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Visste du detta om Biarritz?
Jens Holmer berättar om kontrasternas stad

iarritz var fram till mitten på 1800-talet en 
enkel fiskeby där invånarna mest försörjde 
sig på valfiske. Det kom att ändras när Napo-
leon III besökte byn med sin vackra fru Eu-

genie. Eugenie förälskade sig i omgivningarna och de 
salta baden varpå Napoleon lät bygga ett sommarpa-
lats intill den mest centrala stranden, Grande Plage. 
För att ära sin fru ytterligare utformade Napoleon 
palatset som ett E och döpte det till Villa Eugenie. 
 Biarritz blev snart finkulturens mecka. Lyxhotell, 
slott och konstnärsateljéer byggdes i rask takt upp i 
området omkring villa Eguenie. Allt från Spanska prin-
sar till Amerikanska artister har sedan dess frekvente-
rat staden. Hit kom Picasso, Zola, Chaplin, Hemingway, 
Alexandre Dumas, Bing Crosby, Gary Cooper, Frank 
Sinatra och Stravinsky.

Europeisk surfing föddes i Biarritz
År 1957 kom den amerikanska filmaren Peter Viertel 
till Biarritz för att göra en filmatisering av Hemingways 
»The Sun Also Rises«. Viertel såg vågorna på stranden 
Cote des Basque och sände omedelbart efter en 
longboard från Kalifornien. När Viertels surfbräda 
anlände till Frankrike var den troligtvis den första av 
sitt slag i Europa. 
 Viertel började surfa vågorna på stranden Cote 
des Basque tillsammans med kompisarna George 
Hennebutte och Joel de Rosney. Intresset för den 
nya spännande sporten var enormt – inom ett år hade 
Europas första surfklubb startats och Hennebutte 
började tillverka brädor på heltid. Snart hölls Europas 
första surftävling på Beachbraket framför Villa Egui-
ene (numer Hotel du Palais). 
 Det dröjde många år innan surfingen spreds vidare 
till andra europeiska länder.

Biarritz har en unik mix
Lyxturism mot Surfturism. Societets-Frankrike mot 
Jordbruks-Baskien. Pyrenéernas bergsknallar mot At-
lantens vågor. Biarritz är kontrasternas stad. Samtidigt 
som Europas rikaste turister spenderar tid och pengar 
i exklusiva affärer, fina restauranger och anrika hotell, 
delar surfarna sin tid mellan billiga snabbköp, enkelt 
boende och stadens stränder. 
 Samtidigt som de stolta baskerna kryper in på sina 
mysiga enkla restauranger, flanerar societetsfrankrike 
på konstvernissage med högt i tak. Och samtidigt som 

den mäktiga Atlanten ändrar skepnad efter vindar och 
väder byter även Pyrenéerna skrud efter säsong.
 
Att besöka Biarritz idag
Alltsedan surfing introducerades i Biarritz i slutet av 
50-talet har staden varit hjärtat i Europas surfscen. 
Här finns flera berömda shapers, stora delar av 
surfindsutrin och de största surftävlingarna hålls i 
området. I Juli kan man se världens bästa tjejer göra 
upp i Longboard-VM och i September varje år kom-
mer herrarnas världselit till grannbyn Hossegor för 
en deltävling i världstouren. Biarritz har alltid lockat 
världsstjärnor, några av stadens mest berömda locals 
är Tom Curren, Miki »Da Cat« Dora och den nya 
superstjärnan Jeremy Flores. 
 En nackdel med denna gedigna surfbakgrund och 
den starka scenen är att crowd blir ett problem på 
vissa stränder. 
 Längs den taggiga och vackra kusten finns dock 
många surfstränder för både nybörjare och erfarna 
surfare. Om man söker sig runt lite i området kan 
är det inga problem att hitta peakar med mindre 
eller ingen crowd. Det är sommarvärme från maj till 
oktober och vågorna bryter då i vatten som är 18-22 
grader varmt.
 Biarritz är inte bara kontrasternas stad utan även 
ett riktigt bra resmål för alla typer av surfare. 
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JEns HolmErs fEm BästA BiArritz-tips
• Dawn-patrol. Fransmännen är morgontrötta så tidiga morgnar surfar 
du med betydligt mindre crowd.
• Ta hänsyn till den stora tidvattensskillnaden. Den kan vara nästa fem 
meter, vilket kan motsvara 100 meter strand. Surfa på lågvatten när det 
är ett litet swell.
• Optimera din surfing genom att ha bil. Området har enormt många 
olika breaks och om stränderna i staden inte fungerar finns det oftast 
något i närheten som fungerar bättre. 
• Upplev stadens kontraster genom att promenera runt bland Casinos i 
de rika kvarteren runt Hotel du Palais för att sedan smita in på en enkel 
Baskisk restaurang. Restaurant de la Nuit är en favorit som har öppet 
från elva på kvällen.
• Kör After-surf med rosévin på underbara och trendiga baren 100 Mar-
ches ovanför Cote de Basque.
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