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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

E n duft skal være som 
en underskrift. Unik 
og personlig. Der-
for dropper flere og 

flere det almindelige og vil 
dufte af noget særligt, og 
det gælder også mænd, hvor 
de renskurede valg må vi-
ge pladsen netop nu. Det er 
således slut med at dufte af 
friske aqua-parfumer og ren 
T-shirt. Der skal mere dybde 
fra træ og krydderi i spil. 

Sæsonens maskuline duft-
verden har måske hentet in-
spiration fra fortiden. For 
her lyder historien, at gladi-
atorerne smurte sig ind i et 
tykt lag olie, inden de var fy-
sisk aktive. Bagefter blev re-
sterne skrabet af, hvorefter 
overklassefruerne spiste det 
– angiveligt fordi olien var 
mættet af både sved og mas-
ser af testosteron, fortæller 
sociolog Emilia Van Hauen. 
I dag må mænd igen gerne 
dufte af sved, motorolie og 

styrke, fordi det ifølge socio-
logen viser, at man bruger 
kroppen og er fysisk. 

»Helt grundlæggende 
handler det om at signale-
re sex og forførelse, som er 
det, kvinder tænder på,« si-
ger hun og fortæller, at vi al-
drig har været længere væk 
fra den metrobløde vej, Da-
vid Beckham var eksponent 
for i sin tid.  

»Omvendt handler det 
selvfølgelig ikke om at duf-
te sengegammelt eller have 
hår i næsen. En mand skal 
udstråle maskulinitet – og-
så når det gælder hans duft. 
Det er slut med kønsløshe-
den og hele CK1-æraen,« si-
ger sociologen og tilføjer, at 
grænseløshed gerne må ek-
sistere mentalt, men ikke fy-
sisk. Og dufte er kropslige.  

Dufte af aktivitet

Duftekspert og aromate-
rapeut Julia Kim mener, at 
mænd skal dufte af aktivitet: 
»Kvinder vil gerne kunne 

dufte fysikken og det, at en 
mand bruger sig selv. Frisk 
løbersved er sexet, hvorimod 
stress-sved er en syrligbitter 
lugt, der ikke er tiltrækken-
de,« siger hun og anbefaler, 
at man får sig selv brændt af 
på den gode måde. 

»At være for stilleståen-
de kan få affaldsstofferne i 
kroppen til at hobe sig op 
og få kropslugten til at bli-
ve dårlig – og det er en dår-
lig idé at overdøve med par-
fume«.  

Fire trænoter

Når det gælder træmoden 
inden for parfumer, anbe-
faler Julia Kim at holde øje 
med fire stærke trænoter: 
cedertræ, som hun forbin-
der med ro, karakterfasthed, 
chesterfield-stemning og ci-
gar. Sandeltræ med det blø-
de og følsomme element, cy-
pres med det rene og vise, og 
endelig fyrretræ som kan 
kaste en sporty, frisk skov-
hugger odør af sig. 

Dog vil herredufte – dem på 
flaske – altid være en smags-
sag. Det er nemlig umuligt 
at overbevise sig selv om det 
ene eller det andet modelu-
ne, fordi lugtesansen ikke 
kan lyve, siger Julia Kim og 

kommer med en sidste an-
befaling: 

»Uden at ty til en for om-
fattende duftgarderobe, der 
ender i forvirring, er det fint 
at være opsøgende og ekspe-
rimentere. Og bare fordi træ 

er hot, kan blomsterdufte 
sagtens slå an. Blot med den 
risiko, at du forvirrer traditi-
onelle kvinders evne til at af-
kode dine signaler.«

Anette.kristine.poulsen@borsen.dk

1 I Irma kan man høre meget. 
Eksempelvis en kvinde til en 
anden: »Jeg har ingen mand 
derhjemme, men til gengæld 
har jeg en vild sexet herreduft, 
der er sådan lidt tjæreagtig.« 
Den refererede duft er fra  
franske Honoré des Prés,  
hedder Chaman’s Party og  
er en krydret og røgelsesagtig 
sag med vitiverrod, basilikum 
og tørrede nelliker. 895 kr.

2 Hemmeligheden bag Diors 
blockbuster af en klassiker- 
succes: Eau Sauvage fra 1966 
var især hedione – et kemisk 
duftstof, der minder om jasmin.  
Extreme-versionen er en mere  
intens, trækrydret udgave af 
originalen peppet op med 
grape, bergamotte, lavendel  
og patchouli. I kampagnen  
genbruger Dior et 60’er foto 
med franske Alain Delon i front 
for duften, men hvor nutidens 
politisk korrekte spændetrøje 
har fjernet den dampende  
cigaret. 650 kr.

3 Giorgio Armani opfordrer 
til fysisk aktivitet med sin nye 
»Sport Code« – en overvejende  
friskkrydret sag med mynte, 
mandarin, rosmarin og ingefær. 
Fås fra juni til 410 kr.

Danmark er kendt som landet, hvor 
mænd mistænkes for at spise stick-deo-
doranter – så mange flere sælges der for-
holdsmæssigt sammenlignet med især 
de sydeuropæiske lande. Måske fordi 
mange frygter våde vikar-arme, når det 
går løs med præsentationer, taler eller 
situationer, hvor man er på. 

Der er flere løsninger:
Hudlæge Jørgen Esmann skelner 

mellem antiperspiranter med sved-
hæmmende aluminiumsalte, og almin-
delige deodoranter. Antiperspiranter vil 
hæmme sved, men også – måske ind-
lysende – vand og sæbe kan hjælpe, da 
bakterier er synderen, når det gælder 
ubehagelig svedlugt. Barbering under 
armene gør ligeledes en positiv forskel, 
da bakterierne stortrives i hår.  

Kraftige svedproblemer kan løses 
med aluminiumklorid (fra apoteket), 
som smøres på huden om aftenen og va-

skes af igen om morgenen. Effekten er 
en kemisk reaktion, hvor sved og alumi-
niumklorid danner saltsyre, som ætser 
og ødelægger svedkirtlen. Sandsynlig-
heden for at irritere huden er dog stor.

Der findes to slags svedkirtler un-
der armene: de varmeregulerende, som 
findes over hele kroppen – og dem, der 
ifølge Jørgen Esmann, reguleres af vo-
res såkaldt sympatiske nervesystem og 
dermed styres af frygt og følelser og ikke 
kan kontrolleres af bevidstheden. Bare 
det, at man er nervøs for at komme til at 
svede, er nok til at begynde. Ifølge hud-
lægen kan indsprøjtninger med stoffet 
Botulinum Toksin (som de fleste kender 
som Botox) blokere det sympatiske ner-
vesystem og gøre, at signalet fra hjernen 
ikke når frem til svedkirtlen.  

Endelig er der de lavpraktiske råd som 
at have en ekstra deodorant og skjorte 
inden for rækkevidde. AKP

Undgå våde vikar-arme

HerregodedufteFlygtige duftdråber må vige pladsen denne  
sæson. Tjære, træ og masser af krydderi  
topper ingredienslisterne i de nye herredufte. 
Men frem for alt handler det om at dufte  
af noget særligt, og Børsen Weekend  
er ikke i tvivl om favoritterne
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4 »Vinderen vender ryggen 
til masseproduktion og påvirker 
os med små kunstværker af  
velvære,« blev der sagt om 
biehl.parfumkunstwerke, som 
vandt Årets Nichepris til  
Danish Beauty Award 2011  
i fredags. Biehl bruger flere 
duftnæser til sine dufte. Blandt 
andre Mark Buxton, hvis  
mystiske og provokerende – 
nogen vil sige arrogante – stil 
kommer til udtryk i mb03. En 
maskulin, krydret duft med  
soløjetræ, cashmeretræ, musk, 
røgelse og sandeltræ.  900 kr.

5 Gucci Guilty pour Homme 
er en moderne fougére-duft, 
der nok indeholder citron og 
knuste, grønne blade, men hvor 
det er rosenpeber, ceder- og 
sandeltræ der gør det kraftigste 
duftindtryk. 480 kr. 

6 Designeren Paul Smith er 
kendt for at kunne spotte, hvad 
der er sjovt og anderledes.  
Hans seneste dråber døbt  
Optimistic er en aromatisk,  
træagtig fougére-duft med  
peber, salvie, blå havnoter og 
masser af cedertræ. 480 kr.
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unoform.dk

Længe leve originalerne
Nogle idéer holder længere end andre. De sætter varige spor og bliver en signatur for deres tid. Gennem 
generationer. Uden leflen for modeluner og flygtige trends. En visionær idé om en kube. En form. Om en ny 
og større fleksibilitet. Om en kompromisløs kvalitet. Og om en enkel og tidløs linje, der ved at have holdt 
sig på toppen i mere end 40 år er en smuk eksponent for begrebet bæredygtigt design. Det originale.
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