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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

Surfi n, surfi n…, sang The Beach Boys for før-

ste gang i 1961. Og mon ikke de californiske 

fyre havde skævet en smule til Hawaii? 

Hvis du kommer forbi hovedøen Oahu, så stil 

efter kysttrækningen mod nord, hvor Sunset 

Beach er en yndet surferdestination. Her bra-

ger alt på sit højeste ved juletid, og det sam-

me gælder nærliggende Banzai Pipleline og 

Waimea Beach Park, hvor bølgerne bliver op 

til 12 meter høje akkompagneret af en livsfar-

lig strøm. 
I den nærliggende Haleiwa Town – også 

kendt som verdens mest eftertragtede surf-

hovedstad – synes »gå aldrig ned på udstyrs«-

folket at fl okkes. Holder du dig til den 

turistplagede Waikiki Beach, hvor badehånd-

klæderne ligger med centimeters mellemrum, 

skal pensionerede surfbumser nok sørge for 

underholdningen og et direkte kig til det, der 

engang var gyldenbrune stålmuskler. 

Stik øst ligger Floridas vestkyst ud til den 

Mexicanske Golf, hvor der er mere ro over sur-

faktiviteten. Her er der lige dele surfere, dem, 

der prøver at lære det, og endelig alle strand-

nyderne, fordi Golfens Siesta Key er kendt for 

at have noget af verdens fl otteste sand – så 

glitrende og mælkehvidt, at selv farvemani-

pulerede rejsebrochurer ikke lyver. 

anette.kristine.poulsenborsen.dk

Lad bølgerne gå højt

Brug for en bodyguard? Måske ikke ligefrem. Men 
huden har brug for ekstra beskyttelse, når vand og 
sand refl ekterer solens stråler med ekstra kapow. 
Den amerikanske hudlæge Leslie Baumann 
har længe talt varmt for cocktaileffekten af 
sol beskyttelse og beskyttende antioxidanter – 
enten i én og samme creme eller som Marianne 
Tromborgs bud, der er mere specifi kt. Herfra 
lyder anbefalingen på en såkaldt »sun primer« 
– en blød, vandmelonsduftende og antioxidantrig 
underlagscreme, der skal på, før solcremen lander. 
Sun Primer DNA Protecting Cream, 420 kr.

Surf-seje briller. »Mask-style« kalder italienske Prada sin 
atletisk inspirerede brillemodel, hvor komfortable næsepuder gør 
det nemt at få brillerne til at sidde godt. 1750 kr. 

Pangnegle. Neonfarver, strandsand mellem 
tæerne og sommerbrun saltvandshud er et godt 
match. Og det ved den amerikanske lakdronning 
Essie Weingarten, som begyndte sin karriere med 
en tur til Las Vegas. Med sig havde hun 12 negle-
lakker, fordi hun mente, spillebyen måtte være 
stedet, hvor showgirls og kasinofolk havde brug for 
ekstra stærke og iøjefaldende fi ngerspidser. Resten 
er historie, som hun siger om hjemkomsten til New 
York, hvor ryet om hendes lakker havde spredt sig. 
Essie er i dag opkøbt af L’Oréal. De aktuelle farver 
er døbt Clambake (rød/orange), Sexy Divide (lilla), 
Fancy delancy (pink) og Shorty Pants (gul). 99 kr. 

Slip-let. Hvis du kender følelsen af hårelastikker, 
der skambider sig fast i håret, er det værd at 
kende frisørernes trick, som er døbt Blax. Et lille, 
ultrasmidigt gummibånd, som ikke gør meget 
væsen af sig, men som hverken bliver slap i 
elastikken eller river i håret. Og det er især godt, 
når det er vådt. 89 kr. 

Surfbølgen er over os – uanset om du 

er kvinde eller mand, aktivt udøvende 

eller bare er med på et kig fra sidelinjen. 

Så vi vil have masser af sol, sol, sol, så vi 

kan lufte surfmoden. Det gælder alt fra 

surfbriller, feminine surfsildsbikinier 

og saltede strandlokker til drømmen 

om den perfekte surfdestination. 
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Flere og fl ere kvinder hopper med 
på surfbølgen. Ikke mindst i 
surfens hjemland USA. Pressefoto.

Strandlokker. Alle – især os med fi nt og tyndt hår 
– kan have brug for hjælp til at pifte lokkerne op med 
mat fylde, så vi får det saltede strandlook. Evos Salty 
Dog Cocktail Beach Spray træder  hjælpende til og 
kan bruges i både fugtigt og tørt hår. 180 kr. 

Inspiration fra Down Under. De ved en ting 
eller to om surfi ng Down Under – inklusiv hvordan 
håret sættes strandsmart op. Emballagen lover et 
’sexy surfer look’ – konkret er der tale om en oliefri 
hårcreme, som trodser tyngdekraften og giver mere 
hold og volumen i håret. Kram cremen ind i fugtige 
eller tørre lokker. Kevin Murphy Hair.Resort Beach 
Texturiser, 189 kr. 

Surfl okker. Bumble & Bumble Surf Spray er 
et af de snydeprodukter, som bedst leverer følelsen 
og synet af at være dér, hvor havvandet er. Når 
det rigtige saltmætte strandvand skylles ud under 
bruseren, kan den simulerede surfersaltvandsspray 
tage over. 220 kr. 

Vandfast virker. Hvis du én 
gang har prøvet fordums 
krasbørstige mascaraer af 
den vandfaste slags, der 
bed sig fast i vipperne og 
skulle gnides af med 
neglebørste og knofedt, så 
kræver et nyt forsøg over-
vejelse. En god anledning 
er varmen kombineret med 
vand, hvor L’Oréals Volumen 
Million Lashes lover ikke 
at løbe i striber. 140 kr. 

Nike surfer med Helena. Fotomodel og fotograf Helena Christensen 
har set Nike an gennem sin linse i forbindelse med en særlig surkol-
lektion. Ud over god farveholdbarhed og pasform lyder løftet bag 
Nikes bevægelige boyshorts, at de endnu ikke mødt en krop, de ikke 
kunne lide. Men nu er gengældt kærlighed som bekendt en god ting, 
så lad testen stå i prøverummet først. Slider Bikini Top og Tempo 
Bikini-trusse koster samlet 450 kr. 

at løbe i striber. 140 kr. 


