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Hvide nretten gejsere og rideture pd hesteryg er nogle af de natur-

oplevelser som trrekker folk til Island. Men hovedstaden Reykjavik

rykker ogsA med pulserende design oglivsstil. IN besogte den lille by

i Atlanterhavet og nogle af dens strerkeste kvinder.

t-lkoldt pA Island, tvertimod. Damp-
skyer fra varme kilder snor sig op af det
mosgronne mAnelandskab og betyder, at
luften er ganske lun. Ti minutter fra Ke-
flavik-lufthavnen bader folk i shorts og
bikini i den pittoreske, varme kilde BIue
Lagoon. Men ogsA nir luften er frosset til
is, og sneen ligger som et tykt teppe over
Iandet, er der folk i den dampende kilde.

- Da jeg gif lede mig, git tede jeg mi8 ikke
kun med min mand. men med et helt
land, slger Dorri t  Moussaief l

elv om det er vinter, og kulden raser
over det meste af Europa, er der ikke

Det er ogsi det usadvanlige islandske kli-
ma, naturen, kildevandet og det island-
ske folk, som Islands forstedame Dorrit
Moussaieff vil gore verdenskendt.
- feg ville gerne, at folk kommer til Is-
land om vinteren. Det er en af de bedste
irstider, fortdler Dorrit Moussaief.
Da hun var skribent for det britiske ma-
gasin Thtler, forsogte hendes kommende
mand, Islands president Olafur Rag-
nar Grimsson, at overtale hende til at
komme til Island for at skrive om oen.
I stedet endte de to med at blive gift,
og artiklen blev aldrig skrevet. Men i
dag arbejder Dorrit med at promovere
landet, nir hun ikke er i London for at
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- lslandske kvinder er starke og uaf-
hangige og ikke bange at passe pd sig
selv. Det ligger igenerne. Ndr mandene
tog ud at fiske, passede de familien og
girden. Ingibjdrg PalmadottiI Baugur

Bar og lounge i  101,
der ogsa legger navn til et

moderne kunstgal leri .
. * a ' -'rok
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Dorrit Moussaieff t i l  hest
med sin mand og den en
qp ickp  nr insessp Annp

AF CAMILLA ALFTHAN
FOTO:  DET ISLANDSKE
TURISTRAD oG GETTY IMAGES

Ingibjorg Palmadott ir ,
den ene halvdel af

holdingfirmaet Bau-
gur, som i Danrnark er

kendt for at have shop-
pet Magasin og Meri in.

arbejde for sit familiefirma, som selger
diamanter og juveler.
- Firmaet gir helt tilbage til Dhengis
Khan, si det kan ikke stoppe med mig,
forteller Dorrit pA vej til en af sine
ugentlige rejser til London.
Pi Island bor hun i presidentbygning-
en, i et hvidt trrhus, som ligger med
udsigt over havet. 53 ir gammel giftede
hun sig med Islands president, og €g-
teskabet var hendes forste nosensinde.
- Da jeg giftede mig, giftede jeg mig
ikke kun med min mand, men med et
helt land, siger hun. - For mig har det
veret en ny, stor kerlighed bide til min
mand og hele Island. Den islandske my-
tologi, naturen. Det hele er magisk. Men
islandingenes storste problem er, at de
er for beskedne og ikke tror pA sig selv. I
virkeligheden er de overlegne pA mange
omrAder. De er kreative og dygtige og
har fantastiske rivarer. F.eks. kildevand,
som er fi'ldt med silika, som holder hud-
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en ung, og usedvanlige sten til at skabe
smykker af. Jeg vil hjelpe dem med at
srelge deres produkter over hele verden,
forteller hun.

nlle kender alle
Med kun 130.000 indbyggere er Reyk-
javik stadig en stor liskerby, hvor alle
kender hinanden. Islendingene er for
lrengst pi fornavn med forstedamen og
ser hende ofte i byen pi galleriudstil-
linger og i restauranter. For fire 6r siden
kom hun til landet, og siden da har hun
fiet et tet netverk af sterke islandske
kvinder. En af dem er Ingibjorg Palma-
dottir, den ene halvdel af holdingfirma-
et Baugur, som i Danmark er kendt for
at have shoppet Magasin og Merlin.
Foruden sin sans for forretninger er In-
gibjorg designer og uddannet pi Par-
son's i New York. Hun stir bag designho-
tellet l0l, der ligger i midt i Reykjavik

og er indrettet med rene, sterke linjer
og moderne kunst.
- l0l er min dagligdag og et udtryk for
min personlige smag. Jeg er inspireret af
den islandske natur, og de sorte vegge
er inspireret af det sorte sand i feldene.
Allerede i New York folte jeg, aL jeg
havde en anden estetik pi grund af min
opvekst her, forteller Ingibjorg, hvis
forste projekt var en natklub i Reykjavik,
som ibnede i 1989. Indretningen var in-
spireret af et gammelt gods, og dj'en kom
fra New York ligesom kokken, hvilket
dengang var meget usedvanligt.
I begyndelsen af 90'erne endrede det
politiske klima sig, og bankerne blev
privatiserede. I de seneste fem ir er ud-
viklingen eksploderet.
- Vi var som et ssteuropeisk land, der
pludselig fik sin frihed. Hvis man for i
tiden provede at skabe noget, fik reger-
ingen dig ned med nakken. Til daglig

Fortsettes nreste side
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- Vi er ikke er bange af os, og derfor overrasker vi ofte folk ved at handle hurtigt. Vi
planlagger ikke for meget og springer over mellemregningerne. Vi er naive og samtidig
ogs6 selvsikre. Det betyder, at vi ikke har tabt vores spontanitet og originalitet.

hgibjorg Palmadottiti Baugur

-Vi har bSde sne og i ld fra vulkanerne, som alt id har inspireret kunstnere, siger Steinunn
Sigard som i sin sommerkol lekt ion har ladet slg inspirere af lslands utrol iSe natur.

ede trt sammen med hende i 11 ir. Tia-
ditionen for hindlavede ting er tlpisk for
islendinge, og allerede da Steinunn var
ni, lerte hun at strikke. Senere studerede
hun mode pi Parson's i New York som
den forste ishnding nogensinde.
Efter tiden med Ford hos Gucci var hun
i to ir chefdesigner for La Perla, men Is-
land trak, og i 2001 grundlagde hun sit
eget designmerke, STEiNUNN, med
luksuos strik og solistikeret, hindlavet
mooe.
- Efter 12 tajlinjer, to irlige modeshows
og 25 irlige udlandsrejser fik jeg nok.
Nu foler jeg, at jeg vil give noget tilbage
til mit eget land, fortreller Steinunn, som
ogsdL underviser pi Reykjaviks forste de-
signskole, Icelandic Academy of Arts.
- Her er en srerlig produktivitet, som
minder mig om New York i 80'erne, og
som jeg ikke finder i byer som London
eller Milano. Revkiavik er en kreativ
smeltedigel, hvor kunstnere, musikere
og designere arbejder i meget t€tte om-
givelser. Og det er isolationen i Nordat-
lanten,-som skaber energien, ligesom na-
turens kontraster.
- M har bide sne og ild fra vulkanerne
og hvide netter og nordlys, som altid
har inspireret kunstnere. Og si har vi en
tradition for kunsthindverk - alle laver
altid et eller andet under de lange vintre,
forteller Steinunn.
Hendes mand er arkitekt og har for nylig
redesignet Reykjaviks rldste hotel Bjorg
og brag dets art deco-stil fra 1930'erne
tilbage. Efter 20 Ars samliv blev de to
forleden gift i en smuk gammel trekirke
i 15 graders kulde og et landskab kledt
i hvidt. Omgivelserne var utrolige, for-
teller Steinunn, hvis karlighed til Is-
lands skonhed er lige si stor som til
hendes nyslAede mand. !

Fortsat fra forrige side
mitte du kempe imod systemet, hvilket
holdt folk nede. I dag er afstanden mel-
lem Europa og Island mindre, og folk er
begyndt at tenke i storre perspektiver.
De tor pludselig kaste sig ud i nye projek-
ter. Efter at have Ievet affiskeri er bank-
forretninger i dag en aflslands vigtigste
indtegtskilder.
- Efter den socialistiske regering er vi
nu blevet rebeller. Vi vil gerne have et
velfardssystem, men vi vil ogsi skabe
noget. Vi er ikke er bange afos, og der-
for overrasker vi ofte folk ved at handle
hurtigt. Vi planlegger ikke for meget
og springer over mellemregningerne. Vi
er naive og samtidig ogsi selvsikre. Det
betyder, at vi ikke har tabt vores spon-
tanitet og originalitet, forteller hun.
NAr flere af pionererne i forretningslivet
er kvinder, er det heller ikke tilfeldigt.
- Islandske kvinder er sterke og uaf-
hengige og ikke bange at passe pi sig
selv. Det ligger i generne. Nir mendene
tog ud at fiske, passede de familien og
girden. I min bedstemors dagbog fra
30'erne fortaller hun om, hvordan min
bedstefar en dag red ud og forst kom til-
bage efter tre mineder. Han tog pA ,bar
hoppingn fra gird til gird, forteller hun
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og griner. Hun er selv mor til tre og del-
er sin tid mellem Reykjavik og London.
Hendes far er driftig forretningsmand
og ibnede Islands forste varehuse. Med
Baugur har Ingibjorg sammen med sin
mand ldn Asgeir J6hannesson erobret
vesentlige dele afden engelske og dan-
ske detailhandel.
- Min far var entreprenor og kiggede
pi, hvordan tingene blev gjort i USA. I
1959 grundlagde han Hagkaup og be-
gyndte at arbejde med min mands far.
Flere ir senere solgte vi vores firma til
dem. f6n og jeg korlpletterer hinanden.
Han er s1v ir yngre end mig. Vi modte
hinanden, da han vat 29, si jeg mitte
opdrage ham, griner Ingibjorg.
Kunst er hendes store passion, og det
nerliggende 101-galleri viser nogle af
landets bedste moderne kunstnere. Pi
det seneste er parret ogsi begyndt at
indtage modeverden, blandt andet med
opkob af den londonske designer Mat-
thew Williamson, danske Day Birger
et Mikkelsen og den islandske modes
forstedame, Steinunn Sigurd.
Hun har butik og showroom pn Reyk-ja-
viks hovedgade Laugaveg. Hendes sans
for strik har fascineret sv€rv€gtere som
Calvin Klein og Tom Ford, som arbejd-
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Nattona nobby nr. et er at ga spa og weeKenderne er
.  r l l p r r  s n r  e  a t  d t r  ' ' d \ .  o r l n  m o d e 5 t e d e t .

A_f en lillc _fiern AtlanterhavsJlrckke at
vrcre er Reykjavik et srerdeles livligt
sted.Ikke mindst under den frrlige
Air w nt, e s musikfe st iv al, hv or enhver
lil le bar og biks er dben med levende
musik, og gaderne er fyldt med Jblk fra
hele verden. Livsnydere som Hnrrison
Ford og Quentin Tttrttntino kommer til
byen for at feste, og til den tidlige mor
genstwd sLnnmer det af liv. Reykjavik
er hjemsted for mange batrebrydende
bands, og det ntest beramte er Sugar-
cubes nted Bjdrk, men mangc Jlere og
mindst lige sd talertJtrlde musikkunst-
nere rumstet'er ogsti i klubber og barer,

f er.r l-rovedstad at vaere er Re1'kjar.ik

stauranter ligger pi Laugaveg og forsetter
i smi hvggelige sidegader med smi butik-
ker, cateer og del i krrtessefbrretni rrger.
Boghandlerne er sierdeles velfbrsynede
- ligesorn pladeforretr-ringeme - og sA
er det kr-rtvrr-re at spise frokost eller drik-
ke en kop kalTe i de,-lerti lhorerr.le cafeer.
mens man - uden lreregning leser de
seneste blade eller nye bogudgivelser.
NIed de bedste rivarer fra havet os dert
f l . iske hrr r  lu f t .  5onr  s() r 'ger  for  uppet i t ter r ,
spiser man ogsA goclt i Reykjavik.
Det mest charmerende os autentiske
soisested er  e l  l i l le  f iskeski r  nede red
har nen.  Stg le ihrrn,  ogsi  ka ldct  The Sea-
baron, ejes af en pensioneret fisker og
serverer friske fiskeretter os bver-rs bed-
ste humr.nersuppe. Der .t ing.n vin pA
menuen, og bedste i ikkompagnerrent er
islandsk kilder.and.
De fleste andre restauranter, barer oq ca-

--d€
::: ':f

t'
.7

rN 03/2007



Restauranten Silfur
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Halgrimskirken
har byens bedste
r r d s i q i  s n m  n A s

|  |  t u u  c t c v d  L U t .

Reykjavik er et char-
merende miks af 16
natur og rig kultur.

feer barer prr.g af islendingenes hang
til modernistiske og superdesignede
interiorer. Et af de eldste og mest po-
pulare spise- og modesteder er Ap6te-
kid, Austurstreti 16, et stort, gammelt
aootek med det seneste inden for mod-
e?ne indretning og et kokken, der blandt
andet byder pn frisk sushi. Andre gode
adresser er fiskerestauranten Vid Tjorni-
na, Templarasundi 3, og Thpasbarinn,
Vesturgata 3b, som serverer islandske
og spanske tapas og specielle retter som
islandsk lam med lakridssovs, hajkod og
den salte islandske fisk saltfiskur.

Gennemdesignede hoteller findes der og-
si adskillige af. I front er 101, Hverfisgata
10, som ligger lige ved operaen, natio-
nalteateret og kulturhuset, og det gamle
Hotel Bjorg pA P6sthrisstriiti med den
seneste fikse restaurant og bar helt i solv
og sort art deco-design.
Hotel Nordica er ogsi en klassiker med
et af byens bedste kokkener og egen

tN o3l2007

spa, som er populer blandt islendinge
i weekenden ligesom deres brunch. Ho-
tellet ligger ved siden af det femstjernede
helsested Laugar Spa i Laugardalen, smi
ti minutters korsel fra centrum.
Foruden brusebadstemaer og forskellige
slags sauna og hamman har Laugur Rey-
kjaviks storste udendorspool - bnde til
sommer- og vinterbrug. Efter arbejdstid
er stedet f'ldt med folk, som slapper af
efter en lang dag.

Den bedste afslutning pi dagen, nar vej-
ret er klart og temperaturerne kolde, er at
kore ud i naturen og se pi nordlyset.
Den specielle islandske natur har altid
inspireret kunstnere, og Reykjavik har
hele22 gallerier og lige si mange museer.
Blandt de vigtigste er avantgarde-galleriet

.i8, der ogsi udstiller i Basel og Miami.
Reykjavik er ogsi et mekka for moden,
og udvalget er bedst inden for varmttoj.
Mens islandske sweatere er en klassiker,
mest for turister. er koncentrationen

af strikkeglade islendinge si stor, at
der sigar findes en strikkeforening pi
Laugavegur, se www.handknit.is. GAr
man efter sofistikeret strik og gennemar-
bejdet lulsusmode, kommer man ikke
uden om STEiNUNN, Laugavegur 59.
Listen affikse butikker pi resten afLau-
gavegur er nesten lige sA lang som gaden
og inkluderer Tiilogia med en god bland-
ning af islandsk og udenlandsk desig-
nertoj, Spaksmannsspjarir med m1'tisk is-
landsk design og Elm, skulpturel strik for
kvinder, som iser selger godt i USA.
Pi Sk6lavordustigur er der et rigt udvalg
af bnde islandsk smykke- og tojdesign.
Her finder man ogsA smykker lavet af
Hrafntinna - sorte islandske sten oq lava-
sten.

lcelandair f  yver t i l  Reykjavik f lere gange
dagligt, og flyveturen tager cirka tre timer.
For flere hoteller og addresser se ogsd
wwwrekjavik.is.

125


