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Island; Den lille øyen midt ute i Atlanterhavet, med en befolkning på størrelse med
Bergens. Selv om kulturen er nokså lik som i Norge, er det uendelige muligheter for
nye opplevelser - og fullt av andre studenter som vil dele opplevelsene med deg!
Allerede fra dag én var det ulike sosiale arrangementer å velge mellom. Mye var initiert
av den lokale Erasmusforeningen, som stod for aktiviteter som kajakkturer, fjellturer,
grilling, fester, kulturkvelder og pubquizer - for å nevne noen. “Studentkjelleren” minner
om Samfunnet, og tilbyr både god mat og et hyggelig samlingspunkt.
Også bylivet er overraskende variert: Størrelsen til tross, kan Reykjavik by på alt fra
koselige kafeer, museer, et fjongt operahus, bruktmarked, livemusikk og puber av ulike
slag. Musikkfestivalen Iceland Airwaves arrangeres dessuten hver høst, og hit kommer
folk fra hele verden både for å opptre og nyte kritikerrost musikk. Dersom du er på
Island om høsten, bør denne festivalen absolutt prioriteres. ☺
Den største attraksjonen er dog den majestetiske naturen. Vulkaner, spektakulære
fossefall, isbreer og mye mer kan oppleves til fots, fra guidet buss, hesterygg,
snøscooter+++, avhengig av egne preferanser og lommebokens tykkelse. Personlig
anbefaler jeg en kombinasjon av føtter, bil og rutebuss - da unngår du å rushe forbi det
nettopp du synes er interessant. I tillegg blir det mulig å komme seg litt vekk fra alle
turistene. ;) Dersom du leier bil, bør du forresten forsikre deg om at den er tilpasset det
terrenget du skal kjøre i - det er ikke uten grunn at de fleste islendere sverger til svære
firehjulstrekkere!
Den absolutt vanligste turen er dagsturen The Golden Circle. Dette er en tur du helt
sikkert får anledning til å gjennomføre flere ganger, ettersom du må kjøre forbi mange
av attraksjonene på vei til andre severdigheter i sør/øst/høylandet. Istedenfor å stresse
med å gjennomføre slike korte turer fortest mulig, vil jeg foreslå å prioritere
planleggingen av de lengre turene, som Akureyri, Snæfellsnes, Vestmannaeyar og
Landmannalaugar. Merk også at enkelte områder kun kan oppleves i sommerhalvåret.
Å finne turkamerater er sjeldent et problem, og kan f. eks. gjøres ved å legge ut et
åpent tilbud på Facebookgruppen for internasjonale studenter.
En alternativ måte å oppleve Island på, er å velge et feltfag på universitetet. Selv tok
jeg faget “Management of protected areas”, som er et typisk INA-fag. Med fem dagers
feltreise i Sør- og Sørøst-Island, er dette et fag jeg lett hadde valgt om igjen. ☺
Også øvrige fag minnet mye om NMBU, men merk deg at bachelorstudenter ikke kan
ta masterfag. Bachelorfagene har jeg ikke kjennskap til, men masterstudenter kan
sannsynligvis forvente seg en del mer obligatorisk arbeid enn hva man er vant med fra
NMBU. Fordelen er at de langsgående vurderingene vektes i karaktersettingen.
Undervurder heller ikke hvor mye du lærer utenfor klasserommet, simpelthen ved å
omgås mennesker av ulik bakgrunn!
Når det gjelder det språklige, har du ingenting å frykte: Islendinger er vant til turister,
og slår raskt over til engelsk. Mange snakker sågar norsk/dansk/svensk. Likevel vil jeg

absolutt anbefale å lære seg litt grunnleggende islandsk, ettersom dette både vil være
en døråpner, og gjøre hverdagen lettere. Språkkursene (eksempelvis de i
Vestfjordene) er dessuten en glimrende sosialiseringsarena.
Et banalt, men godt tips er å bli kjent med innfødte - de kan vise deg bortgjemte perler,
og gi verdifulle innblikk i islandsk mentalitet. Selv bodde jeg hos et superhyggelig
islandsk par, som gav meg en følelse av familietilhørighet i et ellers ganske fremmed
land. ☺ Vær forresten raskt ute med å søke bolig – det er stor konkurranse! Reykjaviks
101-sone er absolutt å foretrekke.
Om du fortsatt vurderer å dra på utveksling til Island, vil jeg råde deg til å kjøre på!
Island har utrolig mye å by på, og medstudentene dine er sannsynligvis minst like
eventyrlystne som du er. Hadde jeg hatt anledning, ville jeg uten tvil blitt værende ett
semester til. ☺
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