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Vejle og Reykjavik er på mange måder ens, 
men byerne har også deres forskelligheder. 
Vejle er en by med 50.000 indbyggere, 
hvorimod Reykjavik  har næsten 119.000 
indbyggere.  

I Vejle er den offentlige transport meget brugt 
af byens indbyggere hvorimod Reykjavik kun 
har enkelte busruter. Netop derfor ejer 
næsten hver islænding, også skoleelever, 
deres egen bil.  I Reykjavik går der en stor 
hovedvej igennem hele byen, hvor der er i 
Vejle kun er små almindelige veje. Dette får 
trafikken i Reykjavik til at bevæge sig meget 
hurtigere end i Vejle. Færdselsskiltene i Vejle 
og Reykjavik er meget ens og det er derfor 
ikke svært for en dansker at begive sig ud på 
de islandske veje.  

Husene i Reykjavik er det foerste vi så 
forskelligehederne i, da vi ankom. Husene i 
Reykjavik er meget firkantede og 
minimalistiske. Farverne på husene er ofte grå 
eller en meget livlig farve. Husene i Vejle 
derimod er bygget med et mere personligt 
præg og er ofte bygget af naturlige sten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vejle er en by, der med islandske oejne ses 
som en romantisk by med personligt prægede 
huse. Reykjavik er en by, der med danske 
oejne ses som en meget moderne by. 

 Eleverne fra Island synes, at Vejle er en by 
med en personlig kultur og de elsker vores 
stroeg i midtbyen. Eleverne mener, at 
bussystemet i Vejle er fantastisk for de 
behoever ikke vente på bussen i flere timer. 
De islandske elever synes, at Vejle er en 
hyggelig by. Eleverne synes derudover, at det 
var et stort plus, at de selv kunne koebe deres 
egen oel.  

Eleverne fra Vejle synes, at Reykjavik er en 
meget moderne by. Specielt pigerne er vilde 
med de mange "secondhand-shops" i byen. 
Eleverne fra Vejle syntes, at det er fantastisk, 
at næsten alle islandske elever har deres egen 
bil. Reykjavik har rigtig mange 
spisemuligheder, som goer det svært at vælge, 
hvor man skal tage hen.     


