
reizen

Pleinen, musea,
kerken: mooi
allemaal, maar
de sfeer in een
stad wordt toch
voor een goed
deel bepaald
door de
bewoners. Deel I
van een serie
stadsportretten:
Reykjavik,
IJsland.

tekst en foto’s THIJS HESLENFELD

Steinar Palsson (32) wandelt met zijn zoontje Dreki  over de Laugavegur, dé winkel-
straat van Reykjavik. Steinar is grafisch ontwerper en Dreki is zijn eerste kind.

Omdat achternamen in IJsland altijd op de voornaam van de vader (bij een jongen) of
moeder (dochter) zijn gebaseerd, heet het kind Dreki Steinarsson: zoon van Steinar.
Bij een meisje komt er dóttir achter de naam van de moeder.

Stadsportretten
uit Reykjavik
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Locatie: Reykjavik, IJsland
Sfeer: relaxed (net vóór de
crisis!)
Mensen: behulpzaam, wat
stug
Temperatuur: graad of 14

ADVERTENTIE

Teitur Arsaelsson (25) werkt als postbode in het centrum van de stad. Al drie jaar.
Het werk bevalt de wat dromerig overkomende Teitur goed: “Ik kan beginnen

wanneer ik wil. Strikt gesproken moet dat om 8 uur, maar als ik om 10 uur begin, maalt
niemand erom. En als ik in vier uur klaar ben met mijn werk, krijg ik toch voor acht uur
betaald. Niet veel, maar toch.”

Makkelijk en snel met 

eindhovenairport.nl

Leef je uit in 

      Londen City, Madrid,
Pisa, Marseille, Boedapest,
   Hamburg of Katowice

Koopjesjacht?
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Ragnar Fransson (83) is een boom van een kerel met kolenschop-
pen van handen. Hij staat met een vriend te praten in de haven.

“Ik ben mijn hele leven kapitein geweest,” vertelt hij. “Ik voer al mee
op vissersschepen vóór de Tweede Wereldoorlog.” Zoals de meeste
IJslanders vindt hij stoppen met werken niet eenvoudig, en dus
kocht hij een klein vissersbootje na zijn pensionering. Daarmee
gaat hij nog geregeld de zee op, in zijn eentje.

Gudrun Ragnarsdóttir is directeur van het IJslandse filmfestival
Shorts & Docs. Haar hondje heet Tinni, een donkere variant van

Kuifjes Bobbie. Gudrun maakt zelf ook documentaires en ze is gra-
fisch ontwerpster. Dit jaar leidt ze voor het eerst het filmfestival.
“Hartstikke leuk, maar het is wel liefdewerk oud papier. Ik weet niet
of ik het volgend jaar weer doe.”

De 73-jarige Gudmund Vestmann (“Eigenlijk Ottosson, maar die
naam gebruik ik nooit.”) heeft in mei samen met zijn zoon El-

mar (Gudmundsson dus) een Zweeds motorschip gekocht om een
bedrijf voor whalewatching te beginnen. Nu varen ze elke dag om
één uur uit vanuit de haven. De bezoekersaantallen zijn niet slecht ,
en de walvissen werken ook mee. “Dwergvinvissen zien we bijna al-
tijd, en gisteren hebben we zelfs twee bultruggen vlakbij de boot
gehad.” Boeiend detail: op minder dan twintig meter van hun schip
liggen een paar walvisvaarders in de haven, en in een havenrestau-
rant honderd meter verderop staat walvis op het menu.

Telma Björk Magnusdottir (9) woont samen met haar ouders in
het rustige Kopavogur, waar ze zelfs bomen in de tuin hebben,

niet iets alledaags in IJsland. Telma wil later dierenarts worden. Of
kapster.

Soffia Johannesdóttir (33) is samen met haar vriend eigenaar van
puffinscooters.com. Ze verhuren scooters vanuit de haven van

Reykjavik. “Ideaal voor dagjesmensen, bijvoorbeeld als ze met een
cruiseschip komen en maar weinig tijd hebben.” 
Volgens Soffia is het ook een milieuvriendelijk alternatief: “Want zo-
als je vast wel hebt gezien, rijdt de helft van de mensen hier in een
fourwheeldrive, ook in de zomer. Dat is nergens voor nodig.”

Björn Helgasson (87) schuifelt met zijn vrouw Johanna Hjaltadót-
tir (89) over de Laugavegur. IJslanders worden oud en daar is dit

het stel het bewijs van. Ze hebben een zoon die in Nederland woont,
begrijp ik uit hun verhalen, maar het hoe en waarom wordt niet he-
lemaal duidelijk. Zodra ik de foto heb gemaakt, willen ze het liefst
snel doorlopen.

Iceland Air vliegt vanuit Amsterdam
naar IJsland, in de winter vier, in de
zomer negen keer per week. 
www.icelandair.nl 
Gemiddelde temperatuur in de winter
is twee graden boven nul. In december
en januari zijn de dagen korter dan in

Nederland, de rest van het jaar juist
langer.
Autohuur: 
www.hertz.is 
Informatie:
www.icetourist.is 
www.visitreykjavik.is
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