
Sjøforklaringen

Din beste tid på sjøen?
– På et surfebrett i solnedgangen i varmere
strøk sammen med gode venner.

Bølgen du aldri glemmer?
– Inne i en kort tube i Costa Rica.

Hvem lærte deg å svømme?
– Det lærte jeg meg selv.

Årer, motor eller seil?
– Surfebrett.

Hva er kystens perle?
– Hoddevik.

Din største tabbe til sjøs?
– Jeg droppet inn på en person i Australia en
gang. Det vil si at jeg stjal en bølge fra den
som hadde rett til bølgen. Det finnes en
uskreven regel i surfing, om at det som er
nærmest brytningspunktet har første-
prioritet. Regelen finnes både for at man
unngår å skade seg og for at man ikke skal
ødelegge for hverandre.

Den viktigste sjøvettregelen?
– Å ha respekt for havet.
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– Jeg kjenner det krible i kroppen. To uker på land er for
lenge!

Runa Andersen (24) smiler oppglødd, klasker hånd-
flatenemot lårene. Hun sitter i en sofa i Hoddevik på
Stadt. Kjent som et av Norges mest værbitte områder, på
kartet formet som en knyttnevemot havet. Omgitt av
gresskledde fjellsider og åpent farvann ligger et knippe
eneboliger strødd utover ei irrgrønn slette. Lenge var de
fleste husene bebodd av enker etter sjømenn sommistet
livet på havet, men det var før unge surfeentusiaster fikk
snusen av stiv kuling og saltpartikler i lufta. I jakta på den

perfekte bølgenmanøvrerte de seg nedover dalen, langs
de snirklete veiene. Der mobildekninga gradvis avtar i
takt med at ørene tettes igjen og øynene sperres opp.

Vinden. Flittig omtalt av enhver meteorolog, er den en
vesentlig del av dagliglivet på Stadt. Postkasselokk ut-
styres med hengelås og ståltråd, søppelkassene bures
inne i hjemmesnekrede inngjerdinger. Og surferne? De er
avhengige av den.

– Vi surfere er usedvanlig opptatt av været. Vindenmå
være riktig og svellet på bølgene ha riktig retning, for-
teller Runa.

Stadt
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Værvant: Runa Andersen tilbringer sommeren som instruktør på Lapoints surfecamp Stadt. Her kanman ikke være særlig kresen

Magasinet jakter
i sommer på folk som har
et lidenskapelig forhold til sjøliv.
Kjenner du noen? Tips oss på:
magasinet@dagbladet.no
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Tjuefireåringen tilbringer hele sommeren her. Som
surfeinstruktør på Lapoints surfecamp er hennes oppdrag
å lære familier, ungdommer – ja, egentlig all slags folk, å
håndtere et brett i strie strømmer på sjøen. Siden den
dagen hun uerfaren kastet seg ut i Stadhavet for fem år
siden, har hun holdt stø kurs.

– Jeg skulle bli fotograf. Ingenting annet. Men da jeg
ikke kom inn på skolen, hadde jeg begynt å få smaken på
surfelivet, så da reiste jeg likeså godt til Australia. Da var
det gjort. Nå bare må jeg surfe!

Regnet piskermot kinnene og et tjukt lag av tåke ligger
smurt utover fjelltoppene. Bomullsplagg faller, gåsehud
blottes. Neopren klistres til dirrende kropper i hui og
hutrende hast. Det eneste som hinter om den faktiske
årstida er sommermelodien som strømmer utover par-
keringsplassen på Ervik.

– Vi må varme opp litt da, roper Runas kollega, Mads
Oftedal Schwencke (23), og kaster seg ut i aerobicliknende
øvelser på den våte asfalten.

Gjengenmed surfere ser ikke ut til å bry seg det grann
om været på land. Entusiastiske plukker de surfebrett fra

biltaket og forsvinner ut i dønningen uten å se seg tilbake.
Det skal briljeres i bølgedaler og på bølgetopper. Under-
vises om teknikk i vannkanten. Blant det storslåtte land-
skapet ser de ut som små kravlende selunger der ute i
havgapet. Det padles på alle fire, sprettes opp på to bein.
Noen forsvinner under vannoverflaten, åler seg tilbake på
brettet. Opp og ned, igjen og igjen. Det nærmer seg mid-
natt før første surfer kommer vassende opp av vannet
med brettet under armen.

– Det skal mye til for å få de andre opp av vannet nå
altså. De kom padlendemotmegmed de største glisa jeg

Det skal sterke strømmer og voldsomme bølger
til for at Runa Andersen (24) skal finne roen.

Betatt av
vinden

Sufernes ordbok

Point break: En bølge som
bryter langsmed land i en
bestemt retning og nesten
alltid på samme sted under
like bølgeforhold. Det er den
mest foretrukne bølgen
(break'et).

Reef break: En bølge som
bryter over et rev. Den er mer
avhengig av retningen på
bølgene og ikke minst størrel-
sen.

Beach break: En bølge som
bryter avhengig av sandbank-
ene og bunnforholdene på
stranden, det er det som er i
Hoddevik og Ervik. Ulempen
er at bølgene bryter forskjell-
ige steder og i forskjellige
retninger.

Tube/barrel: En bølge som
uthuler seg.

Stoka/stoked: Hvis man får
surfet en bra bølge og får et
lite adrenalinkick.

Surf spot: Et sted med bølger
som er surfbare, f.eks Hodde-
vik.

Whitewash: Det «hvite vann-
et» som blir etter en bølge
har brutt – kan være nærme
stranden eller langt ute der
de største bølgene bryter.

Swell: Bølger som er skapt av
sterke vinder ute på åpent
hav. Disse er bra for surfing.
De kommer med et jevnt
mellomrom og har ofte mye
mer kraft i seg en bølger som
blir skapt lokalt av vind.

Knee/waist/headhigh,
overhead, double overhead,
triple overhead: Begreper
som beskriver bølgehøyden.

på været. – Jeg drar ut uansett vær. Man kan drømme om palmer og sandstrand, men det blir uansett aldri det samme som å være her.



28 MAGASINET 28. juli 2012

noen gang har sett, sier campmanager, Fredrik Backe (25).
Vanndråpene pipler i ansiktet hans.
– Jeg er så sliten at jeg nesten dør! Men jeg har ikke noe

lyst til å gå opp, roper Runa fra vannet.
En drøy halvtime seinere er hun likevel tilbake på land.

Vrenger av seg den våte drakta, ser drømmende ut i
skumringen.

– Det er nesten sommeditasjon. Etter at jeg har surfet
forsvinner alle tanker, lufta går helt ut av meg. Jeg nyter
den roen.

Runa ligger henslengt i stua. Det er en ny dag i den røde
Lapoint-boligen, som for øyeblikket huser tre besøkende
familier og en håndfull instruktører. Flere av dem svens-
ker. «It's in the water baby», synger BrianMolko, mens
surfeeliten cruiser på tv-skjermen. Unger leker på gulvet,
den yngste knapt et halvt år. På kjøkkenet inntar noen
dagens lunsj, spagetti og fylt pølse. Det trampes i trapper,
smekkes i dører. Spilles kort i en krok.

– Det er et veldig kult miljø her på Stadt, alle er veldig
avslappa. Hjemme kan jeg bli litt lei av at folk er så seriø-
se. Alle maser om hva jeg skal gjøre, det forventes liksom
at man skal ha en plan. Men jeg har jo bare lyst til å surfe,
sier Runa.

Lidenskapen har lokket henne ut på de syv hav. Hun
har bodd på husbåt i Canada og padlet til jobb. Finansiert
surfetilværelsen gjennom å plukke epler i Australia, spin-
ket og spart for å smake på Stillehavet utenfor Costa Rica.
Ok, så får hun kanskje ikke den beste pensjonsordningen,
men pytt! Om hun fortsatt kan stå på stranda i badedrakt
og være like sulten på bølgene når hun har passert seksti,
da er Runa uansett fornøyd.

– Du holder deg jo sprek når du surfer, det er utrolig god
trening. Også føler jeg meg så sinnssykt bra etterpå. Det
gir en enormmestringsfølelse!

Surfemiljøet er ikke spesielt stort i Norge. Mange lokkes
av det unge, hippe kulturen, prøver seg et par ganger.
Men de færreste lar det bli en livsstil. Det er krevende,
altoppslukende. Dumå være tålmodig, sta. Villig til å felle
noen tårer.

– Jeg har vært nære på å gi oppmange ganger. Hvis det
går uker uten at jeg får en bra bølge – ja, da blir jeg så
deppa. Men når jeg først får det til er alt det vanskelige
glemt i løpet av noen sekunder.

Gjengen på Stadt spår at interessen for surfing vil øke
betraktelig de kommende åra. Flere og flere tar med seg
barna ut i bølgene, og Runa og kollegaene formidler surfe-
kunster til unger helt ned i treårsalderen.

– Det gir megmye å lære opp andre, gi dem den samme
følelsen som jeg har. Man glemmer jo gjerne hvor «stoka»
man var i begynnelsen, men når jeg jobber med nybegyn-
nere får jeg den følelsen tilbake.

Christopher Spilling Gjelten (10) fra Lørenskog er blant
de ferskeste på campen i Hoddevik. Sammenmed store-
søster Marianne Gjelten (25) har han nylig debutert på
surfebrettet.

– Første gang jeg fikk hodet under vann så tenkte jeg
«søren ass, hvorfor ble jeg med på det her?». Men så klarte
jeg å kommemeg opp, og da var det gøy, deilig! Du blir
skikkelig gira.

Søskenparet er ute på norgesturné i sommer. Neste
aktivitet på plakaten er sommerskikjøring på Stryn. Men
Christopher håper de kan bli i Hoddevik en dag ekstra.

– Det er veldig sosialt på campen synes jeg. Vi ser på
film og hopper på trampoline og sånn. Neste gang vil jeg
være her en hel uke!

Den harmoniske atmosfæren gjør at en lett kan for-

Et lite stykke Norge: Dramatisk natur gjør Hoddevik til en perle langs norskekysten.

Stillheten: Fredrik Backe nyter surfetilværelsen.
– Det er så deilig å være her, utenmobildekning og alt.

Skumringen: Tåka hviler lavt over Ervik kapell, et steinkast fra surfestranda. I klokketårnet henger skips-
klokka fra hurtigruteskipet DS Sanct Svithun som ble senket av britiske fly like i nærheten.
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sømme kraften som bor i de drønnende bølgene på Stadt.
Mange sjømenn har funnet sin våte grav på Stadhavet, og
seinest i 2003 sto MSMidnatsol i fare for å ende som
vrakgods i fjæresteinene.

– Havet er skummelt. Jeg har blitt tatt av strømninger
noen ganger, dratt mot steinene. Men jeg føler meg like-
vel trygg når jeg har brettet festet til ankelen, forteller
Runa.

– Men vet du hva? Etter et halvt år i Australia fant jeg ut
at jeg faktisk ikke kunne svømme. Jeg svømte som en
hund! Jeg fant meg et basseng og trente hver dag i en
måned. Den første dagen kom jegmeg ikke tjue meter en
gang, til slutt klarte jeg tusen.

Australia, som tiltrekker seg surfeentusiaster fra hele
verden, byr imidlertid på flere farer enn bølgekraften. En
dag Runa surfet på Bondi Beach utenfor Sydney i 2009,
ble enmann angrepet av hai bare en halvtime etter at

hun hadde svømt i land.
– Det var sykt! Men det nytter ikke å gå rundt og tenke

på det. Man kan jo skade seg på andre måter også, bli lam
eller hva som helst. Men jeg tror faktisk jeg skulle klart å
surfe uansett.

– Hæ?
– Har du ikke hørt om Bethany Hamilton? Hunmistet

hele armen i et haiangrep. Tre uker seinere var hun til-
bake på surfebrettet.

Potensielle farer virker riktignok uendelig langt unna når
du sveiper blikket over Hoddevik. Sauer tusler bekym-
ringsløst rundt i beitebakkene, kyr forsyner seg av gresset
i veikanten.

– Jeg har reist mye, men det er ingen steder som slår
Norge. Naturen her … den er så fin! De grønne fjellene
reflekterer seg i vannet slik at det får en helt spesiell

farge. Utenlandske surfere opplever Norge som veldig
eksotisk.

Runa er oppvokst i Levanger og er vant til å leve tett på
naturen.

– Jeg har egentlig aldri tenkt på at man er i naturen når
man surfer. Men det er jo så nære du kan komme. Du
ligger i havet, i naturen. Det er jo helt fantastisk!

Hvor hennes neste stoppested blir etter at sesongen på
Stadt er over, har hun ingen anelse om. Kjæresten Simon
bor i Canada. Og det finnes flere bølger hun ennå ikke har
besteget. Marokko, Indonesia, eller kanskje New Zealand?

– Selv om jeg trives godt i Levanger kommer jeg i alle
fall ikke til å flytte tilbake dit. Hvorfor? Det finnes jo ikke
noenmulighet for å surfe der. Surfinga har forandret livet
mitt. Hadde det ikke vært for den hadde jeg sikkert bodd i
Trondheim, fått en kjedelig jobb og blitt seriøs. h

linn.isaksen@dagbladet.no

«Hadde det ikke vært for surfinga, hadde jeg
sikkert fått en kjedelig jobb og blitt seriøs.»

Runa Andersen

Debutant:Mads Oftedal Schwencke (23) og Runa Andersen (24) instruerer sommergjester på Stadt. Christopher Spilling Gjelten (10) i forgrunnen, har prøvd seg på surfebrettet for
første gang. – I morgen er målet mitt å padle litt lenger ut. Hvis jeg surfer mye kan jeg kanskje prøvemeg på ordentlig store bølger når jeg blir 16.
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