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Kridhvidt, så langt øjet rækker. Revet 
i sirlige mønstre, som var det en japansk 
have. Vi tager klipklapperne af og træ-
der andægtigt på det legendariske sand 
på Siesta Key Beach. Det er næsten 
synd at ødelægge den fine orden, men 
der er allerede morgenduelige soldyrkere 
i medbragte lave klapstole med ansigter-
ne rettet mod solen og de første – voksne 
– sandslot-byggere på knæ. 

Det knirker ganske let; det er som at gå 
på den fineste pudder. Vi tager en håndfuld 
sand og lader det løbe ud gennem fingrene. 
Verdens bedste, verdens fineste: 99 pct. 
kvarts, blødt og køligt på én gang. 

■

Det er guld værd for Floridas vestkyst.
Siesta Key er en af otte »keys« (små-øer), 

der ligger ud for sydvest-Floridas kyst mel-
lem Sarasota-bugten og Den Mexikanske 
Golf. 

Alle øerne har fine strande, men den 
på Siesta Key er i en klasse for sig. Fak-
tisk verdens bedste. Det har de bevis på. 
Efter at Harvard-universitetets geologiske 
fakultet havde konstateret, at sandet var 
næsten ren kvarts, begyndte berømmelsen 
at regne ned over den lille ø. 

Verdens bedste sand
I 1987 vandt Siesta Key Beach den inter-
nationale strand-konkurrence om at have 
verdens bedste sand, og siden 2000 har tv-
kanaler og rejsemagasiner hjulpet med at 
holde æren i live ved på skift at udnævne 
den til i hvert fald USAs bedste strand. Her 
på øens nordlige side holder det stik. Rygtet 
var nået os via lokalkendte danskere: ’glem 
Miami, prøv Siesta’, og vi er overbevist. 

Længe inden Harvards analyser og rejse-
branchens lovprisninger havde andre også 
fået øje for øernes potentiale, ja, hele regio-
nens, som vinterrejsemål, men allerede i 
midten af 1800-tallet begyndte den første 

store invasion af nybyggere fra Europa og 
de nordlige amerikanske stater, som ville 
bo her fast. 

Blandt dem var en skotsk koloni, som 

bragte golfspillet med sig, og i 1886 åbnede 
den første to-hullers bane i Sarasota, for-
modentlig den første i USA overhovedet. 

Behøver vi at sige, at der er kommet flere 

Der er mange hyggelige små kanaler på Siesta Key, hvor lystsejlere ligger fortøjret.

Siesta, sol og verdens 

Kan man rejse ud bare for at opleve 
verdens bedste sandstrand? Ja da. 
Vi har besøgt Floridas lille afslap-
pede klip-klap paradis, øen Siesta 
Key, der minder om det danske 
sommerland og er et perfekt sted 
at holde nogle dages pause på den 
store USA-tur.



rejser  HVER FREDAG !
urban
29

fredag 11. marts 2011

 Man kan se en mageløs solnedgang over Den Mexikanske Golf.

Det fine kvarts-sand på Siesta 
Key lokker turister til hele året, 

som bare vil sole sig og bade, 
men i maj afholdes der en 

populær sandbygnings-konkur-
rence – og nogle begynder at 

øve sig i god tid.

bedste sand 

huller og flere baner til siden? Helt nøjagtig 
42, både pay-and-play og private klubber, 
bare i denne by.

Men der var også dem, som bare ville 
have sol, sand og badevand. Indtil 1917 
foregik det med båd fra fastlandet til Sie-
sta Key, derefter kunne man køre over den 
første bro. 

Sandet lyser som sne
Et af de ældste sommerhuse fra 1926, 
opført af en nevø til cirkusfamilien Ring-
ling, der havde vinterkvarter i Sarasota, 
ligger på den gamle strandvej, som nu er 
asfalteret, mellem mindre pæne spekulati-
onsbyggerier, som fik lov til at eksplodere 
i 1960’erne og 70’erne, og nyere, lækre ’se-
cond homes’. PAIGE HARTMANN overtog i 
1999 The Ringling Beach House for at føre 
det videre som et pittoresk motel.

»Jeg kom hertil fra Michigan, fordi jeg 
ville have varme, og jeg ville være et sted, 
hvor mine børn kunne rende rundt i ga-
derne. Jeg elsker den afslappede stemning, 
at man kan gå lige ned til landsbyen og 
handle, men også naturen, den måde, so-
len fanger farverne i havet og sandet. Når 
jeg savner sneen oppe nordpå, går jeg bare 

ned på stranden, fordi sandet lyser lige så 
hvidt.«

Nej, tak. Vi er ikke kommet for at blive 
mindet om sne, vi er kommet for at slippe 
for den. Til gengæld deler vi hendes begej-
string for ’landsbyen’, Siesta Key Village, 
som ligner en blanding af Tisvildeleje og 
Gilleleje på en god sommerdag med små 
supermarkeder, tingeltangel-butikker og 
masser af sjove barer og restauranter. 

Vi spiser morgenmad på The Broken Egg, 
får hjemmelavede burgere på The Hub, 
lidt af det hele på LeLu Coffee, Caffeine & 
Cocktails – med rock og reggae live-musik 
oveni – og bliver fristet af østers-shots på 
Daiquiri Deck Raw Bar. 

Både for unge og voksne
Klientellet er både unge og voksne i fælles 
barfods-stemning – og det gode er, at man 
kan gå hjem bagefter, hvis man bor i den 
ende af øen. Politiet er diskret til stede, 
men her står der ’sherif’ på siden af bilen.

Til den helt lokale sightseeing rundt i 
sidegaderne og langs de mange små kana-
ler lejer vi cykler til ti dollar om dagen hos 
engelske MARK TOOMEY i Robin Hood 
Rentals, som ellers har fået et hit med de 

to-hjulede motoriserede segways.
Der er nemlig masser at se på resten af 

øen. Vi kører ned til den offentlige strand, 
som er meget bredere end oppe ved lands-
byen. Her windsurfes og parasailes under 
overvågning fra de typiske livredder-træ-
huse på stolper, og der er tennis- og volley-
ballbaner. Vandet er lavt her, så det gør det 
sikkert at bade.

Bedste koraller i vest-Florida
Lidt længere sydpå, i Siesta Key South, lig-
ger Crescent Beach, som virker mere stille 
og privat, og der er kun adgang via Pep-
pertree Lane. Ud over vandet og sandet er 
strandens store attraktion Point of Rocks 
– stedet, hvor man dykker og snorkler. 
Nogle hævder, at det er det bedste sted at 
se koraller i hele vest-Florida.

Herefter begynder husene at blive flot-
tere, større og sikkert også dyrere på ho-
vedvejen Midnight Pass Road, godt gemt 
bag høje palmer, eksotiske blomster og 
store buske. Sidste strand på stræknin-
gen er Turtle Beach, som er meget smal, 
og hvor det meget hurtigt bliver dybt, når 
man går i vandet. Til gengæld er det et po-
pulært sted at samle muslingeskaller og 

ilanddrevne forstenede hajtænder efter en 
kraftig storm.

Selvfølgelig er der en verden uden for 
Siesta Key. Vi prøver nabo-øen Lido Key, 
som er en tand mere Hornbæk. Strandene 
er lige så blændende hvide, men butikker 
og restauranter i den hyggelige by St. Ar-
mand’s Circle lidt mere mondæne uden at 
være übertrendy. Vi havner i en tidslomme 
på Boulevard of The Presidents, hvor en 
Michael Palin-lookalike i smoking og ba-
desandaler, som kalder sig Martin Dean, 
men hedder John, crooner standard-pop 
med fløjlsstemme på fortovet fra oktober 
til maj for at slippe for Chicago om vinte-
ren. Da han istemmer Dean Martin-hittet 
fra 1970, ’Make The World Go Away’, må vi 
give ham ret. 

Men vi foretrækker virkelighedsflugten 
på Siesta Key til andre toner, og skynder 
os tilbage til ’vores’ strand. Og en mageløs 
solnedgang over Den Mexikanske Golf. 

rejseliv@berlingske.dk

Husene på stranden har en mildt sagt lækker ’forhave’ i form af det kridhvide sand.


