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riktigt mod att hyra en egen bräda just där 
och då, så det blev tyvärr aldrig av att prova 
den gången.
 Har du varit intresserad av surf-
kulturen sedan tidigare?
 –Surfstilen, har alltid gillat den. En long-
board under armen har alltid sett rätt ut, 
oavsett om det har varit ett foto eller på tv 
eller var som helst. Det har liksom alltid sett 
spännande och tufft ut.
Vad hade du för kunskaper innan resan?
 –Inte mycket alls. Hade fått lite tips att 
träna armhävningar och ryggböj. De tipsen 
tackar jag för, lite extra rörlighet i armarna 
behövdes.
 Inte? Vad hade du för mål och förvänt-
ningar inför resan?
 –Att stå på brädan åtminstone en liten 
stund och ha kul.
 Är du nöjd med din resa?
 –Ja, verkligen. Jag var och är fortfarande 
en riktig nybörjare men Surfakademin tog 

–Vem har rätt till vågen här? frågar Henrik 
Allard. Han är surfinstruktör på Costa Rica 
och jobbar för Surfakademin. I sanden på 
stranden i Santa Teresa på Costa Ricas stilla-
havskust, har Henrik byggt upp en våg och 
med två torkade löv visar han hur det kan 
se ut i vattnet. Mer pedagogiskt än vilken 
mellanstadielärare som helst lär Henrik och 
kollegan Anton ut surfingens grundregler. 
Bland de som sitter i halvcirkeln runt Henrik 
och Anton hittar vi Erik Sohlén, 27 år.
 Hur kommer det sig att du valde att 
göra en resa till Costa Rica?
 – Ja, du. Costa Rica blev nästan av en 
slump. Jag fick en fixidé om att sticka iväg 
och göra någonting annorlunda. Gärna 
i kombination med sol och värme. Hade 
en arbetsam höst på jobbet och behövde  
miljöombyte och nya intryck. Hade redan 
bokat en resa till Nya Zeeland men jag var 
otålig och ville komma iväg tidigare. Efter 
lite letande på Internet hittade jag Surf-
akademin och blev helt fast för deras Costa 
Rica-paket. Den perioden jag valde passade 
utmärkt som »tjuvstart« på resan.
 Varför just surf?
 –Jag reste lite i Australien för några år 
sedan. Surfers Paradise, Bondi Beach, så-
dana där riktiga turistställen. Tyckte att det 
såg så otroligt roligt ut att surfa. Hade inte 

hand om mig och gav mig hjälp och tips 
hela tiden. Det var jätteskön stämning på 
hela campen.
 Om du fick ändra på något, vad skulle 
det vara?
 –Tyckte att allting flöt på bra. Önskvärt 
skulle det förstås vara om dagarna var 
längre och att man skulle orka surfa mer.
 Du reste ju helt själv. Är det något 
du rekommenderar?
 –Ja, absolut.  Det som kändes lite oroligt 
var väl att jag inte kan prata spanska, men 
det gick bra att köra engelska. Väl framme 
på ranchen umgicks jag med hela gruppen.
 Några skador?
 –Förutom träningsvärk endast lite
skrapsår på foten. Drog den mot brädans 
fena när jag blev spolad.
 Har du planerat några nya resor?
 –Ja. Ska tillbaka till Costa Rica i januari. 
Även då med Surfakademin.
 Har du några avslutande ord till 
andra som är nyfikna på surf och allt 
vad det innebär?
 –Jag tyckte det var great med en 
kurs. Man får låna bräda och lära sig från 
grunden, stilar, brädor, tekniker, regler. 
Så skramla ihop lite pengar och sök upp 
Surfakademin eller någon annan som 
anordnar kurser. Det är grymt kul.

Erik hittade flytet i Costa Rica

Nyblivna surffantasten 
Erik Sohlén plockar en 
av sina första vågor på 

Costa Ricas västkust.
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