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SIMBOLI ŠVEDSKE



• Švedska je razdeljena na 25 
zgodovinski provinc, ki temeljijo na 
starejših političnih delitvah iz 
srednjega veka.

• Švede identificirajo  po provincah 
in ne po okrožjih.

• Pokrajine imajo svoja narečja, 
ljudsko nošo in tradicijo, po  kateri 
so prepoznavne.



Kraljevina Švedska - Konungariket Sverige je obmorska 
Nordijska država v Skandinaviji, v severni Evropi. 

Na zahodu meji na Norveško, na severovzhodu na Finsko, na 
jugozahodu ima morsko mejo z Dansko; preostanek meje 
poteka po Baltskem morju in Kattegatu. 

Zaradi sorazmerno male poseljenosti je narava na švedskem  
znana po svojem miru, velikih gozdovih in hriboviti divjini.



PREBIVALSTVO
10. 230M

Po podatkih, ima Kraljevina Švedska 

10.230.000 prebivalcev. 17% prebivalcev je 

bilo rojenih v tujini ali ima vsaj enega od 

staršev, priseljenca. Iz države odseljevanja, 

se je Švedska po Drugi svetovni vojni, 

spremenila v državo visokega priseljevanja. 

Poleg manjšine Fincev na severu države, je 

največ priseljencev iz Iraka, Srbije, Bosne in 

Hercegovine, Somalije, Nemčije, Turčije, 

Danske, Rusije in Irana. Delež imigrantov je 

v stalnem porastu, najvišje število v 

zgodovini pa je dosegel v letu 2006.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Finska


Glavno mesto Švedske je Stocholm. Leži na 
vzhodni obali Baltika ob vhodu v jezero Mälaren. 

Z 1.704.930 prebivalci je tudi največje 
mesto na Švedskem in na Skandinavskem 
polotoku, ter eno od dveh največjih mest 
(poleg Kopenhagna) v Skandinaviji.



Mesto je razdeljeno na več 
občin. 

Osrednji del in notranja 
predmestja so del Občine 
Stockholm, ki ima 765.000 
prebivalcev. 

Je upravno, kulturno, 
prometno, nakupovalno in 
poslovno središče Švedske.



Stockholm je mesto med mostovi,  na vodi plavajoče  ali kar 
Severne Benetke. 

Mesto, ki so ga prvotno postavili na petnajstih otokih, se je že 
zdavnaj razširilo na celinsko obalo. 

Za mesto je značilno, da se na enem mestu mešajo voda, gozd 
in skalovje ter bogata arhitektura iz najrazličnejših obdobij. 

Območje Mälarena je z naselitvenimi središči Birka, Uppsala, 
Sigruna, iz poznejšega časa Eskilstuna. 

Mestni 
greb



Enköping in Västeräs sta zgodovinsko 
jedro Švedske. 

Norström, najkrajša reka sveta, je omogočila 
rečni promet do Saltsjöna, zaliva Baltskega 
morja. 

Tam, kjer se reka razcepi na dvoje.

Na otoku leži Stadsholmen, najstarejše jedro 
Stockholma, kjer pretovarjajo tovor s ploskih 
čolnov, ki vozijo po Mälarenu, na morske ladje.





Stockholm je prvič omenjen v zapisih iz leta 1252. 

Mesto je dobilo pomembno vlogo v trgovini z železom iz rudnikov v Berslagenu. 

Prvi del imena - stock (lesen hlod) izvira iz obrambnega sistema iz hlodov, ki se je raztezal 
med jezeroma Mälaren in Saltsjön. 

Drugi del - holm (otoček) - se navezuje na otoček Stadsholmen v središču Stockholma, 
okrog katerega se je skozi več stoletij razvijalo mesto do današnje podobe. 

Mesto naj bi ustanovil Birger Jarl z namenom, da zaščiti Švedsko pred vdorom tujih 
ljudstev z morja ter da prepreči plenjenje mest, kot so Sigtuna na jezeru Mälaren.



Stockholm je v 15. stoletju postal pomemben dejavnik v 
odnosih med danskimi kralji Kalmarske unije in gibanjem za 
osamosvojitev Švedske. 

Švedom je za kratek čas uspelo prevzeti vodenje unije, a je 
leta 1520 danski kralj Christian II prodrl v Stockholm. V času 
od 4. do 10. novembra 1520 leta so Danci usmrtili številne 
predstavnike švedskega plemstva. Dogodek je znan pod 
imenom Stockholms blodbad (stockholmski pokol).



S kronanjem Gustava 
Vase leta 1523 je 
Švedska postala 
monarhija. Pod 

njegovo vladavino je 
število prebivalcev v 

Stockholmu hitro 
pričelo naraščati in leta 
1600 je mesto štelo že 

10.000 prebivalcev.

V 17. stoletju je 
Švedska postala 

najmočnejših evropska 
država, kar se je 

odsevalo v razvoju 
Stockholma. 

Od 1610 do 1680 se je 
število prebivalcev 

povečalo za šestkrat. Leta 
1634 je Stockholm postal 

uradna prestolnica 
švedskega imperija.



V času 2. nordijske vojne, je  prišlo do uničenja mesta, 
po  letu 1721 je mesto pričelo stagnirati. 

Prebivalstvo ni več naraščalo, razvoj gospodarstva 
se je upočasnil.

Kljub vsemu je Stockholm obdržal vlogo švedskega 
političnega središča in se naprej kulturno razvijal 
pod Gustavom III.



Do sredine 19. stoletja je Stockholmu ponovno uspelo 
postati vodilno gospodarsko mesto v državi. 

Pojavile so se nove industrijske panoge in mesto je postalo 
pomembno središče za trgovino, storitveni sektor in dobi ključno 
prometno vlogo. 

Prebivalstvo je naraščalo, predvsem zaradi migracij. 

Ob koncu stoletja je bilo domačinov manj kot 40 %.



Stockholm leta 1690.



INDUSTRIJA

IKEA, H&M – trgovini

ASTRAZENECA – cepivo proti 
covid - 19

VOLVO – avtomobilska 
industrija

Ali še vi poznate kakšno nam 
znano blagovno znamko?



• Hvala za pozornost ☺

• Power Point so pripravile dijakinje 1. D razreda

Ogled filmčka najdete tukaj

https://youtu.be/2UNrJ5Lu7oE

