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Under den mörka vintern 2022 befann jag mig ett halvår på en 
vulkanö mitt ute i norra Atlanten på min Erasmus-utbytestermin 
på Iceland University of the Arts i Reykjavik. Tack vare Josef 
Franks resestipendium kunde jag som student finansiera min 
utbytestermin i ett land jag varit nyfiken på. Vårvintern på Island 
är vacker, kraftfull och en tidvis farlig tid med sitt kraftiga, 
intensiva och ombytliga väder som kan slå om från solsken till 
snöyra och orkanbyar på bara några minuter.

Listaháskóli Íslands, Iceland University of the Arts förklarar 
själva att tre huvudvärderingar styr akademins fokus och 
inriktning i allt arbete och dessa är nyfikenhet, förståelse och 
mod. ”Nyfikenhet får oss att ställa frågor och söka efter nya 
tillvägagångssätt, lösningar och svar. Vi dissekerar svaren 
och strävar efter att förstå det som är främmande för oss. 
Genom förståelse och träning utvecklar vi de talanger och 
färdigheter vi behöver. På så sätt stärker vi vårt mod att följa vår 
övertygelse och vår konstnärliga vision.” Jag upplevde att detta 
överensstämde med utbildningen och att skolan tillämpade ett 
nästan vetenskapligt experimentorienterat tillvägagångsätt till 
konstnärlig design som jag inte var van vid men som jag kom att 
uppskatta mycket.

I skolan fick jag en inblick i den isländska design- och 
konstvärlden vilket varit väldigt givande och ögonöppnande. 
Spåren av att leva i ett geografiskt isolerat land tycker jag mig 
se i studenternas vördnad för naturen och landets historia 
men också deras stora nyfikenhet på en hållbar framtid. De 
experimenterar med nya metoder och lokala material som lava 
och tång, restavfall som ull eller förbrukat material i form av 
exempelvis fiskenät och rep. Man tar också hjälp av varandra 
mellan de olika utbildningarna på skolan men även från övriga 
samhället och industrin, jag upplever det som att det finns ett 
starkt nätverk mellan människorna i Reykjavik.



Det var mycket lärorikt att också få möta andra 
utbytesstudenter från andra delar av världen som 
Frankrike, Polen, Kina, Tyskland och Skottland, det gav 
mig en större inblick i olika utbildningar och även mot 
våra olika kulturer.

Jag är tacksam att jag fick möjligheten att för en stund 
flytta till ett okänt land även om det stundtals har varit 
prövande så har det gett mig så mycket mer, dels men 
inte bara inom studierna utan också en styrka, ett 
självförtroende och nya vänner. Det har fått mig att vilja 
söka min master utomlands för att jag är nyfiken på att få 
lära känna fler platser i världen. Takk fyrir!


