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Drottningholmin linna 

 
 

 
Drottninholmin linnan puiston puolelta 
 
Drottningholmin linna (ruots. Drottningholms slott) 
on Ruotsin kuningasperheen yksityisasunto. Se sijaitsee Ekerön 
kunnan Drottningholmissa, Lovönin saarella, ja on yksi Ruotsin 
kuninkaallisista linnoista ja UNESCO:n maailmanperintökohde. Linnasta on 
matkaa 15 kilometriä Tukholman keskustaan. 
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Götan kanava 

 
Bergin sulut Linköpingin lähellä. 
Götan kanava (ruots. Göta kanal) on kanava Ruotsissa. Pohjanmeren 
Itämereen yhdistävä 614 kilometriä pitkä vesiväylä kulkee Ruotsin poikki. 
Reitti nousee Pohjanmerestä GötajokeaVänerniin, josta se kulkee kanavassa 
läpi Vätterniin ja edelleen Itämereen. Varsinainen kanava on 190,5 kilometriä 
pitkä. Kanavaa rakennettiin yli 20 vuotta ja se valmistui vuonna 1832. Sen 
suunnittelusta vastasi ruotsalainen valtiomies Baltzar von Platen ja 
rakentamista johti skotlantilainen insinööri Thomas Telford. Kanavan sulut 
mahdollistavat enimmillään 32 m pitkien, 7 m leveiden ja syväykseltään 2,8 m 
alusten liikennöinnin. Götajoen osuus on osittain valtamerilaivoille sopimaton. 
	

Vadstenan luostari 

 
Birgittalaisluostari. 
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Vadstenan luostari (ruots. Vadstena kloster) on Vadstenan kunnassa, Itä-
Götanmaalla, Ruotsissa luostarialueella sijaitseva birgittalaisluostari. 
Luostarialueella sijaitsee 1200-luvulla rakennettu nunnaluostari, joka 
muutettiin 1360-luvun lopulla Birgitta Birgerintyttären mukaan 
birgittalaisluostariksi. Luostarialueelle rakennettiin myös munkkiluostari, 
koska naiset eivät saaneet toimia pappeina. Birgittalaisluostari vihittiin 
käyttöön vuonna 1384. Drotsi Bo Jonsson Grip lahjoitti Vadstenan 
luostarille Kymijoen varrella sijaitsevan Kyminkartanon vuonna 1380. 
Ruotsin kuningas Juhana III ja kuningatar Katariina Jagellonica vierailivat 
usein Vadstenassa. Katariina Jagellonica tuki myös luostarin 
toimintaa. Luostari suljettiin 1500-luvun lopulla uskonpuhdistuksen myötä. 
Luostari on toiminut sotilassairaalana ja mielisairaalana. Nykyisin luostari on 
jälleen toiminnassa. 
	

Eskilstuna 
	

	
	
Ruotsissa	sijaitseva	Eskilstunan	kunnan	keskustaajama.	Eskilstuna	kuuluu	
historialliseen	Södermanlandin	maakuntaan	ja	nykyisessä	Södermanlandin	läänissä.	
Vuoden	1971	kuntauudistukseen	asti	Eskilstuna	oli	itsenäinen	kaupunki.	
Väkiluvultaan	Eskilstuna	on	lääninsä	suurin	taajama	ja	myös	kunta	on	koko	läänin	
suurin.	Eskilstunassa	asuu	paljon	ruotsinsuomalaisia.	
	



4	
	

	

Upsala 
	

  
 

 

Uppsala suom. Upsala on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki (taajama) ja 
sijaitsee noin 70 kilometriä pohjoiseen Tukholmasta. Kaupunki on tunnettu 
Ruotsin ja Pohjoismaiden vanhimmasta yliopistosta, Pohjoismaiden 
suurimmasta tuomiokirkosta sekä modernin kasvitieteen isästä, Carl von 
Linnéstä. Uppsala on samannimisen Uppsalan kunnan keskustaajama. 
Vuoden 2010 lopussa Uppsalan taajamassa oli 140 454 asukasta.[1] 

	 	
	
	
	
	



5	
	

	

Vanha Uppsala 

 
 

. 
Vanha Uppsala, Gamla Uppsala on pitäjä, entinen kunta ja entinen taajama 
sekä Uppsalan kaupungin entinen keskusta Uplannissa Keski-Ruotsissa. Se 
sijaitsee viisi kilometriä Uppsalan nykyisestä keskustasta pohjoiseen. 
Vanhassa Uppsalassa on laaja tasanko, jossa on vanha kivikirkko ja kolme 
valtavaa hautakumpua kansainvaellusajalta (400–500-luvulta), jotka kuuluvat 
Ruotsin tunnetuimpiin muinaisjäännöksiin. Alueella sijaitsivat myös Moran 
kivet, jotka toimivat Ruotsin kuninkaiden kruunauspaikkana ainakin 
keskiajalla. 
Vanha Uppsala oli etenkin ennen kristinuskoa merkittävä keskus, jonka 
kuuluisia pakanallisia juhlia Adam Bremeniläinen kuvasi vuonna 1070. Vanha 
Uppsala oli Ruotsin arkkipiispanistuimena vuodesta 1164 vuoteen 1273, 
jolloin arkkipiispainistuin siirrettiin Östra Arosiin, josta myöhemmin tuli  
Kolmea Vanhan Uppsalan suurta 400–500-luvuille ajoitettua vierekkäistä 
hautakumpua kutsutaan kuningaskummuiksi. Niitä pidetään Ruotsin 
vanhimpana kansallisena symbolina, ja niillä on jopa kuvitettu Ruotsin 
kansallisidentiteetistä kertovien kirjojen kansia. 
Kumpujen uskottiin pitkään sisältävän myyttisten ensimmäisten Ynglinga-
kuninkaiden jäännökset, kuten Yngligatal-runon perusteella on päätelty. 
Tulkintaa ei nykyisin pidetä uskottavana, ja uudemman tutkimuksen mukaan 
ainakin yhteen kumpuun onkin haudattu nainen tai nainen ja nuori mies. 

 
Uppsalan tuomiokirkko 
 
Uppsalan tuomiokirkko (ruots. Uppsala domkyrka) 
on Uppsalan kaupungissa sijaitseva Uppsalan arkkihiippakunnan 
tuomiokirkko ja Ruotsin kirkon kansallispyhäkkö.  
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Ranskalaistagotiikkaa edustava kirkko on Pohjoismaiden suurin kirkko. Kirkon 
pituus on 118,7 m (400 jalkaa), ja sen torni kohoaa samoin 118,7 metrin 
korkeuteen. Useimmat Ruotsin kuninkaat ja kuningattaret kruunattiin kirkossa 
vuoteen 1719 asti. Nykyään kirkossa vihitään kaikki Ruotsin piispat sekä 
Uppsalan hiippakunnan papit ja diakonit virkaansa.  
	
	

Kustaa Vaasa 
Kustaa Vaasa, eli  todennäköisesti 12. toukokuuta 1496 Uplanti – 29. 
syyskuuta 1560 Tukholma; alun perin Gustav Eriksson oli Ruotsin kuningas 
vuodesta 1523 vuoteen 1560. Hän oli valtaneuvos Erik Vaasan poika. Kustaa 
Vaasa perusti Helsingin kaupungin. Suomen Vaakunan alkujuuri on hänen 
hautakivessä Uppsalan tuomiokirkossa. 
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Sigtuna 
 

Sigtuna on Ruotsin vanhin kaupunki ja yli 8 000 asukkaan taajama. Sigtuna 
sijaitsee Mälarenin lahden Sigtunafjärdenin rannalla Tukholman 
läänissä Keski-Ruotsissa. Aikaisemmin Sigtuna oli itsenäinen kaupunki, 
mutta nykyisin se kuuluu Sigtunan kuntaan. Vaikka Sigtuna onkin antanut 
nimensä koko kunnalle, niin kunnan keskustaajama on Sigtunaa 
huomattavasti suurempi Märsta. 

	 	
	
	
	

Skoklosterin linna 

	  

Skoklosterin linna (ruots. Skoklosters slott) on Ruotsissa, Mälaren-järven 
läheisyydessä Uppsalan ja Tukholman kaupunkien välissä Håbon 
kunnassa sijaitseva linna. Se on Ruotsin kaikkien aikojen suurin yksityinen 
linna ja yksi maailman tärkeimmistä barokkimuseoista.  
 
 


