsmän.

I hundratals år härjades Europa av krig och splittring. Men under de senaste  

60 åren har länderna i den här gamla världsdelen slutligen uppnått fred, 

vänskap och sammanhållning för att arbeta för ett bättre Europa och en 

bättre värld. I den här boken för barn (9–12 år) berättas historien om Europa 

på ett enkelt och tydligt sätt. Den är full av intressanta fakta och färgglada 

illustrationer. Den ger en levande bild av Europa och förklarar kortfattat vad 

Europeiska unionen är och hur den arbetar.

Besök webbplatsen: http://europa.eu/kids-corner 

Där finns en massa roliga frågesporter och spel där du kan testa dina 

kunskaper! 

Mycket nöje på upptäcktsfärden!

           N
A

-01-14-598-SV-C



Fyrtio kända 

ansikten

Många av världens stora konstnärer, tonsättare, 

underhållare, uppfinnare, vetenskapsmän och 

idrottsmän kommer från Europa. Vi har nämnt några 

av dem i tidigare kapitel Det är omöjligt att ta med 

alla i den här broschyren. Här kommer därför bara  

40 namn på personer från olika europeiska länder. 

De står i alfabetisk ordning.

I slutet finns en tom ruta för ditt personliga val. Du 

kanske vill välja någon berömd person från ditt land 

eller ditt favoritlag eller din favoritgrupp från Europa. 

Varför inte klistra in ett foto på dem i den tomma 

rutan och skriva in lite fakta om dem?
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ABBA Popgrupp: Sverige  
Deras låtar låg på hitlistorna runt om i världen på 70 talet 
och är fortfarande populära. De har gett upphov till den 
kända filmen och musikalen Mamma Mia . 

Agatha 
Christie

Författare: Storbritannien
Mest känd för sina detektivromaner som har gett henne 
titeln ”kriminalromanernas drottning” och gjort henne till en 
av de viktigaste och uppfinningsrikaste deckarförfattarna.

Aki 
Kaurismäki

Filmregissör: Finland
Hans mest kända film, Mannen utan minne, nominerades 
till en Oscar, och fick pris vid filmfestivalen i Cannes 2002. 

Albert 
Einstein

Vetenskapsman: Tyskland
1905 utformade han relativitetsteorin om hur materia, 
energi och tid är beroende av varandra.

Anne 
Frank

Författare: Nederländerna
Ett av de mest kända judiska offren för förintelsen. Hennes 
dagbok har blivit en av världens mest lästa böcker.

Antonio 
Vivaldi

Tonsättare: Italien
Han skrev många stycken, bland annat De fyra årstiderna 
(1725).
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Astrid 
Lindgren

Författare: Sverige 
Hon har skrivit många kända barnböcker, bland annat 
Pippi Långstrump. Hennes böcker har översatts till många 
språk och sålts i över 145 miljoner exemplar i hela världen.

Carmen 
Kass

Modell: Estland
Hon har varit på omslaget till modemagasinet Vogue och 
medverkat i kampanjer för märken som Chanel och Gucci.

Christo Konstnär: Bulgarien
Känd för att ”slå in” byggnader, monument och träd i 
tyg, som han gjorde med det tyska parlamentet 1995 – 
Wrapped Reichstag.

Edward
de Bono

Tänkare: Malta 
Han myntade begreppet ”lateralt tänkande” och är mest 
känd för sin bok Sex tänkande hattar.

Franz 
Liszt

Tonsättare: Ungern
Han skrev några av världens svåraste pianostycken, till 
exempel Études d’exécution transcendante.

Frédéric 
Chopin

Tonsättare och pianist: Polen 
Komponerade många pianostycken, till exempel de kända 
Nocturnes.

ABBA Popgrupp: Sverige  
Deras låtar låg på hitlistorna runt om i världen på 70 talet 
och är fortfarande populära. De har gett upphov till den 
kända filmen och musikalen Mamma Mia . 

Agatha 
Christie

Författare: Storbritannien
Mest känd för sina detektivromaner som har gett henne 
titeln ”kriminalromanernas drottning” och gjort henne till en 
av de viktigaste och uppfinningsrikaste deckarförfattarna.

Aki 
Kaurismäki

Filmregissör: Finland
Hans mest kända film, Mannen utan minne, nominerades 
till en Oscar, och fick pris vid filmfestivalen i Cannes 2002. 

Albert 
Einstein

Vetenskapsman: Tyskland
1905 utformade han relativitetsteorin om hur materia, 
energi och tid är beroende av varandra.

Anne 
Frank

Författare: Nederländerna
Ett av de mest kända judiska offren för förintelsen. Hennes 
dagbok har blivit en av världens mest lästa böcker.

Antonio 
Vivaldi

Tonsättare: Italien
Han skrev många stycken, bland annat De fyra årstiderna 
(1725).
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Gabrielle 
”Coco” 
Chanel

Modeskapare: Frankrike
Hennes nytänkande gjorde henne till en betydelsefull person 
inom 1900 talets dammode. 

George 
Michael

Internationell popstjärna: Cypern
Han blev berömd med hits som Last Christmas och har sålt 
över 80 miljoner singlar.

Georges 
Remi 
(Hergé)

Serietecknare: Belgien
Mest känd för sin seriefigur Tintin som han tecknade från 
1929 till sin död 1983.

Hans 
Christian 
Andersen

Författare: Danmark
Hans underbara sagor – till exempel Den fula ankungen 
och Den lilla sjöjungfrun – har underhållit flera 
generationer barn över hela världen.

Helena
Rubinstein

Affärskvinna: Polen 
Grundade kosmetikföretaget Helena Rubenstein, som 
gjorde henne till en av sin tids rikaste och framgångsrikaste 
kvinnor. 

Homeros Diktare: Grekland
En legendarisk grekisk diktare som sägs vara författare till 
eposen Illiaden och Odyssén. 
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Gabrielle 
”Coco” 
Chanel

Modeskapare: Frankrike
Hennes nytänkande gjorde henne till en betydelsefull person 
inom 1900 talets dammode. 

George 
Michael

Internationell popstjärna: Cypern
Han blev berömd med hits som Last Christmas och har sålt 
över 80 miljoner singlar.

Georges 
Remi 
(Hergé)

Serietecknare: Belgien
Mest känd för sin seriefigur Tintin som han tecknade från 
1929 till sin död 1983.

Hans 
Christian 
Andersen

Författare: Danmark
Hans underbara sagor – till exempel Den fula ankungen 
och Den lilla sjöjungfrun – har underhållit flera 
generationer barn över hela världen.

Helena
Rubinstein

Affärskvinna: Polen 
Grundade kosmetikföretaget Helena Rubenstein, som 
gjorde henne till en av sin tids rikaste och framgångsrikaste 
kvinnor. 

Homeros Diktare: Grekland
En legendarisk grekisk diktare som sägs vara författare till 
eposen Illiaden och Odyssén. 

Ivana 
Kobilca

Konstnär: Slovenien
Sloveniens framgångsrikaste kvinnliga konstnär. Hon har 
målat realistiska och impressionistiska stilleben, porträtt 
och landskap.

Jean 
Monnet

Politiker: Frankrike
Utvecklade idéer som låg till grund för EU och bidrog till att 
upprätta Europeiska kol- och stålgemenskapen. 

J. K. 
Rowling

Författare: Storbritannien
Har skrivit den berömda bokserien om Harry Potter som har 
sålt i över 400 miljoner exemplar världen över.

Jeanne 
d’Arc

Historisk person: Frankrike
Hon ledde den franska armén till flera viktiga segrar under 
hundraårskriget och tillfångatogs sedan och brändes på bål 
när hon var 19 år.

Krišjānis 
Barons

Författare: Lettland
Känd som den som gav upphov till ”dainas” – traditionell 
baltisk musik och texter –.

Leonardo 
da Vinci

Målare, skulptör, arkitekt, vetenskapsman, uppfinnare 
och filosof: Italien
Han målade det berömda porträttet Mona Lisa och 
utformade den första helikoptermodellen så tidigt som 
1493.
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Luka 
Modrić

Fotbollsspelare: Kroatien
Han har spelat för topplagen Tottenham Hotspurs och 
Real Madrid samt  för Kroatien vid flera VM och EM.

Marie 
Curie 
(Maria 
Sklodowska)

Vetenskapsman: Polen
Tillsammans med sin man Pierre upptäckte hon radium, en 
radioaktiv metall. De fick båda Nobelpriset i fysik år 1903.

Marlene 
Dietrich

Skådespelerska: Tyskland
Gjorde många filmroller, till exempel i den första versionen 
av Jorden runt på 80 dagar (1956).

MC Solaar Rappare: Frankrike
En av de mest internationellt kända och inflytelserika 
franska rapparna.

Mikalojus 
Konstantinas 
Čiurlionis

Målare och tonsättare: Litauen
En av Litauens mest berömda konstnärer. Han har tonsatt 
250 musikstycken och målat 300 tavlor. 

Nadia 
Comăneci

Idrottskvinna: Rumänien
Den första person som fått högsta poäng (10 av 10)  
i gymnastik i OS. Det skedde 1976.
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Luka 
Modrić

Fotbollsspelare: Kroatien
Han har spelat för topplagen Tottenham Hotspurs och 
Real Madrid samt  för Kroatien vid flera VM och EM.

Marie 
Curie 
(Maria 
Sklodowska)

Vetenskapsman: Polen
Tillsammans med sin man Pierre upptäckte hon radium, en 
radioaktiv metall. De fick båda Nobelpriset i fysik år 1903.

Marlene 
Dietrich

Skådespelerska: Tyskland
Gjorde många filmroller, till exempel i den första versionen 
av Jorden runt på 80 dagar (1956).

MC Solaar Rappare: Frankrike
En av de mest internationellt kända och inflytelserika 
franska rapparna.

Mikalojus 
Konstantinas 
Čiurlionis

Målare och tonsättare: Litauen
En av Litauens mest berömda konstnärer. Han har tonsatt 
250 musikstycken och målat 300 tavlor. 

Nadia 
Comăneci

Idrottskvinna: Rumänien
Den första person som fått högsta poäng (10 av 10)  
i gymnastik i OS. Det skedde 1976.

Pablo 
Picasso

Konstnär: Spanien
 Berömd för sina kubistiska målningar.

Penélope 
Cruz

Skådespelerska: Spanien
Hon har medverkat i många succéfilmer och arbetat med 
kända regissörer som Woody Allen och Pedro Almodóvar.

Robert 
Schuman

Politiker: Luxemburg
Han föddes i närheten av Luxemburg, men blev Frankrikes 
premiärminister. Han betraktas av många som ”EU:s fader”. 
Schumandeklarationen gjordes den 9 maj 1950 – numera är 
den 9 maj Europadagen.

Štefan 
Banič

Uppfinnare: Slovakien
Uppfann fallskärmen år 1913.

Steffi 
Graf

Tennisspelare: Tyskland
Före detta världsetta och den enda tennisspelare som har 
vunnit alla fyra Grand Slam-singlar minst fyra gånger 
vardera. 

U2 Rockgrupp: Irland
Deras låtar har legat på hitlistorna runtom i världen sedan 
1980.
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Václav 
Havel

Pjäsförfattare, politiker: Tjeckien
Pjäsförfattare som tidigare kritiserade kommunistregimen 
och som nominerades till Nobels fredspris 2003. Han var 
Tjeckoslovakiens siste president och Tjeckiens förste. 

Vasco 
da Gama

Upptäcktsresande: Portugal
En av de framgångsrikaste upptäcktsresandena under 
Europas upptäcktsepok. Han ledde de första skeppen som 
seglade direkt från Europa till Indien.

Vivienne 
Westwood

Modeskapare: Storbritannien
Hon gjorde punk- och nya vågen-modet populärt under 
1970-talet och är fortfarande en betydelsefull person inom 
modeindustrin.

Wolfgang 
Amadeus
Mozart

Tonsättare: Österrike
Mozart komponerade klassisk musik och skrev mer än 600 
stycken. Han skrev sin första opera 1770, när han var bara 
14 år.

Mitt val:


