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Både Jens och Peter åkte till 
Hawaii för att läsa på univer-
sitetet och lära sig surfa. Som 
nybörjare inom surfing begick 
de alla misstag man kan. Till-
slut förbarmade sig en hawaii-
ansk familj över dem. Efter 
fyra år på Hawaii reste de hem 
till Sverige för att jobba. Jens 
grundade varumärkesbyrån 
Label och Peter blev den förste 

Det är tidigt 90-tal och surffilmen 
Point Break går på repeat i många 
tonårsrum. Hos Peter i Skanör och 
Jens på Brännö väcks drömmen om 
en ändlös sommar. Några år senare 
möts de av en slump på en flygplats 
på Hawaii, första steget mot sin 
dröm. Idag har de gjort business av 
sin passion men med lekfullheten 
och känslan kvar.

Entreprenörer  med 

anställda på Sund Kommunika-
tion, idag Grayling. Spännande, 
fria jobb men något saknades. 

– Vi insåg att det inte räckte 
med sex veckors surfing om 
året, säger Peter.

Drömmen fick liv
Efter mycket research upp-
täckte de en lucka på markna-
den och satte ihop sitt koncept: 

Den 7/12 kan du träffa och inspire-
ras av Jens och Peter på semina-
riet Passionsdrivet entreprenör-
skap i Malmö. Då får också träffa 
Vibeke Billing, som avslutade 
läkarkarriären för att istället starta 
The Beach House Club, som säljer 
lakan tillverkade av T-shirttyg. Läs 
mer och anmäl dig i Kalendariet på 
www.handelskammaren.com
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ett surfreseföretag utan indu-
striell känsla med likadana 
brädor och trasiga våtdräkter. 

– Vi gör resorna som när vi 
själva är iväg. Rekande, testa 
olika spots, bra utrustning och 
restauranger med schysst mat 
är givet, säger Jens. 

2006 med tre bokningar till 
första resan sa de upp sig från 
sina jobb. Sedan gick det fort. 
Efter en månad hade de 150 
bokningar och första sommaren 
i Biarritz gick över förväntan. 
Idag går resorna även till Kali-
fornien, Costa Rica och Galicien

– Våra gäster är allt från 
tonåringar till barnfamiljer 
och företag. På kvällarna kan 
man se en 45-årig bankman 
från London sitta och diskutera 
dagens surf passionerat med en 
tonåring från Ljungby. I Sverige 
är vi ofta låsta i åldersspann 
men surfingen fungerar som 
en fin brygga, konstaterar Jens. 

Under sommaren domine-
rar privatkunderna, på hösten 
företagen.

– Många företag har upp-
täckt oss som ett alternativ till 
konferens med kaffe och bullar. 
Surfing är kollektivistiskt, det 
bygger team där man hjälper 
och pushar varandra, säger 
Peter.

Med grundvärdena  
i behåll
De pratade mycket om att ta 
steget ut och släppa taget om 

l Dansk ekonomi färgar av sig alltmer på oss. Nya regeringen 
tar i princip över den gamla regeringens ekonomiska politik. 
Strukturellt tappar 50 miljarder till 2020 på grund av demografi 
med mera. Man vill nu minska offentlig konsumtion och att få 
danskarna att jobba mer genom pensionsreformer och sänkta 
skatter. Företagens totala lönekostnader i förhållande till utlan-
det skall ner. Det blir investeringar 
för 120 miljarder i transportnät och 
ny tunnelbanelinje i Köpenhamn, 
därtill kommer Fehmarn-förbindel-
sen på 50.

Frågetecken finns kring trängsel-
avgifterna i Köpenhamn och hur de 
påverkar pendlare från Sverige. Om 
HH-förbindelsen är det ännu tyst 
och regeringsdeklarationen nämner 
i stället Kategattprojektet, en bro 
mellan Jylland och Själland. Men det 
danska närings livet är öppet för HH.

Över tid kommer Danmark att be-
höva Öresundsregionen för sin egen 
tillväxt. Både arbetskraft och svens-
ka tjänsteföretag kommer att efterfrågas. Vi bör inte minst be-
vaka och vara aktiva inom utbildning och forskning/innovation 
där höga ambitioner nu matchas av satsningar.

PER TRYDING

Vad betyder den nya danska 
regeringen för Sydsverige?

Helle Thorning-Schmidt 
utnämndes till ny stats-
minister i Danmark den 
3 oktober.
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sina trygga liv. Folk runt om 
kring dem var positiva men 
också lite bekymrade. Beslutet 
togs med bultande hjärtan men 
de hade redan från början mål-
bilden klar för sig och de gör 
alltid det som är bäst för företa-
get. Men att kunderna ska upp-
leva sin bästa vecka någonsin 
betyder inte att Jens och Peter 
går miste om sin egen surfing. 
Istället går de upp klockan fem 
och får sin egen surftid.

Surfakademin började som 
ett livsstilsprojekt och är nu 
ett livsprojekt. De jobbar på 
att göra Surfakademin mer 
företagsmässig men utan att 
tappa lekfullheten, dynamiken 
och harmonin. 

– Vi ställer oss emot att det 
ska bli en fabrik, surfing är en 
frihetskänsla, säger Jens. 

Med Surfakademin reser 
Jens och Peter världen runt och 
surfar 300 dagar om året. 

– Det ligger inte helt i linje 
med vad en 35- och en 40-åring 
i Sverige ska göra. Vi utmanar 
normer och regler för att vi har 
övertygelsen att vi vill leva på 
ett annat sätt. Gör ett aktivt 
val och låt dig inte dras med i 
flocken bara för att andra gör 
det. Lev. Älska. Surfa. Hälsar 
Jens och Peter från sunny Cali-
fornia. 
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Många företag har upptäckt 
oss som ett alternativ till 
konferens med kaffe och bullar. 
Surfing är kollektivistiskt, det 
bygger team där man hjälper 
och pushar varandra.


