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Härjedalens landskapsrätt är
flötgröt, som görs på 6 dl grädde,
1 dl mjöl och ½ tsk salt. Grädden kokas på svag värme i 5
min, sedan tillsätts mjöl och salt.
Serveras ofta med röding och
kokt potatis. I staden Sveg finns
också en väldigt stor björn i trä.

härjedalen

Östersund har vid ett flertal tillfällen ansökt
om att hålla i Vinter OS, men blivit nekade
varje gång. Föregångaren till de olympiska
vinterspelen, Nordiska spelen, har dock fått
hållas i Östersund ett par gånger. Då endast
på grund av snöbrist i Stockholm.

Att Gävle har en självmordsbenägen julbock, att Göteborgarna
är stolta över sin feskekôrka, att det finns ett odjur i Storsjön och
att man gör polkagrisar i Gränna, visste du säkert redan. Femte
Statsmakten listar kuriosa om Sveriges landskap som kanske är
mindre känt, men som ger desto mer cred och kanske en och annan stilpoäng. (Riv gärna ur och sätt upp på kylskåpet!)

jämtland

Sverige
I Ångermanland är Junselevargen den
största kändisen, och invånarna uppmanas fota den och skicka in till lokaltidningen, så dess vandring kan följas.

ångermanland

I Medelpad finns berget Flataklocken som beräknas vara Sveriges mittpunkt, varifrån det är exakt
lika långt till landets nordligaste som sydligaste
del. I Sundsvall finns också Casino Cosmopol det nordligaste av Sveriges tre casinon.

medelpad

Den lilla orten Tärnaby har fostrat flera
framgångsrika alpina skidåkare. Av Sveriges
185 världscupssegrar genom tiderna har
131 kommit från Tärnabyåkare som Anja
Pärson och Ingemar Stenmark. En annan
kändis från området är Västerbottenosten.

västerbotten

Norrbotten är Sveriges nyaste landskap och
fick ett eget landskapsvapen först 1995. Vid en
undersökning om vad folk tänker på när de hör
Norrbotten, är ett av de vanligaste svaren: mygg.

norrbotten

I Lappland finns Sveriges enda rymdraketbas,
Esrange, vilken är belägen i byn Jukkasjärvi. I berget
Kiirunavaara gömmer sig även världens största underjordiska järnmalmsgruva. Utöver nästan 50 mil
bergsgångar och tunnlar (vilket motsvarar sträckan
Stockholm-Göteborg) innehåller gruvan även matsalar, kontor, verkstäder och personalutrymmen.

lappland

profil
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Gekås i Ullared är det enda varuhuset i
svensk historia som fått en egen tv-serie.
De ca 3,9 miljoner besökarna som varje
år besöker varuhuset handlar tillsammans runt 13 miljoner par strumpor och
100 miljoner bullformar per år.

halland

Göteborgs Kex har sin fabrik
i lilla Kungälv, strax norr om
Göteborg. Här finns Bräckboden där du kan göra riktiga
kexfynd. Vackra Fjällbacka har
stått för kulisser i flera filmatiseringar. Bland andra Ronja
Rövardotter som springer
genom Kungsklyftan, och
Camilla Läckbergs deckare.

bohuslän

I Kristinehamn kan du
skåda den 15 meter höga
skulpturen som Picasso valt
att placera i skärgården.
Skulpturen sägs föreställa
hans andra fru Jacqueline
Roque, smickrande?

värmland

Hela landskapet har uppmärkta
cykelleder för fantasten. I Insjön
finns också ett Clas Ohlson museum, där man kan botanisera bland
gamla kataloger och produkter.

dalarna
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I maj går Eurovision Song Contest av stapeln i
Malmö. Malmöborna är redan i full gång med att
skapa menyn till invigningen och skapar den efter
fem signatursmaker tänkta att smaka som Malmö;
lakrits, fläder, rabarber, röd chili och äppelmynta.

skåne

Örebroarna verkar ha en förkärlek till kaniner.
Eller åtminstone konst. För ett par år sedan
kunde man, mitt på Stortorget, skåda världens
största gosekanin, under Open Art Festival.

År 1984 blev Ikea-varuhuset i staden
Köping det första (och hitintills enda)
av möbeljättens svenska butiker att
tvingas slå igen.

västmanland

I Uppsala kan du på Valborg skapa din egen flottkreation och tävla mot hundratals andra i forsränning. Detta är också Pelle Svanslös hemstad, och
på sagomuseét Pelle Svanslös Hus kan man själv
klä ut sig till katt och smyga runt i scenografin till
julkalendern från 1997.

närke

Blekingeborna är ett uppenbarligen kreativt folk
som fått flera saker uppkallade efter sig - bland
annat en viss typ av båt, Blekingsekan, en söm
som används vid broderi, Blekingesömmen, samt
en viss typ av knypplat spetstyg, Blekingespetsen.

blekinge

På Öland finns ca 350 stycken väderkvarnar.

öland

Strax utanför Visby ligger Lummelundagrottan, där man kan gå på grottäventyr
och upptäcka gångar och grottsalar.

gotland

På en yta av ungefär 1 tunnland har man
i Fagerås planterat ut cirka 1 000 000 (!)
påskliljor, som varje år lockar tusentals
växtfantaster från hela världen.

västergötland

Linköping kallas ibland för flyghuvudstaden eftersom det
är den enda platsen i Sverige där flygplan tillverkas. Cirka
en tredjedel av näringslivet i staden är knuten till flyg.

östergötland

Småland kallas ibland för Möbelriket Småland.
Kända svenska möbeldesigners har sin hemmabas här och du kan botanisera bland Svenssons i
Lammhult, Bruno Mathsson och Norrgavel.

småland

I Älvkarleby nära landskapsgränsen ligger det kinesiskt
inspirerade hotellkomplexet
Dragon Gate. I framtiden har
ägarna som ambition att bygga
världens största Buddha och
inhysa en levande Panda.

gästrikland

uppland

Till Alfta vallfärdar varje år
cirka 1200 surströmmingsfantaster för att delta i världens
största surströmmingsskiva.

hälsingland

profil
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