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Jag älskar att surfa och är ute och job-
bar åtta månader om året med att ta 

med folk runt världen för att vågsurfa. Jag 
har precis varit i Kalifornien där vi öppnat 
en ny surfcamp. Vi är i Biarritz i Frankrike, i 
Galicien i Spanien på sommarhalvåret och i 
Costa Rica på vintern. 

Frihet är väldigt viktigt för mig. Förut hade 
jag en varumärkesbyrå som också var en slags 
passion, men surfing är min drömgrej. Var-
enda långhelg försökte jag komma iväg till 
vågorna. 

VÅRT TEMPO HÄR HEMMA är så uppskruvat 
och bundet, så en dag för fem år sedan be-
stämde jag mig för att det var dags att satsa. 
Tillsammans med en vän, Peter Sahlberg, 
startades Surfakademin. Det var ingen jät-
tesatsning ekonomiskt för vi tog inga lån, 
men vi avslutade allt hemma, köpte en Van 
och tjugo brädor och drog till Frankrike. Det 
började i moll; bilen rasade och surfbrädorna 
som vi låste in i ett garage blev stulna. 

Vi lagade surfbussen, köpte nya brädor och 
eftersom vi haft vänner som följt med oss till 
olika surfställen i världen var surfcampkon-
ceptet redan upparbetat. Vi kände att det 
fanns ett stort intresse för aktiva semestrar. 
Vi var först med det här upplägget och flera 
tidningar var nyfikna och skrev om oss. Det 
kom mycket folk. Här har jag en fördel av att 
kunna marknadsföring och jag vet hur man 
bygger ett starkt varumärke. Min inställning 
är att försöka se möjligheter istället för pro-
blem. 

JAG ÄR TILLBAKA på Handelshögskolan ib-
land och föreläser bland annat om att våga 
satsa på sin passion. I passionen har man en 
bra bas som kan smitta av sig på andra. I den 
finns det mycket energi och kraft som man 
kan använda sig av. Ibland får inte dröm-
marna komma fram för att allt skall vara 
praktiskt. Arbetet är en stor del av ens liv. Då 
kan man ju försöka hitta på något kul. Man 
får känna efter i magen och satsa. 

Men det finns saker som är tuffa. Det är lätt 
att känna sig rotlös. Det är skönt att komma 
hem, men jag vet inte riktigt var hemma är 
längre. En del surfare kallar havet för hem-
ma. Så fort jag kommer till Sverige brukar 
jag träffa min familj och åka hem till mormor 
och ringa mina vänner. 

PÅ SIKT SKULLE JAG VILJA bygga ett hus här. 
På något konstigt sätt är den tanken viktigare 
när jag är borta från Sverige. Man kan se det 
som att jag haft fem års semester. Jag känner 
starkt att jag vill ha familj nu. Det är också en 
dröm. Jag hoppas att jag träffar någon som 
kan dela det här livet med mig och krävs det 
att jag är hemma åtta månader istället för 
fyra, så är jag det.

Det finns en del som ifrågasätter mig för att 
jag går lite emot normen. Så jag måste vara 
stark i mig själv och påminna mig om att jag 
gör detta för att jag verkligen vill det. 

Jag har ständigt nya drömmar och projekt 
på gång. Jag är nog hälften surfare och hälf-
ten entreprenör. Mina systrar brukar skoja 
om att jag har en liten revisorssjäl inom 
mig.”

PASSION. Jens Holmer, 39 år, älskar att surfa. När han är hemma blir vinterbadet hans kick. Åtta månader 
om året är han i varmare länder och lär folk att surfa.

Jens Holmer, 39 år, civil-
ekonom som surfar på heltid

Motto:  
”Lita på 
dig själv”

Det började med
ett rejält bakslag
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