
surf TRAVEL

SENEGAL AFRIkA
Förr i tiden fanns det upptäcksmän som utforskade vårt jordklot. Det seglades till andra 
kontinenter och det gicks genom djungler och över berg som ingen före hade sett. Det var den 
tidens äventyrare, men skillnaden mot de som idag kallar sig äventyrare är att nu måste man 
utforska redan upptäckta platser. Såvida man inte är surfare – för som surfare finns det alltid 
nya vågor att upptäcka.

Surfare har förmånen att resa världen över på jakten efter mytomspunna vågor eller ännu 
bättre ge sig ut på expeditioner för att söka efter vågor på lite mer svåråtkomliga platser i 
världen. Den här gången följer vi med Surfakademin på äventyr i västafrika.
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Dakar är huvudstad i Senegal och har strax över 2 miljoner invånare. Staden hade på 1970-talet 
bara omkring 400 000 invånare men tack vare Senegals snabba urbanisering har befolkningen 
fyrdubblats på 20 år. Det är inte många av dessa som surfar. Senegal har 700 kilometer med strand 
och många bra surfspots. Här surfar Jens Holmer på Surfakademin en av många klassiska vågor i 
Senegal.



Left: Djembe är en trumma vars ursprung är i Västafrika och spelas traditionellt i Senegal. 
Musiken i Senegal är av världsklass. Senegaleserna älskar jazz och så gott som varje dag hittar man 
fantastiska band. Klubben Just 4 you har galet tighta livespelningar varje kväll från midnatt och ett 
par timmar fram i natten. Här ger Elias Bengtsson och Surfakademin sitt bidrag.

Right: Afrika är på alla sätt och ur alla infallsvinklar en otroligt spännande kontinent – mystisk och 
oöverskådlig. Inte minst från en surfares perspektiv. Egentligen är det bara Sydafrika och Marocko 
som är väldokumenterat. Visst – surfare har besökt Ghana och Senegal sedan 60-talet – bland 
annat i den klassiska surffilmen Endless Summer – men det är fortfarande orört och outforskat. Här 
hittar Surfakademins Peter Sahlberg en peelande höger.

Det bor nästan 11 miljoner invånare i Senegal. Landet har ett tropiskt klimat med 
en genomsnittstemperatur på ca 27 grader. Befolkningen består till största delen 
av folkgrupperna wolof, serer, fulani och tukulor. Det officiella språket är franska. 
Vardagsspråket är oftast wolof, pulaar, diola eller mandingo. Religionen i landet är islam. 
60 % av befolkningen kan vare sig läsa eller skriva. Men de är så otroligt gästvänliga. Här 
är Jens Holmer & Peter Sahlberg på besök i en liten by i norra Senegal.




