
I århundreder har surfing haft social og  
spirituel betydning for hawaiianerne

Hjerteveninderne Ha’a Keaulana (til højre) og Maili 
Makana dykker under en bølge på vej ud til et 
 surfing-område tæt på deres hjemby, Makaha.  
Som generationer har været det før dem, er de på 
 vandet stort set dagligt for at styrke krop og sjæl.
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Det kræver en ekspert at surfe den berømte  Pipeline 
(“Røret”) – det sted i havet, hvor bølgerne brydes 
mod et rev. Området på Oahus nordkyst tiltrækker 
konkurrencesurfere fra hele verden. Ved Makaha på 
vestkysten er stemningen mere familiepræget.
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I en halv time driver jeg rundt i nærheden af 
startområdet og venter på min chance, og til 
sidst får jeg øje på en bølge, som tilsyneladende 
ikke er taget af andre. Jeg vender brættet mod 
stranden og padler løs med armene. Men netop 
som jeg er kommet op i fart, opdager jeg en 
teenager med stenansigt og svømmefødder på 
vej op ad samme bølge på et bodyboard. Han 
lægger en tung hånd på min skulder og skubber 
mig væk, mens han selv forsvinder ned ad for-
siden af bølgen. Jeg giver op og padler ind. Så 
meget for det gæstfrie Hawaii, tænker jeg.

Men i løbet af de uger, jeg tilbringer i Maka-
ha, finder jeg ud af, at det, jeg først opfattede 
som hårdhændet protektionisme, faktisk er 
mere kompliceret end som så. Hawaiianerne var 
jo, når alt kommer til alt, de første surf-fanati-
kere, og de har dyrket sporten siden omkring 
korstogenes tid. De er også en slags overlevere. 
Siden de første hvide kom til øerne i slutningen 
af 1700-tallet, har deres historie været præget 
af tab – først af mennesker, da fremmede syg-
domme tog livet af dem i hobetal. Siden af tab 
af jordbesiddelser, nationalitet og kultur. Selv 
hula-dansen forsvandt næsten. For hawaiianer-
ne – som i øvrigt er en mere og mere udvandet 
betegnelse efter adskillige indvandringsbølger 

Af John Lancaster
Foto Paul Nicklen

Kun iført malo, eller lændeklæde, fremviser 
bygningsarbejder Keli’iokalani Makua sine 
traditionelle tatoveringer, som fortæller 
hans livshistorie. Kropsudsmykningen er et 
 populært udtryk for hawaiiansk identitet.

 Her på øerne, hvor surfing begyndte, er bølgerne denne dag en 

skuffelse – karakterløse, kun i brysthøjde og irriterende uregelmæssige. Men 

hawaiianerne har aldrig savnet en anledning til at gribe et bræt og kaste sig i 

vandet, og der er da også fyldt med surfere i startområdet, hvor de venter på at 

fange bølgerne. Teenagere på korte brætter. Mødre på længere longboards.

Skolebørn på bodyboards, hvor man ligger på 
maven. En gråhåret mand med hestehale på et 
paddleboard, hvor man står op og padler. Nogle 
er tatoveret som polynesiske krigere. Som jeg 
sidder der, overskrævs på mit surfbræt ude på 
det dybe vand ved siden af revet, og ser ud over 
menneskemængden, får jeg en knude i maven 
og en følelse af ikke at høre til. 

Makaha er kendt som en strand, hvor en hao-
le, et hawaiiansk udtryk for hvide mennesker 
og andre fremmede, færdes på eget ansvar. 
Stranden ligger på vestkysten af Hawaiis tredje-
største ø, Oahu, langt fra de smarte Sunset 
Beach og Pipeline på nordkysten og chartertu-
risterne på Waikiki Beach. Makaha går for at 
være et lukket samfund domineret af efterkom-
mere efter de polynesiske søfarere, som langt 
tilbage i historien slog sig ned på øerne.

Selv de lokale indbyggere, som har affundet 
sig med USA’s overtagelse af Hawaii i 1898 – og 
det er der nogle, der endnu ikke har – er fast 
besluttet på at forhindre, at det samme sker med 
deres bølger. Der fortælles mange historier om 
fremmede surfere, som er blevet jaget væk fra 
vandet her, et par stykker med brækkede næser, 
efter at have overtrådt en uskreven regel. Jeg vil 
helst ikke lide samme skæbne.
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Pearl Harbor

og generationer med blandede ægteskaber – er 
surfing en håndgribelig forbindelse til tiden før 
koloniseringen og en sidste rest af kulturel iden-
titet. Den vidner også om hawaiianernes nær-
mest religiøse tilknytning til havet. Ikke så un-
derligt, hvis de er lidt nærige med deres bølger.

“Folk her er gode nok, men hvis du behand-
ler dem dårligt, behandler de også dig dårligt.”  
Manden, der taler, sidder på en gren, som er 
skyllet op på stranden. Selv om han for længst 
har passeret pensionsalderen, ligner han ikke 
én, man skal komme i vejen for. Hans karakte-
ristiske flade ansigt leder tanken hen på forti-
dens hawaiianske alii, eller høvdinge, som han 
hævder at nedstamme fra.

“Hvis de siger, de vil gøre noget ved dig, så 
mener de det,” understreger han. “Husk på, hvor 
du er.”

Og ingen ved mere om Makaha og skikkene 
dér end Richard “Buffalo” Keaulana, en sjælden 
fuldblods-hawaiianer, som har tilbragt de fleste 
af sine 80 år på den vestlige del af Oahu. Hans 
status i lokalsamfundet hænger tæt sammen 
med havet. Richard Keaulana var i sine unge 
dage en usædvanligt talentfuld surfer og des-

uden Makahas første fuldtidslivredder og man-
den, som grundlagde den kendte surf-konkur-
rence Buffalo Big Board Surfing Classic. Han er 
fortsat den mest fremtrædende af Makahas 
berømte “onkler” – en gruppe ældre, overve-
jende hawaiianske borgere, der optræder som 
lokalsamfundets vogtere – og han er overalt på 
Hawaii kendt som indbegrebet af en “vand-
mand”, der kroner sin veneration for havet med 
stor viden, dygtighed og mod. “Den sidste tra-
ditionalist,” som en af hans beundrere siger.

Vandmandstraditionen går tilbage til de al-
lerførste hawaiianere, som menes at være kom-
met sejlende til Hawaii fra Marquesas-øerne i 
dobbeltskrogede kanoer omkring 700 e.Kr. Fem 
århundreder senere fulgte lignende søfarende 
fra Tahiti. Nybyggerne havde formentlig allere-
de et vist, om end beskedent kendskab til sur-
fing, men i deres nye hjemland udviklede spor-
ten sig til en vigtig del af kulturen og blev dyrket 
af høj og lav af begge køn. Der var surf-templer, 
surf-guddomme og surf-konkurrencer, hvor de 
mange tilskuere spillede om udfaldet. De kon-
gelige brugte store olo-brætter udskåret af de 
hawaiianske træsorter wiliwili eller koa, mens 

Hawaiis surfing-områder
Mundtlig overlevering udpeger 
nogle af de oprindelige surfer -
steder på Hawaiis hovedøer. 
Mange af stederne opsøges 
stadig af nutidens surfere, især  
i tidsrummet fra november til 
marts, når bølgerne går højest  
på de nordlige kyster.
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Bølgehøjden er målt i højsæsonen, som 
varierer på forskellige sider af øerne. 
Nogle tal er anslåede.

*

Surfer-sted før europæere kom til Hawaii
Gennemsnitlig bølgehøjde i meter*
Gennemsnitlig bølgehøjde i meter - 
kun under ekstreme forhold
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Makaha blev et laboratorium 
for nye surf-teknikker  
og brætkonstruktioner.

Makaha became a laboratory 
for new surfing techniques 
and board designs.

undersåtterne typisk surfede på kortere, tynde-
re alaia-brætter. En periode med god bølgeak-
tivitet kunne lægge en landsby øde i flere dage.

Missionærer fra New England, som fulgte i 
kølvandet på den britiske opdagelsesrejsende 
James Cook, da han gik i land i 1778, har tit fået 
skyld for at lægge en dæmper på den sport, som 
de indfødte kaldte he’e nalu. Deres vigtigste ind-
vending var tilsyneladende, at de lokale foretrak 
at surfe uden tøj på. Men langt værre for surf -
traditionen og det hawaiianske samfund i det 
hele taget var ankomsten af europæiske syg-
domme som kopper. I 1898, da USA’s kongres 
formelt annekterede Hawaii, var det lokale ind-
byggertal faldet fra 800.000 ved James Cooks 
ankomst til omkring 40.000.

Koloniseringens bitre eftermæle har sat sit 
mærke på hawaiianerne i Richard Keaulanas 
generation. Han voksede op i fattigdom, hoved-
sageligt på “hjemstavns-land” – Hawaiis udga-
ve af et indianerreservat – i Nanakuli på Oahus 
vestkyst. Det indfødte sprog var blevet udrenset 
fra skolerne til fordel for engelsk, omend lokal-
befolkningen i praksis talte kreolsk, som er en 
simpel udgave af engelsk. Richard Keaulana løb 
hjemmefra som 10-årig. Derefter boede han hos 
familie og venner, gik ud af skolen efter ottende 
klasse og levede i perioder som hjemløs.

Havet blev hans redning – “et sted at komme 
væk fra det hele”, som han siger. Han var en 
dygtig svømmer og lærte at fiske med en harpun 
lavet af en tilspidset bøjle og et stykke gummi-
slange. Som teenager arbejdede han som dykker 
og løsnede filippinske fiskerbådes net, når de 
sad fast på koralrev. Så opdagede han surfing.

Richard Keaulana var selvfølgelig ikke helt 
fremmed for den sport, der i den grad havde 
optaget hans forfædre. Siden århundredskiftet 
havde hawaiianske strandbumser lært turister 
at surfe på de blide bølger ved Waikiki, og i 
Richard Keaulanas barndom kunne man stadig 
opleve nogle få hawaiianere surfe på brætter af 
rødtræ med V-formet underside ved Nanakuli. 
Selv lærte han at surfe på et primitivt bræt lavet 
af sammenlimede jernbanesveller. Men sporten 
fik ikke for alvor tag i ham, før han fandt sam-
men med en håndfuld haole-surfpionerer 

(hvoraf nogle var fra Californien), som kom til 
Makaha i begyndelsen af 1950’erne.

Tilflytterne surfede på letvægtsbrætter lavet 
af glasfiber og balsatræ (som snart blev skiftet 
ud med polystyrenskum) og udstyret med fin-
ner, så de var lettere at dreje. Makaha blev et 
laboratorium for nye surf-teknikker og bræt-
konstruktioner og vært for det, der i 1954 blev 
markedsført som den første internationale 
surf-konkurrence. Richard Keaulana viste sig 
snart som en af tidens bedste surfere med sin 
ubesværede, alsidige stil, som han senere de-
monstrerede i surf-film og konkurrencer under 
så fjerne himmelstrøg som i Peru.

Efter en periode i hæren og som strandbums 
på Waikiki vendte Richard Keaulana tilbage til 

JEROME N. COOKSON, NGM; PATRICIA HEALY
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Makaha i 1960 med en kone og et job som 
parkvagt og senere livredder. De opfostrede fire 
børn i en lejlighed oven på et offentligt badehus 
på stranden. Med tiden fik Richard Keaulana 
mulighed for at bygge sig et hus efter at have 
reddet en rigmand fra Texas, som blev slået be-
vidstløs i de store bølger. Manden gav Richard 
Keaulana $ 30.000 (knap 200.000 kr.) som tak.

I kraft af sine færdigheder som “vandmand” 
fik Richard Keaulana en fremtrædende rolle i 
den kulturelle og politiske vækkelse, som er 
kendt under betegnelsen Hawaiis anden renæs-
sance. I 1977 blev surf-konkurrencen, der bærer 
hans navn, holdt for første gang. Den festlige 
atmosfære og de forskellige discipliner – kano-
surfing, tandemsurfing, long board- surfing – 
leder    tanken hen på den gamle Makahiki-fest 
til ære for den hawaiianske gud Lono. Richard 
Keaulanas høvdingelignende status blev under-
streget af hans fysiske statur og, om nødvendigt, 
af “et blik, der får det til at løbe én koldt ned ad 
ryggen”, som hans ældste søn, Brian, siger. “Alle 
børn heromkring kender dét blik.”

MAP-TEKSTER Her blev der surfet før 
europæernes ankomst.
Gennemsnitlig bølgehøjde målt i fod*
Gennemsnitlig bølgehøjde under ekstre-
me forhold, målt i fod

Den angivne bølgehøjde gælder i højsæ-
sonen, som varierer alt efter beliggenhe-
den. Nogle tal er anslået.
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På sit værksted i Makaha er den pensionerede 
 buschauffør Bruce DeSoto i gang med at fremstille 
et surfbræt i polystyrenskum helt fra bunden. “Min 
metode er temmelig gammeldags,” fortæller han.  
“I dag er det computere, der formgiver brætterne. 
De bliver masseproduceret på fabrikker.”
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Den oprindelige fællesskabsånd omkring surfing 
bliver vakt til live, når mændene på det oppustelige 
Supsquatch-bræt sammen padler løs for at fange 
en bølge. Når der ikke er nogen bølger, “kan man 
bare nyde en gang sightseeing sammen med 
 familien”, siger styrmand Eli Smith (bagest).
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Samtidig var “onkel Buff ” en praktisk mand, 
hvilket blandt andet viste sig i forbindelse med 
surf-konkurrencerne. Når turisterne fra Hono-
lulu kom tilbage til deres lejede biler, var ruder-
ne tit smadret, og tegnebøger forsvundet. “Det 
er også for dumt at tage så mange penge med,” 
siger Richard Keaulana. Men han fandt frem til 
de ansvarlige for indbruddene – “alle de lokale 
tyve og ballademagere” – og ansatte dem som 
sikkerhedsvagter. Det satte mere eller mindre 
en stopper for tyverierne.

De senere år er feriestederne begyndt at bre-
de sig op langs øens vestkyst, og sommerhuse 
er skudt frem i klyngerne af eksisterende ejen-
domme, der er bygget i beskeden plantagestil i 
begge ender af Makahas gyldne sandstrand. 

ges der poke (rå fisk) og laulaus (svinekød svøbt 
i taro-blade), og ved Pokai Bay er udriggerka-
noer trukket op på stranden. Men størstedelen 
ligner ikke det Hawaii, man ser i turistbrochu-
rerne. I hovedbyen Waianae ligger stribevis af 
fastfood-restauranter, pantelånere og tarvelige 
butikscentre langs landevejen. Nogle hjemløse 
har slået sig ned i et krat i nærheden af den lille 
havn. Jeg er taget til Waianae for at møde en af 
Richard Keaulanas “ballademagere”, surfing-vid-
underet med en blakket fortid: Sheldon Paishon.

Jeg svinger ind i et lurvet kvarter, hvor et af 
husene har et sengetæppe hængende i døråb-
ningen. Sheldon Paishon stikker hovedet ud og 
hopper ind i bilen.

Den unge mand, som blev født i West Side i 
1993, er ekstremt tynd, og på hovedet har han 
en pjusket manke af solbleget hår. Jeg spørger, 
om han vil have morgenmad. Nej tak, siger han 
og forklarer, at han fik et solidt måltid aftenen 
før. Hans mor havde tigget i byens indkøbscen-
ter, og en venlig sjæl havde købt en gang grill-
kylling til hende, som hun tog med hjem til 
familien. “Hun mødte den rigtige person,” siger 
Sheldon Paishon. “Hun blev velsignet.”

Vi kører nordpå til Makaha, men stopper 
kort undervejs, så Sheldon Paishon kan hente 
sit surfbræt – som er i en sørgelig forfatning og 
mangler næsen – i det buskads, hvor han gem-
te det dagen før. Vi fortsætter i samme retning 
og parkerer få minutter senere ved stranden i 
Yokohama Bay, også kaldet “Yokes”.

Stedet er kendt for at have vestøens bedste 
brænding, og denne morgen er det let at se 
hvorfor. Store, kraftfulde bølger ruller hen over 
et lavvandet rev. Sheldon Paishon tøver ikke 
længe med at slutte sig til den halve snes surfe-
re, der allerede befinder sig ude på vandet, og i 
løbet af ingen tid dominerer han feltet. Ube-
sværede, fandenivoldske afsæt, nonchalant sur-
fing i “tunnelen” inde under bølgekammen, 
halsbrækkende manøvrer i luften – han surfer 
med en elegance og et vovemod, jeg ellers kun 
har set på videooptagelser af professionelle sur-
fere. Efter en halv times tid knækker brættet 
midt over, og han svømmer tilbage til stranden 
med et stykke af det i hånden.

I århundreder har hawaiianere fra alle sociale lag dyrket he’e nalu, eller 
“ bølgeridning”, en sport med social og rituel betydning. I dag bruger  surferne 
 brætter af kunstmaterialer, der er efterligninger af de gamle modeller i træ.

Oprindeligt surfede kvinder og børn på et 
bræt som dette. De padlede med armene  
og sparkede med benene. I dag giver 
svømmefødder bensparkene ekstra kraft.

Engang brugte surferne dette bræt på 
stejle bølger, som hurtigt kammede over. 
Den moderne, afrundede version er 
lettere at styre, også pga. halefinnerne.

Tidligere forbeholdt høvdinge. De store 
brætter er velegnede til lange, rullende 
bølger. Under de rette forhold kan en 
surfer ride op til 400 m på en bølge.

Glidezonen
Tyngdekraften trækker brættet 
nedad, mens bølgen vælder op 
og skubber det fremad. En 
surfer får den bedste tur i en 
vinkel på bølgen langs den 
hurtigste og jævneste bane.

Bølgebevægelser
Vandet bevæger sig cirkulært og hæver sig, når 
det ruller ind mod kysten. Det nederste vandlag 
bremses, når det rammer havbunden, mens det 
øverste bevæger sig videre, så en bølge opbyg-
ges og brydes.

Først padler surferen for at opnå samme fart 
som bølgen. Et shortboard er lavet til at 
fange bølgen, når den brydes, og derpå blive 
tæt på skumtoppen. Et longboard flyder 
mere ovenpå og kan fange den voksende 
bølge, længe før den brydes.

FERNANDO G. BAPTISTA, NGM; PATRICIA HEALY
KILDER: JOHN CLARK; PAT CALDWELL, NATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA 

CENTER, NOAA; KEN BRADSHAW; BEN PLAYER

Når bølgerne går højt

Paipo/Bodyboard Alaia/Shortboard Olo/Longboard1 2 3

Størstedelen ligner  
ikke det Hawaii, man ser  
i turistbrochurerne.

For the most part  
this is not the Hawaii  
of tourist brochures. 

1
2

3

Men på andre områder er der ikke meget, der 
er forandret. Ved et picnic-bord ved stranden, 
i skyggen af et milo-træ, fordriver Richard 
Keaulana og de andre onkler tiden med at for-
tælle historier eller spille domino, og fremmede 
ses an med en vis skepsis, i hvert fald i første 
omgang. “Har du noget ID?” spørger en af on-
klerne, da jeg første gang dukker op med min 
notesblok og begynder at stille spørgsmål. Se-
nere spørger jeg ham, om han frygter, at de 
mange fremmede skal fylde for meget ude i 
bølgerne. “Det styrer vi helt selv, mester.”

oahus SMÅ VESTKYSTSAMFUND – kaldet West 
Side – ligger langs Farrington    Highway, der be-
gynder vest for Pearl Harbor, går gennem Ma-
kaha og slutter nær øens nordvestligste punkt, 
Kaena Point. Kystområdet, der strækker sig 
langs foden af Waianae-bjergene, er regnfattigt, 
men samtidig et af de ældste beboede steder på 
Oahu. Her og der ses ruiner af stentempler og 
fiskedamme side om side med mere moderne 
levn fra Hawaiis fortid. Fra landevejsboder sæl-
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En livredder, som har set det hele, ryster på 
hovedet: “Man skal ikke dømme en fisk på dens 
evne til at klatre i træer.”

Det kryptiske udsagn giver god mening for 
alle, som kender Sheldon Paishon og hans hi-
storie. Kun de færreste West Side-surfere har 
været begavet med så stort et talent i vandet og 
samtidig haft så meget at slås med på landjor-
den. Der er indlysende paralleller mellem Shel-
don Paishons historie og Richard Buffalo Keau-
lanas. Begge voksede op i fattige kår, begge har 
været hjemløse, og begge fandt deres kald på 

havet. Richard Keaulana var i stand til at om-
sætte sine evner som vandmand i berømmelse 
og gode penge, men Sheldon Paishon har svært 
ved at finde sit ståsted i livet. Han drømmer om 
en karriere inden for professionel surfing, men 
vejen dertil ligger ikke lige for.

Som så mange andre fra West Side er Sheldon 
Paishon af blandet etnisk oprindelse. Hans mor, 
Sharon, er haole (hvid) og fra New Jersey. Hans 
far, Don, er efterkommer af portugisiske ind-
vandrere, der sammen med kinesere, japanere 
og filippinere kom til Hawaii for mere end 100 

Musiker Moroni Naho’oikaika, der bor i nærheden af Makaha, går tur syd for 
 Kaena Point med sin søn Ezekiel. Hans tatoveringer symboliserer ting, der er 
 vigtige for ham: Hawaii, en ældre søns fodaftryk, en haj til beskyttelse og lyrik, 
der udtrykker hans tro. “Jah er Gud,” siger han. “Og Guds ord er musik.”

år siden for at arbejde i sukkerrørsplantagerne. 
Forskellen mellem indfødte og ikke- indfødte 
har længe været diffus, og Don Paishon regner 
med, at han selv og sønnen også har hawaiiansk 
blod i årerne, selv om han ikke kan sige det med 
sikkerhed. Men da jeg spørger Sheldon, om han 
betragter sig som hawaiianer, nikker han kate-
gorisk. “Herinde,” siger han og prikker sig på 
brystet. “I hjertet.”

Sheldon Paishon er stolt af sin hawaiianske 
identitet, men den giver ham også mange af de 
samme udfordringer, som den indfødte 

befolkning må slås med – ikke mindst i West 
Side, som hører til blandt de mest underprivi-
legerede lokalsamfund.

Da han var 12 år, havde hans arbejdsløse for-
ældre ikke længere råd til en lejlighed, så fami-
lien boede i flere år i telt i et område lige nord 
for Makaha, som dengang var en af Hawaiis 
største lejre for hjemløse. Sharon kæmpede med 
depressioner, og Don røg “ice”, den folkelige 
betegnelse for metamfetamin. (“Jeg kan godt 
lide suset og følelsen af at være høj,” siger han.)

For deres søn var det den rene elendighed, ét 
langt campingophold i helvede. “Forfærdeligt, 
stinkende, regnfuldt, koldt, skræmmende,” hu-
sker Sheldon Paishon. “Store skolopendere 
kravlede rundt i teltet. Sengen var fyldt med 

Forskellen mellem  
indfødte og ikke-indfødte  
har længe været diffus.

sand. Slet ikke, som folk tror.” Toilettet var en 
spand, og aftensmaden bestod typisk af svine-
kød og bønner varmet over åben ild.

Som Richard Keaulana før ham fandt Shel-
don Paishon trøst på havet. Han var et natur-
talent, og der gik ikke lang tid, før onklerne fik 
øje på ham. De støttede ham med surfbrætter, 
mad, tøj og rådgivning – i en moderne udgave 
af Hawaiis gamle hānai-system, hvor familier 
“adopterede” børn af venner eller familie og 
opfostrede dem som deres egne.

Da Sheldon Paishon var i begyndelsen af 
teenageårene, var han en fast del af Oahus me-
get konkurrencebetonede junior-surfstævner. 
Hans konkurrenter ankom til stævnerne sam-
men med deres forældre, som medbragte læsejl, 
videokameraer, køletasker og surfbrætter over-
plastret med sponsor-logoer. Sheldon Paishon 
havde ingen sponsorer, og han var heldig, hvis 
hans mor dukkede op med et badehåndklæde. 
Men det forhindrede ham ikke i at vinde. Også 
over børn, som siden har fået en indbringende 
professionel karriere som surfere.
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Keone Nunes tatoverer Napu Hamasaki på den 
gammeldags måde, ved at slå let på en “kam”, hvis 
spidse tænder eller nåle er dyppet i blæk. I over 
100 år har teknikken være glemt på Hawaii. “Jeg 
har lært det af en samoaner, som var den  bedste  
af sin generation,” fortæller Keone Nunes. 
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Ha’a Keaulana forbereder sig på et af de værste 
uheld, en surfer kan komme ud for – et fald, hvor 
man bliver fastholdt under vandet – ved at løbe på 
havbunden med en sten i hænderne, mens hun 
trækker sine venner efter sig. Hendes far, Brian, 
har opfundet teknikken til optræning af livreddere.
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I skolen var det en anden sag. Sheldon Pai-
shon havde problemer med matematik og svært 
ved at læse, og han blev mobbet af sine klasse-
kammerater for sit lurvede tøj. “Alle drillede 
mig, fordi de vidste, jeg var hjemløs,” fortæller 
han. “De kaldte mig slum surferen.” Han be-
gyndte at pjække for at surfe. Når han endelig 
dukkede op, skældte lærerne ham ud, fordi han 
læste surf-blade i timerne. Han gik helt ud, da 
han var i gang med at tage niende klasse om.

Et par, hvis søn konkurrerede med Sheldon 
Paishon i juniorklassen, tilbød, at han kunne 
bo hos dem, og de ville også betale hans rejser 
til surf-konkurrencer i Californien og andre 
steder, men Sheldon Paishons mor nægtede at 
underskrive en fuldmagt. “Måske havde det 

studenter strømmer ud på gaden med forældre 
og søskende. Minutterne går. Så siger han: “Jeg 
ville ønske, at jeg havde fået min eksamen.”

Et halvt år senere hører jeg, at Sheldon Pais-
hon har fået job. En ven har hyret ham til at 
vaske biler for godt 50 kr. i timen. Han vil bru-
ge sin løn på en surf-rejse til Indonesien og 
derefter vende tilbage til Hawaii og stille op i 
nye konkurrencer, hvor sponsorerne forhåbent-
lig får øje på ham. “Før vidste jeg ikke, hvad jeg 
ville,” siger han. “Det gør jeg nu. Jeg vil være 
professionel surfer. Det er min drøm.”

En gruppe surfere er på vej over den trafikerede Kalakaua Avenue efter en dag på de 
lange, blide bølger, der ruller op på Waikiki-stranden. Dyre butikker, ejerlejligheder i 
luksusklassen og imponerende hoteller ligger langs kysten, men der er offentlig 
 adgang til en stribe strand og bølgerne, som er populære hos både lokale og turister.

EFTER MIN FØRSTE uheldige surf-optræden ved 
Makaha opsøger jeg Bruce DeSoto, der tilhører 
en af Makahas mest fremtrædende familier. Jeg 
spørger, hvad jeg skal gøre for at undgå flere af 
den slags ubehagelige oplevelser. Han svarer: 
“Når der dukker nye op i bølgekøen, forventer 
vi, at de præsenterer sig eller i det mindste hil-
ser.” Han fortsætter, “Det er et spørgsmål om 
respekt. Viser man respekt, kan man surfe løs. 
Men hvis ikke, har man et problem.”

Et par dage senere får jeg mulighed for at 
afprøve rådet. Havet er i fornyet aktivitet, og 

bølgerne er større, end jeg nogensinde før har 
oplevet dem. Jeg padler ud og falder i snak med 
en tætbygget hawaiianer i begyndelsen af 40’-
erne. Det viser sig, han arbejder som livredder 
i Makaha og selv laver surfbrætter. Han fortæl-
ler stolt om sine tre børn og deres planer om at 
stille op ved et weekend-stævne i Honolulu.

Så får vi begge øje på en høj bølge. Jeg ser på 
ham? Min? Hans nik er umærkeligt, grænsende 
til det telepatiske. Jeg padler løs og fanger bøl-
gen, en fantastisk, 2,5 m høj mur af koboltblåt, 
som bærer mig forbi revet.  j

 “Det er et spørgsmål om 
 respekt. Viser man respekt, 
kan man surfe løs.”  – Bruce DeSoto

 “The bottom line is respect. 
You respect, you come  
surf anytime.”   —Bruce DeSoto

været bedre,” siger Sheldon Paishon. “Så havde 
jeg nok været verdensmester i dag.”

Nogle af de slag, han fik, var han selv ude om. 
Sheldon Paishon erkender, at han omgikkes de 
forkerte mennesker og røg pakalolo – marihua-
na. Nogle gange betalte han for stoffet med pen-
ge, han skaffede ved at sælge et af de surfbrætter, 
han havde fået foræret. Velynderne begyndte at 
miste tålmodigheden. “Jeg gav ham en på siden 
af hovedet og sagde, at han spildte sit talent,” 
fortæller en af onklerne. “Endnu et spildt talent 
fra West Side, endnu en fortabt sjæl.”

Den værste nedtur kom, da Sheldon Paishon 
blev beskyldt for at have stjålet knap 8000 kr. 
fra kæresten til en stævnearrangør. Sheldon 
Paishon blev aldrig tiltalt, men hans omdømme 
havde fået et knæk. Potentielle sponsorer opgav 
ham. “De betragtede mig som en af bøllerne fra 
Waianae,” siger Sheldon Paishon bittert.

En aften kører vi forbi Waianae High School, 
hvor dimissionen for Sheldon Paishons årgang 
– hvis han ikke var droppet ud af skolen – lige 
er slut. Sheldon Paishon ser tavs til, mens glade 
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To søstre og deres kusine er kort efter daggry på vej 
ud i brændingen ved Makaha for at varme op til en 
surfkonkurrence. Børnene begynder i en tidlig alder 
at dyrke de hawaiianske høvdinges ældgamle sport, 
og derigennem lærer de at være stolte over den 
 kultur, de har fået i arv.
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