
 

Islands tur til Ísafjörður 
 Mads, Andreas, Magnus, Martin  



SIDE 1 

Turen derop 

Vores tur startede med at vi mødtes på Fredericia St. hvor vi skulle med toget til 

Københavns lufthavn. 

Vi tog flyveren fra KBH lufthavn til Keflavik International Airport, derfra tog vi en bus til 

Reykjavik. 

Her blev vi  indlogeret på 4 floor hotel for en nat inde midt i Reykjavik. 

Dagen efter, tidlig morgen skulle vi med indenrigsfly til Isafjordur.  

Vi blev modtaget i Isafjord lufthavn af vores kontakt person, som indlogeret os på skolen.  

Skolen i Ísafjörður 

Den første dag på skolen fik vi 

en rundvisning. Hele første uge 

var på skolen. Vi var i værkstedet 

i en halv uge og underviste i 

dansk et par timer.  

I dansk timerne skulle vi 

introducer os selv på dansk.  

 

Virksomhederne 

Martin og Magnus var på virksomheden 3X som havde med rustfri fiskeindustri. Vi lavede 

en masse svejseprøver og en bukke. Vi fik også en lille opgave, hvor vi skulle lave et 

værktøj til at sætte på deres truck, til at løfte deres emner rundt. 

Mads var på Vélsmiðjan Þristur, hvor de lavede meget forskelligt smede arbejde. Jeg var 

bla. Ude på en fiskerbåd og arbejde med de forskellige maskiner ombord. Jeg lavede også 

noget fitness udstyr imens jeg var der.  

Andreas var på Orkubu Vestfjarðar hvor de lavede mange sneplove og kørte ud til steder 

som skulle renovers fx både eller bygninger. De lavede mest i sort jern, meget sjældent 

rustfri.   

 



SIDE 2 

 

Oplevelser  

I vores fritid var vi på opdagelses tur i en bil vi havde lejet af skolen. 

Vi kørte til de forskellige byer rund i området omkring isafjord og prøvede at bestige et 

lille bjerg. Men vi opdaget rigtig hurtigt at vi ikke havde pakket det helt rigtige tøj til 

turen.  

En eftermiddag kørte vi lidt ud fra byen hvor vi mødte nogle af 3X´s medarbejdere som så 

var og køre på snescooter.  

Da var så flinke at give os alle en tur bag på deres snescootere. 

 

Turen hjem 

Vi blev kørt fra skolen til lufthavnen i Isafjord, hvor vi skulle på en 45 min flyve tur tilbage 

til Reykjavik. Efter en overnatning i Reykjavik på 4 floor hotel, skulle vi med bus tilbage til 

den internationale lufthavn i Keflavik.  

Fra Keflavik fløj vi i 3 timer til Kastrup lufthavn, derfra tog vi så toget hjem. 

 

 

 


