
Norge 
Nästan överallt längs Norges långa kust stupar branta 
bergssluttningar ner mot de djupa fjordarnas blå vatten. 
Tack vare Golfströmmen utanför kusten är hamnarna isfria 
året runt och klimatet är ganska milt. 
 
Den största delen av Norge består av fjäll och ödemark. 
Skogen täcker en fjärdedel av landets yta och bara tre 
procent är odlad mark. 
 

Oslo 
I söder, vid Oslofjorden, ligger huvudstaden Oslo. När man 
vill titta på folk i Oslo tar man en promenad längs Karl Johan. 
Så heter den största och viktigaste gatan som går mellan 
kungliga slottet och stortinget (Norges riksdag). 
 
Strax utanför Oslo ligger Bygdöy där man kan se två 
vikingaskepp som grävts fram ur gravhögar. Utanför Oslo 
ligger också berget Holmenkollen som är ett populärt 
utflyktsmål. Här åker många oslobor skidor och här brukar 
man tävla i backhoppning. 
 

Bergen 
Norges näst största stad är Bergen som ligger på Vestlandet. 
Bergen är en gammal stad. Det grundades redan under den 
tidiga medeltiden. Där finns en stor fiskehamn och många 
industrier. 
 

 
I norra Norge 

Norr om Bergen ligger Norges längsta och djupaste fjord, 
Sognefjorden. I fjällområdet Jotunheimen nordost om Bergen 
finns flera hundra fjälltoppar över 2000 meter. Här ligger Norges 
högsta berg, Galdhöpiggen. Det är 2459 meter över havet. 
 
I havet utanför ögruppen Lofoten i Nordnorge finns 
späckhuggare. Att åka på valsafari har blivit mycket populärt 
bland turister. 
 
Längre norrut vid kusten ligger Norges tredje största stad som 
heter Trondheim. I stadens domkyrka har alla norska kungar 
krönts. 
 

Norges tillgångar 
I havet utanför Norge finns gott om fisk. I alla tider har 
norrmännen fiskat mycket. Vid ögruppen Lofoten fångas stora 
mängder torsk. En stor del fryses in och exporteras  
(= säljs till andra länder). 
 
Utanför Norges kust finns också olja och naturgas. För att nå 
oljan måste man ibland borra ner till 5000 m djup. En del av oljan 
blir plast och färg. Mycket av oljan säljs till utlandet. Exporten 
har gett Norge goda inkomster och människorna har kunnat leva 
bra.  
 
 



 
Kul att veta 

♦ I Norge talas två olika varianter av norska: Nynorsk och bokmål. 
Norge heter Noreg på nynorska. 
 
♦ Den 17 maj firar norrmännen sin nationaldag. Då är det stor fest 
med parader på gatorna i alla norska städer. Man hurrar, sjunger och 
viftar med norska flaggor. 
 
♦ Edvard Grieg hette en norsk kompositör som levde på 1800-talet. 
 
♦ Hurtigrutten heter en båtlinje som gång längs den norska kusten 
från Bergen i söder till Kirkenes i norr. 
 
♦ Man äter mycket fisk i Norge, framför allt torsk. Torsktunga 
räknas som en stor delikatess. 
 
 

Fakta 
 
Yta: 386 985 km2 (ca ¾ av Sveriges yta) 
 
Antal invånare: 4,3 miljoner 
 
Huvudstad: Oslo 
 
Språk: Norska (nynorska och bokmål) 
 
Religion: kristendom (protestantism, samma som Sverige) 
 
Statsskick: monarki 
 
Naturtil lgångar: olja, gas, skog, vattenkraft 

 
 


