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Praktiske informationer / FAQ 
vedr. akvarelkursus i Island d. 7. – 14. august 2023 
 
Rejse til Island: 

Fly til Keflavik:  
Flyvetid fra Kastrup 3,5 time, fra Oslo 2 timer og 50 min. fra Stockholm 3 timer og 20 min.  

2 timers tidsforskel. 

Play 
F.eks. afrejse fra Kastrup mandag d. 7. august 2023 kl. 12.30, ankomst Keflavik kl. 13.55 
Hjemrejse f.eks. tirsdag d. 15. august fra Keflavik kl. 06.20, ankomst Kastrup kl. 11.30 (kræver 
ekstra overnatning for egen regning i Reykjavik)  

Icelandair 
F.eks. afrejse fra Kastrup mandag d. 7. august 2023 kl. 14.05, ankomst Keflavik kl. 15.25 
Hjemrejse f.eks. mandag d. 14. august fra Keflavik kl. 16.30, ankomst Kastrup kl. 21.40 

SAS 
F.eks. afrejse fra Kastrup mandag d. 7. august 2023 kl. 08.30, ankomst Keflavik kl. 09.45 
Alt. Fra Kastrup 11.45, ankomst Keflavik kl. 15.10 (mellemlanding i Stockholm) 
Hjemrejse f.eks. tirsdag d. 15. august fra Keflavik kl. 10.30, ankomst Kastrup kl. 15.35 (kræver 
ekstra overnatning for egen regning i Reykjavik) 

 
Færge: 
 
Smyril Line sejler til Island via Færøerne fra Hirtshals (til Seyðisfjörður på Østkysten)  

 
Fælles bustransport ved ankomst og hjemrejse 
 
Vi har aftalt fælles bustransport med Snæfellsnes Excursions fra Keflavik Lufthavn til 
Grundarfjör∂ur (ca. 2,5 times kørsel) man. d. 7. aug. sidst på eftermiddagen. Alt afhængig af, 
hvornår man lander i Keflavik, kan der derfor være lidt ventetid i lufthavnen. 
 
For de deltagere, der ønsker ekstra dage før kurset med overnatning i f.eks. Reykjavik tilbydes 
opsamling ved den centrale BSI busstation i Reykjavik på ankomstdagen man. d. 7. aug, når 
bussen kører fra lufthavnen mod Grundarfjör∂ur. Fra BSI bustation er der bybusser til centrum og 
rutebusser til det øvrige Island.  
 
Fælles bustransport på afrejsedag man. d. 14. aug. 2023 afgår fra Grundarfjör∂ur om morgenen til 
Keflavik Lufthavn, ligeledes med stop på vejen ved BSI busstation i Reykjavik for de deltagere, der 
ønsker ekstra overnatninger i f.eks. Reykjavik efter kurset. 
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Ekstra dage i Reykjavik / Island? 
 
Deltagere, der ønsker ekstra dage før eller efter kurset kan f.eks. vælge overnatninger i Reykjavik. 
 
Herfra er det muligt at shoppe og at booke besøg i f.eks. Den Blå Lagune 
https://www.bluelagoon.com/ , rundtur til ”Den Gyldne Cirkel” (Gullfoss, Geysir og Thingvellir) 
tæt på Reykjavik https://www.visiticeland.com/article/the-golden-circle , udflugt til varme kilder 
ved Hveragerði https://www.icelandtravel.is/attractions/hveragerdi/ eller hvalsafari i Faxaflói 
bugten med havbiologer fra havnen i Reykjavik, f.eks. https://elding.is/  – eller måske en ridetur 
på islandsk hesteryg, f.eks. med https://eldhestar.is ?  
 
Flere bureauer i Reykjavik tilbyder både bustransport fra hotel / BSI busstation og guide, se bl.a. 
https://visitreykjavik.is 
 
Forslag til seværdigheder i Reykjavik: Koncerthuset Harpa https://www.harpa.is/en 
Hallgrimskirken https://www.hallgrimskirkja.is/en , Perlan https://www.perlan.is/en-gb , Nordens 
Hus https://nordichouse.is/da , Islands Nationalmuseum https://www.thjodminjasafn.is/english   
m.m.m. 
 
Jeg udstiller i Gallery Grásteinn https://www.facebook.com/gallerygrasteinn/  Skólavör∂ustigur 4 i 
Reykjavik d. 2. – 15. august 2023. 
 
Vi hjælper gerne med gode råd og egne erfaringer til at opleve Reykjavik og Island på egen hånd. 
 
 
Grundarfjör∂ur 
 
Vi bor på Stö∂ Guesthouse https://www.stodguesthouse.is i Grundarfjör∂ur 
https://www.grundarfjordur.is/is/eng/grundarfjordur-municipality på nordkysten af Snæfellsnes – 
2,5 times kørsel fra Reykjavik og på Islands sydvestlige kyst. Vi har lejet hele 1. salen af huset i 
kursus ugen. Her er vores værelser, alle med eget bad, toilet samt linned og håndklæder. 
 
Der er fælles køkken og et fælles opholdsrum med fin udsigt til fjorden og Kirkjufjeldet. 
 
Grundarfjör∂ur er en havneby med ca 900 indbyggere ved fjorden Breiðafjörður. Fiskeri er 
hovederhvervet – Grundarfjör∂ur er en af Islands 10 vigtigste fiskerihavne, og der er et aktivt 
lokalmiljø med mange fælles aktiviteter og tilbud, bl.a. egen idrætshal og udendørs svømmebassin 
med to hot tubs. Der er børnehave, folke- og musikskole i byen, flere restauranter, caféer og 
forretninger – bl.a. Vínbúðin (svarende til Vinmonopolet i Norge / Systembolaget i Sverige) og to 
supermarkeder (Samkaup og Kjörbu∂in) 
 
 
Kursuslokalet 
 
Vi har lejet Grundarfjör∂urs saga center ”Sögumi∂stö∂in” 
https://www.grundarfjordur.is/is/eng/culture-festivals/saga-centre-grundarfjordur  
som kursuslokale i 5 min. gåafstand fra vores beboelseshus. Her er bl.a. historisk foto- og fiskeri 
udstilling, lokal turistinformation og byens lokale bibliotek.  
Der er gratis WIFI forbindelse i såvel Sögumi∂stö∂in som i Stö∂ Guesthouse. 
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Øvrige aktiviteter i Grundarfjör∂ur 
 
Kirkjufjeldet, Kirkjufell- og Grundarfoss vandfald ligger i gåafstand fra byen. Der er en afmærket 
vandresti langs havnen til fjeldet og fjorden. 
 
Laki Tours tilbyder på bestilling 2,5 times fiske- og fugleture med guide fra Grundarfjör∂ur 
https://lakitours.com/our-tours/sea-angling-bird-watching-grundarfjordur  
 
 
Heldagsudflugt på Snæfellsnes 
 
I samarbejde med Snæfellsnes Excursions har vi arrangeret en heldagsudflugt med engelsk talende 
guide rundt på Snæfellsnes for kursusdeltagere og ledsagere torsdag d. 10. august 2023.  
 
Vi skal bl.a. besøge Saxhóll vulkankrater, sorte lavastrande ved Djupalónssanður, fyrtårnet ved 
Malariff, fuglefjelde og klipper ved Arnarstapi, lavamarker ved Buðir og sælkolonier ved Ytri Tunga. 
 
Der vil være mulighed for skitsering på turen – og naturligvis også for at tage inspirationsfotos!  

 
Forplejning 
 
Vi sørger for halvpension i hele kursusugen: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe med 
hjemmebagt kage alle dage tirsdag d. 8. – søndag d. 13. august samt velkomstmiddag på 
ankomstdag mandag d. 7. august og morgenmad på afrejsedagen mandag d. 14. august. Der vil 
være mulighed for at smøre madpakke om morgen til hjemrejsen. 
 
På udflugtsdagen torsdag d. 10. august medbringer vi madpakker og eftermiddagskaffe. 

Aftensmad kan man enten selv tilberede i Stö∂ Guesthouses fælles køkken – eller man kan spise 
på café eller restaurant i Grundarfjör∂ur. 
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Lidt fakta om Island (Wikipededia) 
 
Island ligger, hvor Nordatlanten møder Ishavet på den midtatlantiske ryg. Landet har 364.260 
indbyggere og et areal på 103.000 km², hvoraf landarealet udgør 100.250 km², hvilket gør det til 
Europas tyndest befolkede land. Landets hovedstad og største by er Reykjavík, der sammen med 
de omgivende områder i den sydvestlige del af landet er hjemsted for to tredjedele af landets 
befolkning.  

Island er vulkansk og geotermisk aktivt. Det indre af landet består hovedsageligt af en højslette af 
sand og lava, bjerge og gletsjere, hvorfra en række gletsjerfloder løber mod havet gennem 
lavlandsområderne. Island opvarmes af Golfstrømmen og har et tempereret klima på trods af 
placeringen relativt højt mod nord lige op til den nordlige polarcirkel.  

Ifølge Landnámabók blev Island bosat år 874, da den norske høvding Ingólfur Arnarson blev den 
første permanente bosætter. Andre havde besøgt øen tidligere og havde overvintret. I løbet af de 
næste århundreder bosatte folk af nordiske folk sig i Island, hvortil de medbragte trælle af gælisk 
oprindelse. Island var fra 1262 til 1918 del af først Norge og senere Danmark. Landet blev 
selvstændigt i 1918, først som kongerige og fra 1944 som republik. Indtil det 20. århundrede 
klarede islændingene sig primært ved fiskeri og landbrug, og landet var da et af de fattigste og 
mindst udviklede i verden. Industrialiseringen af fiskerierhvervet og hjælp fra Marshallplanen efter 
anden verdenskrig medførte en stærk vækst i økonomien, og i slutningen af det 20. århundrede 
var et af de rigeste og mest udviklede i verden. I 1994 blev landet medlem af EØS, hvilket 
muliggjorde en udvidelse af økonomien særligt inden for det finansielle område. En meget 
ekspansiv økonomisk politik og risikofyldte investeringer betød, at Island blev særlig hårdt ramt af 
den internationale finanskrise i 2008, hvor landets banker systematisk brød sammen, hvilket 
medførte betydelig social uro. Island er medlem af FN, EFTA og NATO; blandt sidstnævnte 
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organisations medlemmer er Island det land med den mindste befolkning og den eneste, der ikke 
har nogen fast hær. Landets statsminister er Katrín Jakobsdóttir.  

Island har en markedsbaseret økonomi med relativt lave selskabsskatter sammenlignet med andre 
OECD-lande, samtidig med at det har bevaret et velfærdssamfund efter skandinavisk model med 
ret til offentligt finansierede sundhedsydelser og uddannelse på alle niveauer. I 2011 lå Island som 
nummer 14 på den verdensomspændende Human Development Index, og det var det fjerdemest 
produktive land i verden pr. indbygger. Der er meget fokus på kønnenes ligestilling i Island, og i 
Global Gender Gap Report 2012 ligger Island øverst skarpt forfulgt af Finland, Norge og Sverige.  

Islandsk kultur er baseret på den nordiske arv. De fleste islændinge nedstammer fra nordiske eller 
gæliske bosættere. Islandsk er et germansk sprog af den vestnordiske gren og er tæt beslægtet 
med færøsk og visse vestnorske dialekter. Med til at definere den islandske kultur er områder som 
det islandske køkken, digtning og de middelalderlige islandske sagaer.  

 

Klima i Island 

Islandsk sommer er kølig og mild. I august med gennemsnitstemperatur på 12-13 grader celcius og 
med lyse nætter / midnatssol. Island befinder sig på grænsen mellem den tempererede og den 
polare klimazone og får varme fra Golfstrømmen. Derfor har Island kølige somre og relativt milde 
vintre. Temperaturerne ligger typisk mellem 15 °C om sommeren og ned til -5 °C om vinteren. Dog 
holder temperaturen sig ofte omkring frysepunktet i de koldeste måneder. 

På Island opstår der tit pludselige forandringer i vejret, og derfor kan du opleve al slags vejr på én 
og samme dag. For eksempel kan det være solskin og forholdsvist varmt i vejret det ene øjeblik for 
derefter at blive pludseligt koldt, tåget eller regnfyldt det næste.  

Regn derfor med at medbringe fornuftigt, varmt samt vand- og vindtæt tøj til turen. 

Vi fremsender samlet pakkeliste med gode råd til alle deltagere, når turen nærmer sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os meget gerne, hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere informationer: 

Karin Lykke Groth, tlf. +45 24 24 65 74 / karin@lykke-grafisk.dk 


