
Kender 
du 

Finland? 



• Finland ligger i verdensdelen 

Europa.

• Finland er ligesom Danmark 

en del af de nordiske lande.

● Finland er en republik.

• Finland er 8 gange større end Danmark.

• Finland er medlem af EU.

• Den selvstyrende øgruppe Åland har 

rigsfællesskab med Finland.



Finland er Europas 7. største land. 

Landets areal er 338.145 km²,

og lidt over 1/3 af arealet ligger

nord for polarcirklen.

74 % af Finlands areal er dækket 

af skov. 

Finland har 5.596.289 indbyggere, 

så landet er meget tyndt befolket.

På finsk kaldes Finland for Suomi.

Det betyder ”land”.

Før i tiden stod der SF på finske biler.

I dag står der FIN. 



• Finland har landegrænse til Norge, 
Sverige og Rusland.

• Grænsen mod Sverige er 536 kilometer 
lang. Noget af grænsen er en elv.

• Grænsen mod Rusland er 1269 kilometer 
lang.

• Grænsen mod Norge er 536 kilometer 
lang.

• Danmarks grænse mod Tyskland 

er kun 68 kilometer lang!



Finland kaldes 
ofte for ”de 
1000 søers 
land”. 

Der er over 
187.000 søer 
i Finland.

Finlands stør-
ste sø hedder 
Saimaa. Søen 
er større end 
hele den dan-
ske ø Fyn!



Polarcirklen går gennem Finland. 
Nord for polarcirklen er der om sommeren midnatssol i 73 døgn.

Om vinteren er det mørkt i 51 døgn. 

Det nordligste Finland har polarklima.
Syd for polarcirklen er der tempereret fastlandsklima. 

Finland har kolde vintre og varme somre.



Det finske flag hedder Siniristilippu, 
som betyder ”blå kors flag”, og det 
navn passer fint, for flagdugen er 
hvid med et blåt kors. 

Den hvide dug symboliserer det 
snedækkede landskab, og det  
blå kors symboliserer de mange 
finske søer.

Finland fik først sit eget flag i 1918, 
da Finland blev et selvstændigt 
land. 

Det finske flag er et ”nordisk 
korsflag”. Finland valgte dette flag 
for at vise, at landet er tæt knyttet 
til de øvrige nordiske lande.



I lidt over hundrede år – fra 1809 til 1917 – var 
Finland en del af Rusland. 

I Helsinki ligger den store russisk-ortodokse kirke. 

Mange gamle træhuse i Finland er bygget

ligesom gamle russiske træhuse. 



Aleksander den 2. var Ruslands zar 
fra 1855-1881, mens Finland var en 
del af Rusland.

Gaden her er opkaldt efter ham.

Finland blev en selvstændig republik 

i 1917.

Under Den finske vinterkrig og under 
2. verdenskrig var der store slag i 
Finland, hvor mange finske indbyg-
gere og finske og russiske soldater 
døde.



Finlands hovedstad hedder Helsinki. 



På svensk hedder Helsinki 

Helsingfors. 

Vest for Helsinki ligger byen 
Turku. 

På svensk hedder byen Åbo. 



Mod nord i bunden af Botniske Bugt ligger byen Oulu.



Åland ligger mellem Sverige og Finland. Åland består af 
over 6.500 øer og skær. Åland kaldes tit for Ålandsøerne.

Åland har rigsfællesskab med Finland, ligesom Færøerne 
og Grønland har rigsfællesskab med Danmark.



Hovedstaden på Åland hedder Mariehamn.

På Åland taler man svensk, og man har 

sit eget flag.

Der må ikke være militær på Åland.



Mellem øerne på Åland sejler der mange små færger.
Mellem Sverige og Åland og mellem Åland og Finland 
sejler der hver dag mange store færger.



Havet mellem Sverige, Åland og det 
sydlige Finland er fyldt med tusindvis 
af små øer og ubeboede skær. 
Det kaldes for en skærgård.





Cirka 74 % af Finlands areal er dækket af skov. 
48 % af træerne er skovfyr, 33 % er rødgran, 16 % er birketræer 
og 3 % er andre træarter. 



Birketræer



Cirka 22 % af Danmarks forbrug af 

træ og papir kommer fra Finland.

Måske kommer papiret i dine bøger 

fra Finland!

Mange fyrretræsmøbler er fremstillet 

af træ fra Finland.



Mange huse i Finland 
er bygget af træ. 

Andre er bygget af 
mursten og beton 
ligesom de fleste 

danske huse.



Samer - Sápmi I det nordlige Finland 

bor der samer. 

Samerne kalder deres 

område for Sápmi. 

Vi kalder det ofte for 

Lapland.

Samerne har deres 

eget flag og deres eget 

sprog, men de finske 

samer taler også finsk.

Der bor også samer i 

Nordnorge, Nordsve-

rige og det nordøstlig-

ste Rusland. 



Samerne har deres egne skoler og børnehaver.
Til familiefester og højtider bærer mange samer 
deres flotte dragter.



I Finland lever der
både vilde skov-
rener og tamrener.
Skovrener er stør-
re end tamrener. 

Tamrener er 
samernes husdyr. 



Rener lever i flok. Når de går, ”klikker” en sene i deres ben, så dyrene kan 
altid høre hinanden, selv om der er stærk tåge eller snestorm. 

Renernes klove er brede og fungerer 

som en slags snesko. Renerne æder 

lav, græs og små blade. Om vinteren 

skraber de sneen væk for at komme 

ned til føden. Rener kan tåle hård 

frost, men ikke varmt vejr. 



Rensdyr-
skind:
Der er 
ikke to 
skind, der 
er ens!

Rensdyrbøffer med tyttebær.



Der lever cirka 1500 brune bjørne i Finland.
Den brune bjørn er Finlands nationaldyr.



• I Finland lever der også los, jærv, 
ulve og mange elge.

Finske bilister skal altid passe på, 
at de ikke rammer elge og rener, 
når dyrene krydser vejene. 



Langs Fin-
lands kyster 
og rundt om 
de større søer 
lever der cirka 
750 havørne.

Havørnen er 
Ålands 
nationalfugl.



Og så er der
mange myg
i Finland!

Se på prisen:
I Finland 
betaler man 
med euro.



Det er svært for en dansker at læse og forstå finsk, for finsk tilhører 
en helt anden sprogstamme end dansk, svensk og norsk. 

I over 700 år var Finland en del af Sverige.
I det sydlige Finland taler mange indbyggere svensk, 
så gadeskiltene står både på finsk og svensk.

Nu kan du både læse finsk og 
svensk, for hvilket finsk ord 
betyder ”gade”?



Kan du læse nogle af gadeskiltene her?
Her er både en Parkgade og en 
Butiksgade. Kan du finde dem?



På finsk sætter man ofte et ”i” i 
slutningen af fremmedord. 



Selv om du ikke kan finsk,
kan du nok forstå, hvad 
skiltet her betyder.

Hvad hedder Aku Ankka på dansk?



Skiltene her står både på 
finsk, svensk og engelsk 
og et enkelt også på tysk.
Prøv at læse dem.



Kirjolohi betyder ”ørred”.



Tarjous betyder ”tilbud”



I Finland mener man, at julemanden bor ved polarcirklen nær byen 
Rovaniemi. Året rundt får han besøg af børn fra hele verden. – Man kan fx 
flyve direkte fra Beijing i Kina til Rovaniemi, så kinesiske børn hurtigt og let 
kan nå frem til julemanden og hans rensdyr. 



Du kan både sende 
breve til julemanden 
og sende julebreve til 
dine venner.



I Finland kan du købe mange forskellige varer med lakrids.



Alle finske skolebørn kender bøgerne om Mumitroldene.
Bøgerne er nemlig skrevet af den finske forfatter Tove Jansson.
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