Joe Blair, med ekte
bølger i håret!
I Solana Beach et par timer syd for Los Angeles,
skinner Californias sol over palmene mens bølgene
bryter mot de milelange strendene. Vi leter etter en
av USAs fremste surfelegender, Joe Blair.

Acacia Avenue er en liten paralellgate til North Highway 101.
Den hvite døren er vanskelig å
finne, men et lite skilt røper at du
har kommet rett: Blair Surf. Det
er hit de kommer, de profesjonelle
surferne, de som har gjort surfing
til en livsstil. Men døren er låst.
Surf-bølgen tok av for alvor i
1961, samme år som en av de
mest inflytelsesrike pop-gruppene
ble dannet, nemlig The Beach
Boys. Et av de hotteste surftstrendene var Cocoa Beach i Florida,
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der Joe Blair vokste opp. Her fikk
han sitt første surfbrett og her
lærte han å ri bølger. Fordi faren jobbet i flyselskapet PanAm,
kunne unge Joe fly verden rundt.
Han prøvde bølgene i California,
på Barbados, Puerto Rico og Hawaii. På Waikiki Beach på Honolulu traff han en av datidens
legender George Downing,
og begynte å jobbe for ham
med å lage surfebrett.
Gradvis lærte han hva som
fungerte best i ulike bølge-

størrelser, og han lærte seg hvordan brettene kunne forbedres.
Han gikk fra tradisjonelle, rundbunnede brett til flate og deretter til konkave, fordi han fant at
hulrommet under brettet slapp
vannet bedre og gjorde brettene
raskere. Samtidig flyttet han fin-

nene lenger frem for å få raskere svinger.
I dag er Joe Blair selv en legende
i det amerikanske surfemiljøet.
Et surfbrett fra Joe Blairs hånd
er det samme for en surfer som
en Lamborghini er for en bilentusiast. I førti år har han laget
brett for surfere, windsurfere og
padlere. Blair-brettene regnes
for å være blant de raskeste og
mest lettsvingte brettene du kan
få tak i.
Å eie et Blair-brett er prestisje.

Flere av brettene hans er samleobjekter og brukes som utstilling i bedrifter og restauranter
som vil smykke seg med å være
en del av Californias surfemiljø.
Plutselig svinger en truck med
et par surfbrett på planet opp
foran verkstedet i Acacia Avenue, og en solbrun Joe Blair
hopper. Med havsalt i håret og
hvitt Californiasmil ber han
høflig om unnskyldning for at
han ble forsinket.
– Man, it was great today. Two feet
over head and smoking!

