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25/04—29/04 

Egen aktivitet 



VÄLKOMMEN TILL ISLAND!  

Vi ska ha några intensiva och spännande dagar tillsammans! 

Några påminnelser: 

 

Biljetten 

Du har fått en elektronisk flygbiljett per mail. Dubbelkolla att ditt namn mm 

stämmer i din elektroniska biljett. Kolla även tiderna. 

 

Upphämtningsställen med Trossö buss 

En buss ska ta oss från Karlskrona till Köpenhamn via följande upphämtnings-

ställen: 

Kl 14:15 Kungsplan 
Kl 14:25 Litorina 
Kl 14:30 Netto 
Kl 14:40 Nättraby, E22 hlp 
Kl 14:45 Hasslö vsk 
Kl 14:50 Listerby, E22 hlp 
Kl 15:00 Ronneby Resecentrum 

 

Försäkring 

Kolla vad du har för reseförsäkring då Litorina inte kan betala tillbaka pengar vid 

sjukdom etc. då biljetterna redan är bokade. När man handlar på sitt VISA-kort 

brukar försäkring ingå men nu är det annorlunda eftersom du betalar via oss. 

 

EU-kort 

Beställ gärna ett EU-kort från försäkringskassan som ger dig rätt vård i EU/EES-

land: 

https://www.forsakringskassan.se 



Väder 

I april är kvällar väldigt ljusa. I fortsättning under framförallt juni och juli månad 

går solen i stort sett aldrig ner.  

 

Tidskillnad 

- 2 timmar, dvs när det är kl. 09.00 i Sverige, då är det kl. 07.00 i Reykjavik 

 

Valuta 

Det är ISK som gäller. Går att ta ut i automater på Island. 

Det går bra att betala med kort nästan överallt. 

Euro går kanske att betala med på större företag men generellt sett är det ISK 

som används. 

1 Kronor (SEK ) blir 15.18 Kronor (ISK )  

1 Kronor (ISK ) blir 0.07 Kronor (SEK )   

 

Ta med ditt pass, badkläder, varma kläder, bra skor och ditt bästa humör! 

Vi ses den 25 april! 

 

Hälsningar, 

Resekommittén. 

Månad Medel-

temp. 

Högsta 

temp. 

Lägsta 

temp. 

Vattnets 

med. 

temp. 

Solsken % Regnda-

gar per 

månad 

Neder-

börd mm/

månad 

April +2°  +5°  -1°  +5°  29% 17,9 75,0 



Tisdag 26 april 

Stadsrundtur 
Buss hämtar kl 09 och kör en rundtur i Reykjavik. Vi stoppar på några ställen, bl.a. 

en utkiksplats på höjden i Breiðholt, vid Perlan, Hallgrímskirkja och rådhuset. 
Guidad tur i centrum.  

Lunch och presentation på Nordens hus ca kl 12. 

Vi besöker: 

Reykjaviks rådhus  

Reykjavíks moderna rådhus dynamiska arkitektur och vackra läge vid dammen 

Tjörnin har gjort det till en av stadens främsta sevärdheter. Det spektakulära 

rådhuset ritades av arkitekterna Margrét Hardardóttir och Steve Christer och 

avtäcktes 1992. Planen var att låta modern design bli ett med naturen och dam-

men. Se hur betongbyggnaden ser ut att flyta på vattnet, med pelare som stick-

er rakt ner genom den blanka vattenytan. 

Ingången till rådhuset ligger på gatunivå och du hittar den på den promenadväg 

som binder samman Reykjavíks centrum med stadens västra delar. På nedersta 

våningen hittar du den stora utställningslokalen och turistinformationen. Missa 

inte den stora tredimensionella Islandskartan som visar landets alla berg och 

dess klippiga kust. På översta våningen ligger kommunalförvaltningen och sta-

dens borgmästarkontor.  

Address:  Tjarnargata 11 



Nordens hus 

Nordens hus är en kulturstiftelse i Reykjavik under ledning av Nordiska minister-

rådet. Dess övergripande målsättning är att främja det nordiska samarbetet, 

stärka banden mellan Island och de andra nordiska länderna, och styrka den 

nordiska samhörigheten. Institutionen är inte bara en förbindelselänk mellan 

Island och de övriga länderna, utan fungerar också som ett kunskaps- och kul-

turcenter och en kreativ mötesplats. 

Huset är ritat av den finske formgivaren och arkitekten Alvar Aalto och invigdes 

den 24 augusti 1968. 

Nordens hus i Reykjavik är ett av Alvar Aaltos sista verk. Byggnaden placerades 

på en upphöjd plattform i mitten av ett träsk i Reykjavik. Därefter bildades en 

liten sjö norr om huset. Aalto ville betona platsens naturliga karaktär och re-

lationen mellan människan och naturen, byggnaden och dess omgivning. 

Huset är en låg, vit byggnad. I byggnaden finns bl.a. ett bibliotek, en konsertsal, 

flera konferenssalar och ett café som erbjuder en utsikt mot Reykjaviks centrum 

och berget Esjan i norr. 

Alvar Aalto designade också husets möbler. Alla anordningar, lampor och näst-

an alla möbler är formgivarens egen design. 

Biblioteket öppnades 1969, ett år efter husets invigning. Biblioteket innehåller 

bara böcker på nordiska språk och finska som är skrivna av nordiska eller finska 

författare. Det finns inga böcker på isländska i biblioteket men man hittar is-

ländsk litteratur som har översatts till andra nordiska språk. 

Adress: Sturlugata 5  

Tisdag 26 april 



Islands universitet 

Islands universitet är ett universitet på Island beläget i huvudstaden Reykjavik. 

Skolans rektor sedan 2005 är Kristín Ingólfsdóttir. 

Universitetet grundades år 1911 och hade 45 studenter det första året. Idag 

har universitetet cirka 8 000 studenter fördelat 25 fakulteter fördelade på fem 

områden. Dessutom finns fristående kurser. Under skolans första 29 år bedrevs 

verksamheten i det isländska alltingets lokaler, beläget i centrala Reykjavik, 

men sedan 1940 har skolan egna lokaler. 

Med skolans 423 anställda lärare, de omkring 1 800 övriga lärarna och de 281 

forskarna, som jobbar delvis eller helt på universitetet, är detta Islands största 

arbetsgivare. Skolans huvudbyggnad heter Aðalbygging och ligger på Suðurgata 

där universitetets flesta byggnader ligger. Den svenska lektorn vid Islands uni-

versitet, liksom övriga nordiska lektorer, har sitt kontor i Nordens hus, som 

också det ligger på universitetsområdet. 

Universitetet erbjuder 60 forskningsämnen där de populäraste är historia 

(gammalisländsk är populärast), litteratur (sagolitteratur), och geografi (där 

vulkanologi, glaciologi, seismologi och geotermik är de populäraste). 

Adress: Sæmundargata 2 

Områden och fakulteter: 

Fakulteten för samhälle och filologi, Fakulteten för socialt arbete, Nationaleko-

nomiska fakulteten, Juridiska fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten,  

Tisdag 26 april 



Fakulteten för handel, Hälsoområdet, Fakulteten för omvårdnad, Farmaceutiska 

fakulteten, Medicinska fakulteten, Fakulteten för livsmedels- och näringskun-

skap, Psykologiska fakulteten, Odontologiska fakulteten, Humanistiska området, 

Fakulteten för utländska språk, litteratur och lingvistik, Teologiska fakulteten, 

Fakulteten för isländska språket och kulturen, Fakulteten för historia och filo-

sofi, Utbildningsområdet, Fakulteten för lärarutbildning, Pedagogiska fakulte-

ten, Fakulteten för idrott, fritid och speciallärare, Teknik- och naturvetenskap-

området, Fakulteten för industri-, maskin- och datateknik, Geologiska fakulte-

ten, Fakulteten för biologi och miljö, Fakulteten för el- och datateknik, Fakulte-

ten för allmänna vetenskaper (fysik, kemi, matematik m.m.), Fakulteten för 

miljö och byggteknik, Andra utbildningar, Folkhälsoutbildning, Miljö och natur-

tillgångar, Nordiskt mastersprogram i geronotologi, Hälsoinformation. 

Sveriges ambassad upprättades år 1944 och föregicks av en period med offi-
ciell representation på lägre nivåer. Det finns tre svenska honorärkonsulat. 
Svensk-isländsk handelskammare finns i Reykjavik.  

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen 
i Island och att främja Sveriges intressen. Det gör vi genom att ha en tät dia-
log med isländska företrädare, bland annat inom det nordiska och det euro-
peiska samarbetet samt genom information och samverkan med kultursek-
torn, företag och andra myndigheter och organisationer. 

Inom det konsulära området är det ambassadens uppgift att hjälpa svenska 
medborgare som bor i eller besöker Island och isländska medborgare som vill 
besöka Sverige.   

Adress: Lágmúli 7, 108 Reykjavik 

Tisdag 26 april 



Gyllene Cirkeln (inkl. Gullfoss och ullaffär) 

Buss hämtar upp vid Aurora kl 08:30 
Stopp för lunch kl 12 vid Gullfosskaffi (isländsk mustig köttsoppa ingår, vatten, 

bröd och smör och kaffe/te. Går också att få vegetarisk soppa) 

Beräknad ankomst hem ca 17 - 17:30. 

Onsdag 27 april 

Gyllene Cirkeln 

Gyllene Cirkeln är en populär turistrutt som löper cirka 30 mil. Slingan går från 

Reykjavik och genom sydvästra Island och tillbaka. Resan inkluderar sevärdheter 

Geysir, Thingvellir och Gullfoss. 

 

Geysir 

Geysir är belägen i dalen Haukadalur, tillsammans med geysern Strokkur. Geysir 

får ett par utbrott om dagen, medan Strokkur får utbrott ungefär var 4-8 minut. 

 

Thingvellir 

Thingvellir är en världsarvsklassad nationalpark vid Islands största sjö, Thing-

vallavatn. Här grundades Alltinget, världens äldsta existerande parlament, redan 

år 930. I Thingvellir möts den eurasiska och nordamerikanska kontinental-

plattan, och det är därav en väldigt geologiskt aktiv plats vilket demonstreras 

tydligt av förkastningen Almannagjá som fortsätter att sakta vidgas.  

 

Gullfoss 

Gullfoss är det största vattenfallet på Island och finns i floden Hvitá. 



Blue Lagoon 

http://www.bluelagoon.com/ 

Priser från 40 euro 

Valsafari 

http://elding.is/whale-watching 

69 euro + 13 euro för pick up 

http://www.specialtours.is/schedule-and-prices/ 
69 euro + 13 euro för pick up 

Ridning 

Man bokar på nätet med e-mail info@eldhestar.is, eller tel. +354-480 4800. 
Ange att ni bor på Aurora Guesthouse för pickup. 

(www.eldhestar.is) 

Torsdag 28 april 

http://elding.is/whale-watching
http://www.specialtours.is/schedule-and-prices/
mailto:info@eldhestar.is
tel:%2B354-480%204800
http://www.eldhestar.is/


Torsdag 28 april 

På torsdag har vi en gemensam middag kl. 18.00 på restaurangen Smurstödin 

som ligger i konserthuset Harpa. 

Adress: Austurbakka 2 

Menyn: 

Open faced sandwiches: 
Rostbiff med remouladsås, strimlad pepparrot, krispigt lök och körvel. 
  
Hemlagad gravlax med potatispuré, angelikarot senap, fänkål, äpplen och dill. 
 
Omnom Chokladmousse och husets dessert, kaffe. 
  
 
Efter middag går vi på en jazzkonsert kl. 21.00 (Konserthuset) 

Múlinn Jazz Club: Janis Carol band 

Janis Carol, sång 
Kjartan Valdemarsson, piano 
Gunnar Hrafnsso, bass 
Jóhann Hjörleifsson, trummor 

 



Islands Expo Pavilion - 360 ° bioupplevelse 

Besökare på Harpa kan nu besöka Island Expo Pavilion. Den var avsedd för 

världsmässa i Shanghai 2010 och ställdes upp igen vid bokmässan i Frankfurt 

2011, där Island var hedersgäst för 2011. Paviljongen har en unik 360-graders 

film där väggar och tak bildar en visuell enhet . Över 3 miljoner gäster har 

besökt paviljongen, målet är att presentera pärlor av isländska naturen i en im-

ponerande kort film. 

Filmen, som är femton minuter lång, presenterar Island i alla dess former. Film 

från både stad och natur projiceras på de fyra väggarna och taket som tillsam-

mans bildar en kub som omger sina gäster.  

Biljetter finns på Harpa Box Office. 

 

Öpettider 
Måndag—Fredag: 10:00 – 18:00  
Lördag, Söndag: 11:00 – 18:00 
Sista show varje dag kl. 17:30 
  
Filmen visas varje 30 minuter. 
Avgift: 1.500 isk. 
 

Adress: Austurbakka 2 

Torsdag 28 april 



Muséer i Reykjavik 

Hafnarhusið –  Reykjavik Art Museum 
Ett tidigare hamnmagasin som har rustats upp och är nu huvudbyggnad för Reykjaviks konstmuseum. 
Det finns både isländsk och utländsk konst.  
Adress: Tryggvagata 17, tel, 590 1200 
Öppet varje dag 10.00-17.00. Under 18 år gratis. Måndagar gratis. Med biljetten kan du på samma dag 
också komma in på Ásmundarsafn och Kjarvalstadir.  
Hemsida: www.listasafnreykjavikur.is 
  
Ásmundarsafn – Reykjavik Art Museum  
Skulptören Asmundur Sveinssons (1893-1982) konstmuseum. Huset är byggt av Sveinsson själv 1942-
1950 till ateljebostad och där kan man se en hel del av hans produktion, från teckningar till skulptu-
rer.  
Adress: Sigtun, tel, 553 2155 
Öppet varje dag 10.00-16.00. Trädgården alltid öppen. Under 18 år gratis. Måndagar gratis. Med bil-
jetten kan du på samma dag också komma in på Kjarvalstadir och Hafnarhusid.  
Hemsida: www.listasafnreykjavikur.is 
  
Kjarvalsstaðir – Reykjavik Art Museum  
Reykjaviks konstmuseum grundat till minne av landskapsmålaren Johannes Kjarval (1885-1972). Den 
permanenta utställningen består av Kjarvals produktion, andra utställningar är oftast modern konst 
från Island och övriga världen. Man anordnar också föreläsningar och seminarier på museet.  
Adress: Flokagata 24, tel, 552 6131 
Öppet varje dag 10.00-17.00. Veckan innan en ny utställning är museet stängt. Under 18 år gratis. 
Måndagar gratis. Med biljetten kan du på samma dag också komma in på Asmundarsafn och Hafnar-
husid.  
Hemsida: www.listasafnreykjavikur.is 
 
National Gallery of Iceland – Listasafn Íslands  
Islands nationalgalleri. Visar isländsk och utländsk konst. Byggnaden är intressant, byggd till ismagasin 
och har fungerat som danssal! Den har fyra utställningshallar som gör det möjligt att även ha 
gästutställningar och föreläsningar. Förutom konstbibliotek rymmer byggnaden även en bokhandel 
för konstlitteratur.  
Adress: Frikirkjuvergur 7, tel, 515 9600 
Öppet ti-sö 11.00-17.00, måndagar stängt. Under 13 år gratis. Onsdagar gratis inträde.  
Hemsida: www.listasafn.is 
  
Arbær Museum - Árbæjarsafn  
Utomhusmuseum där du har möjlighet att se hur livet kunde te sig på Island förr i tiden. Bland annat 
finns här gamla hus som flyttats från Reykjaviks centrum. 
Adress: Kistuhylur 4, tel. 411 6300  
Hemsida: www.arbaejarsafn.is 
  
Culture house - þjóðmennigarhúsið  
Nationellt kulturmuseum. Beskriver Islands historia från vikingatiden till nutid.  
Adress: Hverfisgata 15, tel, 545 1400/ 545 1420 
Öppet varje dag 11.00-17.00. Onsdagar gratis.  
Hemsida: www.thjodmenning.is  

http://www.listasafnreykjavikur.is/
http://www.listasafnreykjavikur.is/
http://www.listasafnreykjavikur.is/
http://www.listasafn.is/
http://www.arbaejarsafn.is/
http://www.thjodmenning.is/


Gljúfrasteinn - Halldór Laxness hem 
Strax utanför Reykjavik kan du besöka nobelprisvinnaren Halldór Laxness hus Gljúfrjasteinn. I en-
trén finns en multimediautställning som presenterar Laxness liv och verk och därefter får du en 
guidad rundvandring i huset som har en fantastisk utsikt mot fjällen och den gård där Laxness föd-
des. 
Adress: Mossfellsbaer, tel. 586 8066 
Öppet alla dagar 10.00-17.00 
Hemsida: www.gljufrasteinn.is 
 
Reykjavik Museum of Photography – Ljósmyndasafn Reykjavíkur  
Fotografimuseum, man samlar fotografier från både professionella fotografer och amatörfotogra-
fer, främst från 1900-talet. I museet finns också historiska fotografier och konstfotografi.  
Adress: Grofarhus, Tryggvagata 15, tel, 563 1790 
Öppet må-fre 12.00-19.00, lö-sö 13.00-17.00 Gratis inträde.  
Hemsida: www.ljosmyndasafnreykjavikur.is 
  
Saga Museum 
Naturtrogna dockor i silicon illustrerar Islands historia från de första bosättarna fram till reform-
ationen. Det finns möjlighet att låna en CD-spelare och få svensk guidning. Museet är beläget i 
Perlan. 
Adress: Öskjuhlíð , Perlan, tel. 511 1517, 
1 okt-31 mars öppet alla dagar 12.00-17.00 
1 april-30 september öppet alla dagar 10.00-18.00  
Hemsida: www.sagamuseum.is/ 
 
Sigurjon Olafsson Museum – Listasafn Sigurjóns Ólafssonar  
Skulptören Sigurjon Olafssons (1908-1982) konstmuseum. I museet finns 300 verk av Olafsson 
samt gästutställningar. Olafsson var en mästare som arbetade med många olika material. Hans 
abstrakta verk föddes ur såväl trä, metall och sten.  
Adress: Laugarnestangi 70, tel, 553 2906 
Öppet ti-sö 14.00-17.00, från 01.09 lö-sö 14.00-17.00. Under 16 år och studerande gratis.  
Hemsida: http://www.lso.is/index_e.htm 
 
Icelandic Institute of Natural History – Náttúrugripasafn Íslands  
Naturhistoriskt museum. Lite utrymme men mycket att se. Visar Islands mycket speciella natur 
med bilder, text och föremål. Man förklarar Islands vulkaniska grund och dess påverkan på natu-
ren på ett klart och uttrycksfullt sätt. Djuren är placerade i sin naturliga omgivning och fågellivet 
beskrivs i sitt sammanhang.  
Adress: Hiemmur 5, ingång från Hverfisgata, tel, 590 0500 
Öppet ti,to, lö, sö 13.30-16.00. Under 17 år och studerande gratis.  
Hemsida: www.ni.is 
 
National Museum of Iceland - þjóðminjasafn Íslands  
Nationalmuseum, det isländska folkets historia beskrivs genom den stora och mångsidiga uppsätt-
ningen föremål. Man bygger upp olika utställningar efter varierande teman.  
Adress: Suðurgata 41, 
Öppet ti-sö 11.00-17.00. Under 18 år gratis. Onsdagar gratis inträde.  
Hemsida: www.natmus.is  

http://www.gljufrasteinn.is/
http://www.ljosmyndasafnreykjavikur.is/
http://www.sagamuseum.is/
http://www.lso.is/index_e.htm
http://www.ni.is/
http://www.natmus.is/


Aurora Guesthouse 

Freyjugata 34 

Islands universitet 

Nordens hus 





Matställen 

 

The Sea Baron, Geirsgata 8 (Reykjavik’s old harbor): ett lunchställe, http://

saegreifinn.is/ 

Middag på Fiskfélagið Veitingahús, Vesturgötu 2a, Grófartorg, http://

www.fiskfelagid.is 

Middag på Grillmarkaðurinn, Lækjargata 2A, www.grillmarkadurinn.is  

Grænn kostur, Skólavörðustigur 8B: Reykjavíks bästa vegetariska restaurang. 

Á næstu grösum, Laugavegur 20B:  en helvegetarisk restaurang. 

Maður lifandi, Borgartún 24: mycket organiskt och fritt från underliga tillsat-

ser, serverar grönsaker, fisk och kyckling.  

Icelandic Fish and Chips, Tryggvagata 8:  en av Reykjavíks mest prisvärda 

budgetrestauranger.   

Sushi Smiðjan, Geirsgata 3: mest för take away.   

Shalimar, Austurstræti 4: serverar prisvärd mat med en organisk och hälso-

sam inriktning.  

Kaffitería, Perlan: har flera bra lunchalternativ.  

Fljótt og gott, Vatnsmýravegur 10 (vid bussterminalen BSÍ) och Sundabraut 

2: serverar isländsk husmanskost. 

Fler förslag på http://www.visitreykjavik.is/wine-dine. 

http://www.fiskfelagid.is
http://www.fiskfelagid.is
http://www.grillmarkadurinn.is
http://www.graennkostur.is/
http://www.anaestugrosum.is/
http://www.madurlifandi.is/
http://www.fishandchips.is/
http://www.sushismidjan.is/
http://www.shalimar.is/
http://www.perlan.is/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=102
http://www.fljottoggott.is/

