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 Island är världens yngsta land, och det uppstod 

genom ett kraftigt vulkanutbrott under havet. Det 

är också det senast bebyggda landet i världen.



Historia

 På 700-talet kommer några iriska munkar till Island.

 På 800-talet börjar emigrationen från Norden, närmast 

från Norge. Sedan kung Harald Hårfagre tog makten i 

landet, flyttade många mindre viktiga kungar med sitt 

folk till Island.



 Den första emigranten, som man vet något om, hette 

Ingólfur Arnarson, som bosatte sig på sydvästra Island. 

Han kallade stället för Reykjavik, Rökviken, eftersom det 

steg så mycket ånga från de lokala heta källorna.



 År 930 bor det redan tiotusentals nordbor på Island. Då 

börjar vikingarna samlas i Thingvellir varje år i juli för att 

diskutera landets angelägenheter. Så blir världens första 

parlament till. Det kallades Alltinget.

 Thingvellir, där det isländska parlamentet samlades, är 

ett heligt ställe för islänningarna och ett måste för 

turisterna. Först år 1798 flyttades parlamentet till 

Reykjavik.



 Ca år 1000 seglade Leif 
Eriksson till Amerika.

 Island var en självständig 
nation från 900-talet till 
1289, då Norge erövrade 
det.

 1397. Både Norge och 
Island införlivades med 
Danmark. 
Kalmarunionens tid.

 1783-85 Katastrofal 
vulkanisk aktivitet.



 1904  Island får självstyre

 1940  När Tyskland hade ockuperat Danmark, kom brittiska    

trupper till Island och byggde flygfältet i Keflavik.

 1941  Amerikanerna tog över.

 1944  Island förklarar sig självständigt den 17 juni i Thingvellir.

 1949  Island blir medlem i NATO:

 1989  Island får sin första kvinnliga president Vigdis 

Finnbogadóttir



Natur

 Det finns mäktiga vattenfall på Island.

 Goðafoss, Gudarnas fors, är den största forsen på norra 

Island.



 De heta källorna utgör en enorm naturresurs för 

islänningarna, som värmer upp sina hus och talrika 

växthus på geotermisk väg.



 Minst trettio vulkaner har haft utbrott sedan landet 

koloniserades, och en tiondedel av landets yta är täckt av 

lava. Den största vulkanen är Hekla.



 Island omges av fiskerika havsområden och 

fisket är landets huvudnäring.



 Islänningarna har planterat och planterar fortfarande 

massor av träd på olika ställen för att förhindra 

erosionen.



Språket

 Dalur – dal hólmur – holme vik - vik

 Skógur – skog vatn – vatten ég – jag

 Góðan dag – God dag Hvað heitir Þú? – Vad heter du?

 Ég er fra Finnlandi Takk fyrir – Tack så mycket

 Bless, bless - Hej

Isländskan är ett 

västnordiskt språk 

med rika 

böjningsformer. 

Islänningarna 

accepterar inte gärna 

utländska ord till sitt 

språk.



Isländska namn
 Islänningarna får sitt efternamn efter faderns förnamn.

 Vigdis Leifsdóttir, Harald Leifsson
 Haralds barn heter: Hallveig Haraldsdóttir, Jónas Haraldsson

 I telefonkatalogen 
är namnen i 
alfabetisk ordning 
men efter 
förnamnet.



Vädret

 Det mest typiska draget för vädret på Island är att det förändras hela 
tiden. Islänningarna brukar säga: Om du inte gillar vädret just nu, 
vänta fem minuter så förändras det.

 Tack vare Golfströmmen är klimatet relativt milt, men det blåser 
mycket.

 Sommarens medeltemperatur är 11°C och vinterns -0,9°C. Hela årets 
6°C.



Akureyri

 Den största staden på norra 

Island är Akureyri med 17.000 

invånare. Det är en hemtrevlig 

och välskött stad vars 

huvudnäringar är fiskindustri, 

varvindustri och turism. Staden 

är vänort till Lahtis i Finland.

 Akureyri ligger vid en lång 

fjord.



Reykjavik

 Reykjavik är landets huvudstad med 170.000 invånare. Det ligger i 

sydvästra delen av Island. 

 I början av 1900-talet hade staden bara 300 invånare.

 Staden har växt snabbt och idag är den en vacker stad med 

Alltinget, universitetet, operan, teatern, Nordens hus osv.



Edda

 Island kallas med rätta Sagornas ö. Invånarna var tidigt läs- och 

skrivkunniga. Deras nationalepos heter Eddan och berättar om 

krigiska hjältar och asagudar. Den skrevs av Snorri Sturluson på 

1200-talet.



 Det bor ca 298.000 invånare på Island. Landets 

levnadsstandard har stigit enormt under de senaste 50 

åren och är en av de högsta i Europa.

 Islänningarna festar gärna och länge. De är äkta 

vikingaättlingar.



NOVU-veckan

 Varje år får en grupp ungdomar från de nordiska vänorterna: 

Akureyri, Lahtis, Randers, Västerås och Ålesund träffa ungdomar 

från andra nordiska länder och uppleva en nordisk sommarvecka 

tillsammans.

 Detta utbyte är ett enastående sätt att få nya vänner och upplevelser 

och det har pågått sedan 1988. 



Föreningarna Norden

 Föreningarna Norden i våra vänorter sprider kunskap om allt det 

nordiska. Vi vill förstärka och utveckla banden mellan de nordiska 

länderna. Vårt medlemsantal är ca. 100 000.


