EDU991131 Sveriges städer: Stockholm

00:13
Vet du var vi är?
Den har kallats för både "Nordens Venedig" och
"Mälardrottningen" – fast du känner nog bättre till staden
som Stockholm.

00:25
Sveriges huvudstad ligger mellan Mälaren och Östersjön.
Staden är byggd på 14 öar. Det bor över två miljoner
människor i hela Stockholms län, som gränsar till både
Uppsalas och Södermanlands län.
00:46
Här är det nära till vatten överallt. Det går till och med att
bada mitt i staden, eftersom vattnet är så rent.

00:58
I Stockholm finns riksdagen och regeringen som styr Sverige,
och här ligger många myndigheter och företag. Därför finns
det gott om jobb.

01:13
När alla ska till och från sina arbeten kan det bli trångt –
varje dag reser ungefär 800 000 människor med tunnelbana,
bussar och tåg. Många pendlar även hit från andra städer. Så
här kan det se ut vid Stockholms Centralstation en tidig
morgon.

01:36
Men det finns andra anledningar att vara i Stockholm än att
man bor eller jobbar här. Normalt brukar det komma
miljoner turister hit varje år … ibland med kryssningsfartyg!
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01:55
Känner du igen någon av de här platserna? Alla är ganska
kända Stockholmsmiljöer.

02:05
Det finns mycket att göra och se … du kan besöka det
kungliga slottet … titta på djuren på Skansen … eller skrika dig
hes på Gröna Lund.

02:26
Det finns till och med ett välbevarat fartyg från 1600-talet att
utforska – regalskeppet Vasa. Vasamuseet brukar faktiskt ha
flest besökare av alla museer i Skandinavien!

02:47
Gamla stan är Stockholms äldsta stadsdel, med gränder och
hus från medeltiden. …

02:57
... Det här huset är från 1300-talet, och antagligen ett av de
äldsta bostadshusen.

03:05
Mitt i Gamla Stan ligger Stortorget som har en blodig historia.
Under Stockholms blodbad avrättades nästan 100 personer här!
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03:22
Men allt är inte historia – här är lite nyare statistik:
Visste du att de flesta i Stockholm bor i lägenhet - cirka 90
procent – medan bara 10 procent bor i småhus?
Och att ungefär hälften bor själva?

03:44
De vanligaste namnen på stockholmare är Anna eller Lars.
Men är du född 2013 är det nog mer troligt att du heter Olivia
eller Alexander.

04:00
Det har gått 800 år sedan Stockholm grundades. Sedan 1980talet har staden växt allt snabbare. Räknar man in hela
regionen växer invånarantalet med en nästan fullsatt buss
varje dag… Det gör Stockholm till en av de snabbast växande
städerna i Europa.
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