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Medan staden sover ger sig Magnus och hans 16-årige son Fredrik ut bland 
välvande vågor. Tidvattnet är deras lag och vågorna en utmaning.  
I franska Biarritz är surfingen en del av livet. 
AV SOPHIA PAULIN FOTO SOPHIA PAULIN OCH YOURI BARNÉOUD

Balans i Biarritz      
– surfbonding på vågtopparna

TEMA FAR & SON

Torrsurfing är en 
ofrånkomlig del 

av läroprocessen.
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Ute bland vågorna tar ivern plöts-
ligt över Fredriks blick. Han lägger 
sig på mage över brädan, blickar 
framåt och paddlar med armarna. 
Bakom honom tornar vågen upp sig. 
Den nuddar hans fötter och ger ho-
nom en skjuts framåt. Fredrik tar yt-
terligare några paddeltag och reser 
sig sedan i en kvick rörelse upp på 
brädan. 

”Bravo, bravo”, hörs surfinstruktörerna skrikande från stranden, 
precis innan Fredrik tappar balansen och ramlar ner i vattnet igen. 

Fredrik ler lyckligt när han småspringandes kommer upp ur vatt-
net med brädan under armen. 

”Wow, vilken grym känsla, det gick så snabbt. Vågen bara tog tag 
i mig och jag flög fram”, säger han med rungande Göteborgsdialekt 
och torkar det salta havsvattnet ur ansiktet. Andfådd spejar han ut 
mot havet och fäster blicken på pappa Magnus som på mage på brä-
dan får skjuts av vågorna upp på land. Även han har ett stort leende 
på läpparna och verkar nöjd med dagens första vågor. Väl uppe på 
stranden möts far och son med en hi ghfive och en hastig kram för 
att gratta varandra till morgonens prestationer. 

Det är fortfarande mörkt ute. Klockan är sju och solen har inte 
hunnit gå upp. Förutom en skränig lastbil med blinkande ljus som 
plockar upp skräp från gårdagens turister är det tyst. Morgonluften 
svalkar mot huden och gatlyktorna speglar sitt bleka sken i vatten-
ytan i havsviken vid Le Port Vieux i franska Biarritz. Staden sover 
fortfarande. Men några är redan uppe. Surfarna. Och idag är pappa 
Magnus Nanneson och hans 16-årige son Fredrik två av dem. Att de 
inte får ligga kvar i sängarna och gotta sig på morgonen under semes-
tern verkar inte vara något bekymmer. För det viktigaste är vågorna. 

Nere på stranden Côte de Basques samlas gruppen kring ledarna 
Jens Holmer och Peter Sahlberg från Svenska Surfakademin som 
går igenom dagens teori. Det huttras och görs åkarbrasor för att 
hålla värmen i morgonkylan. Axlar rullas för att värma upp leder. 
Några torkar morgongruset ur ögonen. En äldre kvinna med bara 
ben, klädd i en vit lång tröja går sin morgonpromenad längst strand-
kanten. Fredrik vaxar koncentrerat sin bräda och blickar ut mot 
vågorna. 

Trots att luften är kylig är det varmt i vattnet. En efter en vadar 
gruppen ner bland vågorna. När vattnet nått upp till midjan lägger 
de sig på brädorna och paddlar. Det gäller att ta sig förbi vågorna 
och ut på lugnare vatten. För att komma dit måste man ”duckdiva”, 
det vill säga krypa ihop på brädan och dyka under vågen för att 

komma över på andra sidan. Fredrik dyker en, två, tre, fyra gånger 
och tar sig igenom svallet. Lite längre bort syns Magnus. De sitter 
båda gränsle över brädorna och tittar ut över vågorna. Ibland utby-
ter de en blick men säger inte ett ord. Koncentrationen är hög och 
vågornas brus överröstar allt annat. 

Efter ett tag vinkar Jens och Peter upp far och son ur vattnet för 
att träna upphopp på land. Att snabbt komma upp på brädan är A 
och O när det gäller att fånga vågen.

”Det här med surfing är mycket kämpa och verkligen en utmaning. 
Ibland undrar jag vad jag håller på med, men när man tar en våg är 
det riktigt kul”, säger Magnus och placerar sin surfingbräda i sand-
brynet. 

De lägger sig på varsin bräda och tränar upphopp medan morgon-
diset sprids med vinden och dagens första solstrålar värmer de kalla 
surfarna i vattnet. 

När Fredrik fick i 15-årspresent att åka på en resa med pappa lade 
Magnus fram förslaget om surfing i Biarritz. Det var första gången 
de skulle resa iväg bara de två, och Magnus ville ha en aktiv semes-
ter. ”Bara sol och badsemester är ingenting för oss. Då skulle vi få 
tråkigt. Vi vill hålla igång och testa nya saker”, säger Magnus. 

Sedan länge hade han haft en dröm om att lära sig surfa, och nu 
ville han göra slag i saken och ta med sig sonen. Fredrik som aldrig 
tidigare hade surfat i sitt liv nappade på idén. 

”Kompisarna tyckte att det var coolt att jag skulle åka och surfa 
med pappa. Själv tyckte jag att det skulle bli spännande att testa 
något nytt, och surfing verkade kul”, säger Fredrik som går andra 
året på gymnasiet. 

Magnus och Fredrik är vana att umgås, även om tiden oftast de-
las med storebror Tobias som är 19 år. Men att vara på semester 
tillsammans, långt borta från dataspel och tv, är annorlunda.

Trots den gamla drömmen om att lära sig surfa var resan nå-
got av ett infall, och de bokade endast några veckor i förväg. Det 
fanns platser kvar på Svenska Surfakademins camp i Biarritz, och  
Magnus och Fredrik bestämde sig för att ta chansen. Två veckor 
senare befinner de sig i Europas surfingmekka tillsammans med nio 
andra svenska surfingelever, som alla kommit hit för att lära sig be-
mästra surfingbrädan och naturens krafter. 

Magnus är äldst och Fredrik yngst men åldrarna varierar varje 
vecka. Yngsta deltagaren under sommaren 2009 var sex år och den 
äldsta sextio. Surfing passar alla oavsett ålder. Det handlar om en 
livsfilosofi, att låta tidvattnet styra dygnet, lämna all stress bakom 
sig och leva i nuet. När vågen kommer är det ögonblicket som gäller 
och inget annat.  

I denna lilla semesterstad på franska Atlantkusten är surfingen en 
livsstil. Staden kallas ofta Europas surfinghuvudstad då det var hit 

”Det här med surfing är 
mycket kämpa och verkligen 
en utmaning. Ibland undrar 

jag vad jag håller på med, 
men när man tar en våg är 

det riktigt kul.”

Surfingens äldsta historia är inte 
helt klarlagd, men den ska

ha uppstått för över 2000 år 
sedan hos polynesierna.

Jag kan surfa, jag är inte rädd, jag kan surfa... 
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surfingen kom först i Europa. Det var när Hemingways roman Och 
solen har sin gång skulle bli film som det hela började. Året var 1957 
och filmen spelades in i Biarritz. Regissören Peter Viertel från Kali-
fornien fascinerades av den franska Atlantkustens vågor 
och lät skicka efter en surfingbräda från 
usa. Tillsammans med tre kompanjo-
ner blev de surfpionjärer i Europa, och  
sedan den dagen har surfingen spelat en 
stor roll för stadens identitet. 

Många flyttar till Biarritz för att låta 
surfingen bli en del av vardagen. Men för 
att lyckas surfa en våg krävs timmar av 
träning. Det tar tid att lära känna havet, 
vågorna, strömmarna och brädan. 

”Att lära sig surfa är mycket svårare 
än vad jag trodde och väldigt fysiskt an-
strängande”, flåsar Magnus som tidigare 
bara surfat lite grann hemma i Varberg. 
Men det är inte första gången han ger sig på en brädsport. När Mag-
nus var ung var skateboarden hans liv. Det var precis när den hade 
kommit till Sverige, i mitten av sjuttiotalet, och Magnus var bara tio 
år men hängde med tonårsgrabbarna. 

De ägnade dagarna åt att åka skateboard och så småningom tävlade 
han i både sm och em. 1986 lyckades Magnus till och med kamma hem 
en åttonde plats i Europamästerskapet. Så småningom lade han skate-

boarden på hyllan och började istället drömma om havet och vågorna. 
Nästa dag är det kvällssurfing som gäller. Det har tidvattnet be-

stämt. Vädret har förvandlats drastiskt sedan gårdagen. Regnet pis-
kar frenetiskt mot fönsterrutan när jag i skymningen kör till staden 
Hendaye vid spanska gränsen. Men inget oväder i världen verkar 
kunna stoppa surfarna. Ute i vattnet syns några svarta prickar som 
jag till en början har svårt att identifiera. Efter att ha utkristalliserat 
några svenska fraser och ord bestämmer jag mig för att det nog mås-
te vara Fredrik och Magnus surfinggrupp som är i vattnet. Regnet 
och vinden verkar inte beröra dem ett dugg för ute bland vågorna 
hörs tjoande och tjimmande. Med jämna mellanrum ses någon i upp-
rätt ställning som surfar vågen. På grund av regnet är det svårt att 
urskilja vem det är men efter ett tag kommer Fredrik upp ur vattnet.  

Är det inte jobbigt att surfa i regnet?
”Nej, nej” svarar han entusiastiskt. ”Det här var bästa surfingen 

på hela veckan. Riktigt bra vågor och jag har till och med lyckats 
ta större vågor än tidigare i veckan. Att det regnar gör bara att man 
känner sig peppad. Det är ännu en utmaning”, säger han och spring-
er ut i vattnet igen. 

Någon halvtimme senare har klockan hunnit bli nio på kvällen 
och en efter en kommer gruppmedlemmarna motvilligt upp ur vatt-
net. Det var sista lektionen på veckan och de flesta tar planet till-
baka till Sverige redan följande dag. Brunbrända, trötta och några 
adrenalinkickar rikare. 

Fredrik huttrar och Magnus hjälper honom av med våtdräkten 
som sitter som klister på kroppen. I vattnet är det var och en för sig 
som gäller, men så fort de är uppe på land igen är Magnus där för att 
hjälpa Fredrik om han behöver något. 

”Det känns kul att göra något sådant här med min son. Jag är stolt 
över honom, glad att han klarade det och tyckte att det var kul. 
Fredrik kan ha ett himla humör ibland, men han har verkligen bitit 
ihop och kämpat på”, säger Magnus och hissar upp en bräda till ta-
ket på bilen där Fredrik står och tar emot.

Efter att alla i gruppen duschat och bytt om i mörkret är det dags 
för en sista middag med gänget i den lilla byn Ghetary några kilo-
meter från Biarritz. Inredningen påminner om en hippiesrestaurang 
någonstans i Asien med porträtt målade på väggarna, fisknät och 
ljusgirlanger i olika färger. 

”Vi har haft en mysig vecka här i Biarritz och hängt ihop som två 
små kompisar. Det har varit en helt ny upplevelse. Förutom surfing-
en har vi ätit på restauranger och vandrat runt i staden. När vi haft 
tråkigt har det blivit en och annan sten, sax och påse.  Trots att vi 
varit väldigt nära inpå varandra har det gått bra. Vi har en bra con-
nection”, säger Fredrik och tittar varmt på sin pappa. Magnus lägger 
armen om sin son. Det syns att de trivs tillsammans. 

För Magnus har surfingen även inneburit ett rejält avbrott i 
hans annars mycket krävande jobb som polis, där han arbetar med  
spaning och utredning. Att ligga på en surfingbräda i Atlantens  
vågor är en stor kontrast till rånförsök och mördare. Men samtidigt 
har det varit långt ifrån en slapparsemester, och träningsvärken i 
kroppen gör sig påmind vid varje rörelse. 

Trots kampen mot stora vågor och många kallsupar planerar  
Magnus redan inför nästa surfingresa som ska gå till Cosa Rica, dit 
Surfakademin också anordnar resor. Han har fått blodad tand. 

”Eller så åker jag tillbaka hit, med då ska jag sova i bilen som en 
riktig surfare”, säger Magnus.  

MED BRÄDAN UNDER ARMEN
Surfvecka i Biarritz: Med Svenska Surfakademin 3 990 till 5 290 
kronor beroende på månad (maj–oktober). I priset ingår boende 
på hotell, fem dagars surfinglektioner, dagsutflykter, surfbrädor, 
våtdräkt, videofilmning och fotografering. Resa till Biarritz ingår 
inte. För mer info: www.surfakademin.se. För den som vill åka på 
egen hand finns mängder av surfingskolor på plats i Biarritz eller 
närliggande Anglet där man kan ta veckokurser eller enstaka dags-
kurser. Pris från 30 euro per dag. Observera att kurserna ofta sker 
på franska eller i vissa fall på engelska. 

Resa till Biarritz: Magnus och Fredrik åkte till Biarritz med Air-
france och bytte både flyg och flygplats i Paris. Pris cirka 3 500 
kronor. Det går även att flyga till Biarritz med Ryanair via London 
Stansted, pris från 1 500 kronor. Andra alternativ är att åka till 
Bilbao eller Bordeaux som ligger två timmar från Biarritz. Från de 
båda städerna kan man sedan ta sig till Biarritz med tåg eller buss. 

RESTAURANGER OCH BARER: 
LES 100 MARCHES: Tapas, sangria och Biarritz bästa utsikt mot sol-
nedgången. På denna utomhusbar möts man över generationsgränserna 
för att spela boule eller bara njuta av den avslappnade stämningen och 
den vackra utsikten. 
TANTINA DE BURGOS: Serverar traditionell baskisk mat i en bullrig och 
trevlig miljö långt från turistfällorna. 
BISTROT DES HALLES: Liten bistro i äkta fransk anda. God och 
prisvärd mat. 
COMPTOIR DU FOISGRAS: En öppen bar i ett gathörn med trätunnor 
som bord. Perfekt för ett glas vin före maten med en tallrik tapas, ost 
eller charkuterier. 

” Att det regnar gör 
bara att man känner 
sig  peppad.”

BIARRITZ SALUHALL: Öppen från tidig 
morgon fram till halv två. Grönsaker, 
frukt, ost, kött, fisk, färsk pasta och 
mycket mer säljs på denna inomhus-
marknad som är en fröjd för ögat. 

Missa inte! 

Biarritz

Bilbao

Bordeaux

Paris

SPANIEN

FRANKRIKE

Efter en dag  
på brädan är det 
lätt att extra-
skinnet sitter 
fast.

Villa Belza. Närheten till  
”Djävulens bro” och namnet 
Belza, som betyder svart 
på baskiska, har skapat 
historier om att både häxor 
och gengångare gästat denna 
byggnad, belägen på udden 
vid surfstranden Côte
des Basques i Biarritz.

Se sån stil han har.


