
Alla 27 EU-länder har sina egna minnesmärken och sevärdheter. Vänd 
upp korten och försök para ihop alla bilder.

På följande sidor kan du läsa mer om hur du skriver ut korten och historien bakom 
varje minnesmärke och sevärdhet.

Hitta sevärdheter
Hitta sevärdheter

Det här är pdf-versionen av memoryspelet “Hitta sevärdheter” som finns på webbplatsen 

Elev- och lärarhörnan:  https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_sv
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Skriv ut sidorna med EU-flaggorna och 
ländernas sevärdheter. 

Gör i ordning 
korten

Du behöver sax, kritor och klister.

Klipp ut korten längs den 
streckade linjen.

Vik korten längs den prickade linjen och 
klistra ihop de båda sidorna.

Lägg ut alla kort med EU-flaggan uppåt och 
försök att para ihop korten!

På sidorna 12-16 kan du läsa lite fakta 
om EU-länderna..
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BelgienBelgien

Bulgarien Bulgarien

TjeckienTjeckien
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Danmark Danmark

Tyskland Tyskland

Estonia Estonia
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IrelandIreland

Grekland Grekland

Spanien Spanien
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Frankrike Frankrike

Kroatien Kroatien

ItalienItalien
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CypernCypern

LettlandLettland

LitauenLitauen
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LuxemburgLuxemburg

UngernUngern

MaltaMalta
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NederländernaNederländerna

PolenPolen

ÖsterrikeÖsterrike



10

Portugal Portugal

Rumänien Rumänien

Slovenien Slovenien
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Sverige Sverige

Slovakien Slovakien

Finland Finland
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Tjeckien
Kung Karl IV gav år 1357 order om att bygga Karlsbron för att skydda huvudstaden 
Prag mot fienden. Bron är 516 meter lång och 10 meter bred, med 16 bågar och 30 
helgonstatyer. Om du åker till Prag så glöm inte att leta efter hunden på sockeln till en av 
statyerna. Det betyder tur att klappa hunden!

Känner du till 
dessa platser?

Bulgarien
Vet du vad ett kloster är? Det är ett ställe där munkar och nunnor lever och arbetar. De 
tillber Gud, hjälper sjuka och fattiga och ser efter varandra. Rilaklostret är ett känt kloster 
i närheten av Bulgariens huvudstad Sofia och är uppkallat efter munken Ivan Rilskis. Han 
bodde ensam i en grotta för hundratals år sedan. Ivan helgonförklarades sedan och fick 
namnet Sankt Johannes. Många människor besöker nu detta kloster uppkallat efter honom.

Belgien
Det här är ”Atomium” som byggdes till Världsutställningen 1958 i Bryssel, Belgiens 
huvudstad. Det är en modell av en järnmolekyl, 165 miljarder gånger större än i 
verkligheten. Atomium består av nio runda klot som förbinds med rör. Du kan gå runt inne i 
kloten eller ta hissen upp till toppen och se ut över hela Bryssel!

Danmark
Den här färgstarka hamnen heter ”Nyhavn”. Det betyder ju ”ny hamn” men är i själva 
verket Köpenhamns gamla hamn. Hamnen är full av färgglada hus från 1600- och 
1700-talet, butiker, kaféer, restauranger och många historiska fartyg.

Tyskland
Brandenburger Tor (Brandenburgporten) i Berlin byggdes 1788 och är en av Tysklands 
mest kända sevärdheter. Porten stängdes 1961 när Berlinmuren byggdes mellan Öst- och 
Västtyskland. När muren föll 1989 och landet återförenades blev porten återigen infarten 
till en av stadens mest eleganta gator och en symbol för landets enande.
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Estonia 
Tallinn är Estlands huvudstad och den gamla stadskärnan är en av de bäst bevarade i 
Europa. Men Tallinn är också en modern stad. Du kanske har hört talas om ”Silicon Valley” i 
Kalifornien? Där startade företag som Google och Facebook. Tallinn kallas ofta för Europas 
Silicon Valley, eftersom många dataexperter arbetar där.

Frankrike
Eiffeltornet i Paris är ett av världens mest kända byggnadsverk. Det är uppkallat efter 
Gustave Eiffel, som byggde tornet till Världsutställningen i Paris 1889. Fram till 1928, då 
Chryslerbyggnaden i New York byggdes, var Eiffeltornet världens högsta byggnad.

Kroatien
Taket på Sankt Markuskyrkan i Kroatiens huvudstad Zagreb är känt för sina färgglada 
motiv. Tegelpannorna avbildar statsvapnet för det tidigare kungariket Kroatien, Slavonien 
och Dalmatien och Zagrebs statsvapen som är ett vitt slott mot röd bakgrund. Ett vapen 
kan avbilda olika motiv, ibland med lejon och drakar, och var mycket populärt förr i tiden, 
särskilt på soldaternas sköldar som de använde i krig. Många rika familjer hade sin egen 
bild och en del använder sina familjevapen än i dag.d.

Ireland
Moherklippan i det irländska grevskapet Clare är ett av naturens underverk. Den 14 
km långa klippan besöks varje år av cirka 1,5 miljoner människor som vill se vackra 
klippformationer, växter, fåglar och andra vilda djur. Har du sett filmen ”Harry Potter och 
halvblodsprinsen”? Moherklippan är med i filmen. Håll utkik nästa gång du ser den!

Grekland
Akropolis är en hög klippa i Greklands huvudstad Aten där det ligger många gamla tempel. 
De användes som skydd åt folket i Aten om staden anfölls. Parthenon är det största 
templet och byggdes för Athena, vishetens gudinna i grekisk mytologi. Staden Aten har fått 
sitt namn efter henne.

Spanien
Arbetet med att bygga kyrkan ”Sagrada Familia” (den heliga familjen) i Barcelona började 
1882 och pågår fortfarande. Kyrkan ritades av den berömde arkitekten Antoni Gaudí och 
väntas vara helt färdig 2026, det vill säga 100 år efter Gaudís död.
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Cypern 
Sankt Lasaros kyrka i Larnaca på Cypern byggdes för omkring 1 200 år sedan över den 
helige Lasaros grav. Lasaros levde samtidigt som Jesus. Det sägs att Jesus uppväckte 
Lasaros från de döda. Senare åkte Lasaros till Cypern och blev landets första biskop och 
Larnacas skyddshelgon.

Litauen
Gediminas torn är den enda del som finns kvar av slottet i Litauens huvudstad Vilnius. Det 
uppfördes 1409. Det sägs att storfurste Gediminas efter en jaktdag drömde att en stor 
varg av järn dök upp på den kulle där han hade jagat och började yla som hundra vargar! 
När han berättade om sin dröm för en trollkarl fick han veta att den betydde att han borde 
bygga en stad där, som sedan skulle bli en magnifik och världsberömd stad.

Italien
Pisa är en stad i mellersta Italien. År 1173 började man bygga ett klocktorn, men när man 
kom till andra våningen började tornet att sjunka och luta. Det har stått och lutat ända 
sedan dess! Tornet var ett tag stängt för besökare eftersom man var rädd för att det skulle 
välta, men nu är det säkrat så att man får gå de 294 trappstegen upp till toppen igen.

Lettland
”Svarthuvudenas hus” (Melngalvju Nams) ligger i gamla stan i Riga, Lettlands huvudstad. 
Det byggdes på 1300-talet men förstördes under andra världskriget och byggdes upp igen 
1995. Det är uppkallat efter en grupp ogifta butiksinnehavare och skeppsägare som hade 
många fester där. Traditionen att sätta upp en julgran sägs ha börjat när Svarthuvudena 
satte upp ett träd och sjöng och dansade runt det på julen.

Ungern
Den här storslagna byggnaden i Budapest är det ungerska parlamentets byggnad. Den 
ligger vid Donaufloden, som är Europas näst längsta flod. Ett parlament är en riksdag 
där politiker diskuterar och beslutar om bland annat nya vägar, skolan och insatser för 
landsbygden. Byggnaden är så stor att det behövdes omkring 100 000 människor för att 
bygga den med 40 miljoner tegelstenar, en halv miljon ädelstenar och 40 kilo guld!

Luxemburg
Fort Thüngen byggdes 1732 som en del av stadsmuren runt Luxemburg för att skydda 
staden mot angrepp. Fortet kallas också ”De tre ekollonen” på grund av de tre gyllene 
ekollonen överst på varje torn. Fortet var också omgivet av en djup vallgrav och kunde nås 
via en lång underjordisk tunnel. I dag används det som museum.
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Polen
Med sin höjd på 237 meter är Kultur- och vetenskapspalatset i Polens huvudstad 
Warszawa landets högsta byggnad. Det byggdes 1955 och har teatrar, museer och en 
biosalong. År 2000 satte man upp ett ”millennie-ur”. Sekundvisaren är nästan 4 meter 
lång!

Portugal
Belemtornet vid floden Tejo är en symbol för den tid då Portugal skickade ut 
upptäcksresande för att utforska världen. Tornet byggdes 1519 och användes för att 
skydda huvudstaden Lissabon.

Rumänien
Slottet Bran ligger i Transsylvanien, en region i Rumänien, och är mest känt för att vara 
greve Drakulas borg. Drakula är bara en romanfigur, men han har faktiskt inspirerats av en 
verklig person – fursten Vlad pålspetsaren. Slottet, som Vlad förmodligen inte ens besökt, 
ser precis ut som bokens beskrivning av slottet.

Malta
Sankt Johannes-katedralen i Maltas huvudstad Valletta invigdes 1577 och är tillägnad 
Johannes döparen, som kallas så eftersom han döpte Jesus. Många bilder i katedralen 
visar scener ur Sankt Johannes liv, bland annat i de vackra takmålningarna och på altaret.

Nederländerna
Byn Kinderdijk (som betyder ”barnvallen”) ligger i provinsen Zuid-Holland i sydvästra 
Nederländerna. En vall bygger man för att kunna använda mark som annars skulle ligga 
under vatten, till exempel längs kusten. De 19 väderkvarnarna byggdes omkring 1740 för 
att hålla den lågt liggande marken torr och förhindra översvämningar.

Österrike
Österrike har många berg. De flesta ligger i Alperna som även sträcker sig in i andra länder. 
Österrikes högsta bergstopp heter Grossglockner. Bergen är snötäckta under vintern så det 
är många som åker på skidsemester till Österrike!
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Finland
Helsingfors domkyrka med sin höga, gröna kupol och fyra mindre kupoler har blivit stadens 
symbol. Den är också ett landmärke för dem som kommer med båt. Den byggdes 1852 
som en hyllning till tsar Nikolaj när Finland var en del av Ryssland.

Slovenien
Sjön Bled i nordvästra Slovenien är ett mycket populärt turistmål. Det finns flera byggnader 
på ön i sjön, men den mest besökta är kyrkan ”Marie himmelsfärd”. Den anses bringa lycka 
åt nygifta om brudgummen bär bruden uppför de 99 stegen i stentrappan i kyrkans torn.

Sverige
Globen liknar en enorm golfboll och är världens största halvklotsformade byggnad. Globen 
invigdes 1989 och är en inomhusarena för ishockey, föreställningar och konserter. På 
natten är den upplyst och kan ses lång väg!

Slovakien
På en kulle högt över Donau ligger Bratislava slott från 800-talet. Under åren har slottet 
byggts om flera gånger och det skadades dessutom i en stor brand 1811. Slottet har fyra 
torn. Ett tag förvarades de ungerska kronjuvelerna i det sydvästra tornet. Det var när 
Slovakien styrdes av ungrarna.


