
Island 
Island bildades vid ett vulkanutbrott för flera miljoner år 
sedan. Det finns mer än 200 vulkaner på ön och en stor del 
av Islands berggrund består av het lava. På vissa ställen 
värmer berggrunden upp grundvattnet så att det strömmar 
varmt vatten upp ur jorden. Island har flera hundra heta 
källor som sprutar kokande vatten upp i luften. En sådan 
källa kallas gejser. 
 
På ön finns många älvar. Vissa av dem har höga vattenfall. 
Det finns också stora gräsområden, fjällhedar och myrar på 
Island. Havsvindarna för med sig mycket nederbörd. I 
bergen faller den som snö under vintern. Eftersom somrarna 
är korta och svala hinner inte snön smälta. Med tiden 
förvandlas snön till is som bildar stora glaciärer. Europas 
största glaciär heter Vatnajökull och ligger på Island.  
 
Island är Europas mest glesbefolkade land och stora delar av 
inlandet är obebodda. Drygt hälften av befolkningen bor i 
huvudstaden Reykjavik. De flesta övriga islänningar bor 
längs kusterna. Människor började bosätta sig på ön på 800-
talet.  
 

Reykjavik 
Namnet Reykjavik betyder rökviken. Namnet kommer av att 
det finns många heta källor kring huvudstaden. Källornas 
vatten bildar ånga och ser ut som rök. Det bor ungefär 150 

000 personer i staden och är världens nordligaste huvudstad. 
Islands tillgångar 

Islands fiskeflotta är en av världens mest moderna och man fiskar 
bland annat torsk, kolja, sill, havskatt och hälleflundra. Fisk är den 
viktigaste exportvaran.  

 
Det finns ungefär 700 000 får på Island. Av fårens ull stickar man 
bland annat de vackra islandströjorna. 
 
Islands fabriker är små och tillverkar oftast varor enbart för 
landets egna behov. Det finns en stor fabrik som tillverkar 
aluminium. Man importerar råvarorna och den färdiga produkten 
exporteras.  

 
Kul att veta 

♦ På Island får man sitt efternamn efter sin pappas förnamn. Om 
pappan heter Johann får hans son namnet Johansson och hans 
dotter namnet Johansdottir. Vad skulle du ha hetat då?  
 
♦ Kvinnorna byter inte namn när de gifter sig.  
 
♦ I den isländska telefonkatalogen har man sorterat efter 
förnamnen i stället för efternamnen som vi har. 
 
♦ Det finns bara ett enda större vilt däggdjur på Island: fjällräven. 
Däremot finns det många olika fågelarter som tretåig mås, 
sillgrissla, stormfågel och havssula. 
 



♦ I alla tider har islänningarna hållit sina gamla sagor och dikter vid 
liv. Sagorna skrevs på 1100- och 1200-talen. De kända böckerna 
Heimskringla och Edda är skrivna av Snorre Sturlasson. 
 
♦ Landets varma källor levererar varmvattnet till kranarna i husen. 
Man använder också vattnet att värma upp bostäder och växthus. I 
växthusen kan man då odla vindruvor och bananer som kräver mycket 
värme. 
 
♦ Island blev självständigt 1944. Tidigare har ön varit dansk. 
 
♦ Mer än 50000 islandshästar strövar omkring fritt på ön. Förr användes 
den lilla hästen som transportdjur. Idag är den framför allt populär ridhäst. 
Islandshästen har en alldeles egen gångart som kallas tölt. 
 
♦ Strax utanför Island ligger den lilla ön Surtsey. Ön bildades vid ett 
vulkanutbrott som började 1963. Efter tre och ett halvt år var utbrottet 
över och ön 2,5 km2 stor. 
 

Fakta 
Yta: 103 000 km2 (ca 1/4 av Sveriges yta)  
 
Antal invånare: 270 000 
 
Huvudstad: Reykjavik 
 
Språk: isländska 
 
Religion: kristendom (protestantism, samma som Sverige) 
 
Statsskick: republik (president) 
 
Naturtil lgångar: fiske, boskapsskötsel, aluminiumtillverkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


