
Storbritannien är med drygt 61 miljoner invånare den tredje 
folkrikaste medlemmen i Europeiska unionen, efter Tyskland och 

Frankrike.  
 

Ett stort antal sporter anses ha engelskt ursprung ; bland dessa finns 
Formel 1,  landhockey, biljard, cricket, fotboll och rugby.  

 
Golf och curling har skotska ursprung.  

 
Te.x fotbollen har en lång för historia i form av olika bollspel. Men 

dagens fotboll är en brittisk version, med regler utvecklade i 
Storbritannien    



. Staten består av fyra riksdelar: England, 
Skottland och Wales belägna på ön 
Storbritannien samt Nordirland beläget på  
Irland 

 

 





Drottning Elisabeth II 

Elizabeth II, född 1926 i  London, är 
statsöverhuvud för sexton självständiga stater 
och är även drottning av Antigua och Barbuda, 
Australien, Bahamas, Barbados, Belize, Grenada, 
Jamaica, Kanada, Nya Zeeland, Papua Nya 
Guinea, Saint Christopher och Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, 
Salomonöarna och Tuvalu. 
 
Elizabeth II är drottning sedan den 6 februari 
1952. 
 
Drottning Elizabeth II är Storbritanniens hittills 
äldsta monark. Från den 12 maj 2011 är hon den 
brittiska monark som har regerat näst längst, 
bara Victoria har regerat längre.[2]  
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Buckingham palace 

Bra kvalite bild klicka här 

http://www.flickr.com/photos/dg6985/6951945635/


Marble 
Arch  

Tower bridge 



Picadilly cirkus Big Ben 



Dessa är traditionellt klädda vakter. 
De fick äta kött när andra inte hade 
råd, därför kallade man dem 
beefeaters = biffätare 



Trafalgar square 

Amiral Nelson tronar högst på 
pelaren. Han slog Napoleons 
flotta i ett avgörande slag vid 
Trafalgar nära Spanien. Läs mer 
här Vacker bild här    och här 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Trafalgar
http://www.flickr.com/photos/darrenhendley/10731702713/
http://www.flickr.com/photos/64386979@N03/6235348836/


Bra kvalite bild 
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Liverpool är en stad och ett 
storstadsdistrikt i nordvästra 
England, norr om floden 
Merseys mynning.  
 
Själva staden har 439 473 
invånare.  

Liverpool 



      Steven 
Gerrard  

Kenny 
Dalglish 



 
 
 
 

 Goodison Park 
 
      the Cavern club 
 Merseysida Maritime 

Museum 
 Metropolitan Cathedral of  

Christ the King 
 The Beatles Story 
 World Museum Liverpool 

 



Manchester är en stad i nordvästra 
England, Storbritannien. Staden har lite 

mindre än en halv miljon invånare, 
med strax över 2,5 miljoner invånare i 

hela storstadsområdet. 



Manchester United FC är en 
fotbollsklubb från 
Stretford, i Greater 
Manchester i England. 
Klubben är en av Englands 
mest framgångsrika 
fotbollsklubbar  


