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Long Island
En lang
weekend på
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De to cowgirls
arbejder på Deep
Hollow Ranch, som
efter sigende er den
ældste af sin slags i
hele USA.
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New York viser sig fra sin bedste side om sommeren, men det er også
værd at kigge mod øst mod Long Island, som er newyorkernes foretrukne weekendsted. Ikke mindst strandområdet The Hamptons, som
ligger for enden af den lange ø, og som byder på smukke vandreture,
gammel kultur, shopping, westernridning og vinsmagning.
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år man er i Rom, skal man som be
kendt gøre som romerne, og ud
trykket gælder også i New York.
For i stedet for at nøjes med de obligato
riske turistbesøg bør man gøre som new
yorkerne og snuppe en weekend – eller to
– på den smukke ø Long Island.
Ledsaget af min newyorkerveninde
går det således til, at jeg en varm juli
dag hopper på The Luxury Liner – en
luksusbus, der sejler i pendulfart mel
lem Manhattan og Long Island – og som
denne fredag formiddag er ladet med
casual chikke mennesker med store week
endtasker.
Og alene rejsen er det hele værd. For i
takt med at vi kommer længere og længe
re væk fra den pulserende storby, afløses
skyskraberne af idylliske majsmarker og
viktorianske huse, hestefolde, græskar
boder og gamle svenske trælader, der
Fortsættes næste side
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East Hampton-stranden er mindre befolket og smukkere end
de fleste andre strande – og så
er det her, man i weekenderne
kommer for at se og blive set.

An aerial view of the home of
actor Alec Baldwin is shown June
8, 2002 in East Hampton, Long
Island. The Georgian style estate
is valued at $4 million and sits on
five acres with a pool and a small
guest house. Baldwin is a Long Island native and lives in the home
year-round.
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Den 91-årige skulptør Norman
Mercer holder hver sommer
åbent hus, hvor man kan nyde
hans akrylskulpturer, der sælges
for op til 100.000 dollar per styk.

Only in America: hummerhotdog med syltede agurker.

Fortsat fra forrige side
stammer tilbage fra de tidlige nybyggere.
The Hamptons

Målet for vores tur er The Hamptons,
der ligger på The South Fork – den syd
lige del af Long Islands to yderste spid
ser, der vender ud mod Atlanterhavet.
Da vi efter to timers køretur står af på
Main Street i East Hampton, der ligger
kort efter søskendebyen Southhampton,
er kontrasten komplet med velholdte
træhuse, træmøller og store græsplæ
ner med knejsende, gamle træer, der for
længst er udryddet i Europa.
De historiske aner går helt tilbage til
1648, da East Hampton blev grundlagt
af en gruppe farmere og sidenhen blev
feriested for velhavere og kunstinteres
serede. Og selv om surfere og hippe
newyorkere i dag har indtaget de smuk
ke strande, og det er her, rapperen P.
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Diddy afholder sine legendariske White
Parties, hvor folk skal være klædt i hvidt,
er det først og fremmest de historiske
vingesus, som præger omgivelserne.
Det er således kvinderne fra Ladies’
Village Improvement Society, der blev
grundlagt for over hundrede år siden,
som stadig sørger for at forskønne par
ker og gangstier og minde husejere om
at holde øje med elmesygen. Fortiden er
nemlig vigtig her og går igen i de mange
historiske træhuse, der inkluderer po
eten Howard Paynes 1600-tals hjem,
som i dag er museum og døbt Home
Sweet Home. Også rækken med char
merende Inns og Bed & Breakfasts på
Main Street vidner om en svunden tid,
og da vi er i den eksklusive ende af Long
Island, er både Inn og Bed & Breakfasts
lig med femstjernede priser og person
lig indretning, der til tider er stylet som
i en boligreportage – i Maidstone Arms
rent bogstaveligt fordi samtlige antikvi

teter også er til salg.
Hummerhotdog og casual shopping

Da afstandene generelt er store og kræ
ver, at man lejer en bil, er fordelen ved
at bo på East Hamptons hovedgade, at
man kun er ti minutters gang fra byens
shoppinggader, restauranter og lokale
biograf – og ti minutter fra stranden. Vi
begynder derfor på Main Beach, som er
East Hamptons største trækplaster med
udsigt over Atlanten og endeløse stran
de. Stilen er afslappet og amerikansk,
og man kan hverken leje parasoller el
ler liggestole. Til gengæld er her om
klædningsrum og mulighed for at tage
et brusebad og spise frokost. Vi spiser
hummerhotdog med syltede agurker
(lobster roll), som skylles ned med li
monade – man er vel i The Hamptons.
Da en anden af newyorkernes fore
trukne fritidsaktiviteter er shopping, er
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udvalget særdeles målrettet i det lille by
center. Flere af tøjbutikkerne findes også
på Manhattan, og i stedet for karriere
tøjet står garderoben på casual wear og
cocktailkjoler – the Hamptons er nemlig
dér, hvor newyorkerne for alvor sociali
serer, om det så er på stranden eller til
en af de mange ferniseringer eller cock
tailparties. De bedste butikker er Henry
Lehr og Calypso samt designerbutik
ker som Ralph Lauren, Betsey Johnson
og Elie Tahari, der alle ligger omkring
Main Street og Newtown Lane.
Udvalget af boligartikler er også godt,
da mange kunsthåndværkere har slået
sig ned i området, ligesom loppemar
kederne og de meget amerikanske ga
rage sales, da folk her har bedre tid til
at handle og smalltalke. Denne juli må
ned er det plænerne på de historiske
Mulford Farms – East Hamptons svar
på Frilandsmuseet – der har overladt
pladsen til et luksusloppemarked, som
samme aften kulminerer med et cock
tailparty.
Men også restauranterne er et sandt
overflødighedshorn, og gourmeter kan
spise på et nyt sted i dagevis og vælge
mellem forskellige køkkener og mil
jøer. Populære restauranter tæller East
Hampton Point med udsigt over havet
og det afslappede The Laundry på Race
Lane, som serverer seafood og friske rå
varer. De kendte og helsebevidste mø
des på Babette’s på Newton Lane, der
serverer delikate øko- og vegetarretter
eller også på Estia’s Little Kitchen i Sag
Harbour, hvis jordnære, amerikanske
køkken har gjort det til skuespilleren
Alec Baldwins foretrukne. Vi starter i
den nye, italienske café-restaurant Cit
tanuova i shoppingtrianglen, hvor base
ballkampene flimrer på de gigantiske
fladskærme, og indehaveren – en trejde
generationsdansker ved navn mr. Jensen
– underholder gæsterne.
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EAST HAMPTON, LONG ISLAND, NEW YORK. New York’s Hamptons is home to many celebrity retreats.
Sean Combs, aka »P-Diddy« or »Puff Daddy,«owns this ocean front mansion.

Indianernes the Hamptons

Vinene kommer fra lokale vingårde, så
den følgende dag tager vi til den nær
meste vingård, Wölffer Estate, der er
en tidligere kartoffelmark og ejes af en

kendt springrytter, som har sine ele
gante stalde i baglandet. Da klimaet er
ligesom i Bordeaux – og en anelse bedre
end på den lidt køligere North Fork,
hvor de fleste af Long Islands vingårde

Adressebog:
The Hamptons mange Inns og B&B’s med hyggelige haver og antikke indretninger er
en kærkommen kontrast til New Yorks hotelkæder. Nogle af de bedste er 1770 House
på Main Street, East Hampton og tæt ved stranden, som i over 200 år har fungeret som
gæstehus. Huset har kun otte værelser, som til gengæld er nyrenoverede. Restauranten
er i særklasse. www.1770house.com.
The Maidstone Arms Inn på samme gade har også en eftertragtet restaurant og 16 værelser – de bedste vender ud mod haven. www.maidstonearms.com.
The Mill House er indrettet som et idyllisk landsted – med fladskærms-tv og stereo i
alle værelser. www.millhouseinn.com.
I Amangansett er det centralt beliggende The American Hotel et populært mødested
for de yngre generationer med udførlig vinbar. www.theamericanhotel.com.
Gansett Green Manor har både suiter og cottager med privat køkken og ligger en kort
gåtur fra Amangansett-stranden og det populære Farmers Market, hvor man kan købe
hjemmelavet bagværk, chutneyer og friske råvarer eller blot nyde en kaffe og en croissant. www.gansettgreenmanor.com.
East Hampton Chamber of Commerce, www.easthamptonchamber.com, hjælper med
oplysninger om overnatninger, events, udflugter, cykel- og gangture, biludlejning mm.
Busbilletter til og fra Long Island skal bestilles i forvejen på www.hamptonjitney.com eller www.hamptonluxuryliner.com.
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En populær udendørsbar er vingården Wölffers
terrasse med udsigt over vinrankerne.
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ligger – er druerne i topklasse, fortæller
stedets franske direktør. Ikke alle er lige
begejstrede for de nye vingårde og golf
baner, som springer op overalt. Områ
dets identitet er nemlig farmerkulturen,
og derfor lobbyes der hårdt for at bevare
de gamle gårde og marker.
Indianerne var de første, som boede på
Long Island, og de har navngivet flere
af stederne. Og på underfundig vis er
det næsten, som om et indiansk navn
er ensbetydende med en mere vilter na

tur, der virker som en forfriskende kon
trast til de mere velfriserede dele af East
Hampton. Eksempelvis Montauk, der
er en del af East Hampton, og som året
rundt er surfernes paradis.
Kunstnere har igennem årene ladet sig
inspirere af omgivelserne, og Montauks
utæmmede skønhed er hjemsted for be
rømte fotografer som Bruce Weber og Ri
chard Avedon. Designeren Ralph Lauren
har hus her, og det er på Montauks brede
strand, at hans ikoniske reklamer med
brogede indianerheste er fotograferet.

Hestene kan lejes af alle og enhver og
kommer fra Deep Hollow Ranch, der er
grundlagt i 1658 og således efter sigende
er USA’s ældste kvægranch. Stedet ledes
af Rusty Leaver, hvis hustrus familie har
boet her i fem generationer.
Rideturen – som foregår i westernsadel
– er en pittoresk oplevelse, der går langs
smalle indianerstier igennem småskove
og klitter forbi et fuglereservat. Et tøj
skifte er dog obligatorisk, hvis man skal
fortsætte dagen i the Hamptons. Efter
morgenens ridt er vi lige så støvede og
snavsede som vores to cowgirl-guides.
Vi vælger at tage en dukkert fra Mon
tauks strand, der er mere folkelig end
Main Beach og proppet til randen.
Dernæst er det tid til en »lunch on the
cheap« fra iskageboden Ben & Jerry. En
lille taxatur derfra ligger Montauks be
rømte fyrtårn, der blev bygget af præ
sident George Washington. Foruden et
museum har fyret en forrygende udsigt
over South Fork og Atlanterhavet.
Alle besøgende har et specielt minde el
ler en foretrukken adresse fra The Hamp
tons, som også filmbranchen har kastet
sin kærlighed over. En af East Hamptons
vigtigste kulturevents er Hamptons In
☐
ternational Film Festival,

En populær udendørsbar er
vingården Wölffers terrasse
med udsigt over vinrankerne.
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