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– At politiet brøt inn døra vår to
ganger på under en måned, ble for
mye. Nå makter vi ikke mer.
Ekteparet Anne-Lise og Hermann
Huemer i Hammerfest er knust etter
år med fortvilet kamp for sønnen, og
frykt for politirassiaer.
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Kan få 
Grammy

Lever i frykt for nye rassiaer:



I Hammerfest
komponerer
Andreas Fliflet
verdensmusikk
for uendelighe-
ten. Det kan han
få Grammy for.
HELLE ØSTVIK
ho@fd.no

Siden 2006 har musiker og komponist
Andreas Fliflet (45) med datamaskinen
under armen samlet stemmer, lyder og
rytmer fra 1.000 kilometer nord for polar-
sirkelen til land så langt sør som
Argentina. Målet har vært å lage en ver-
densplate for uendeligheten som en del
av prosjektet «Jienat». 

Stemmene og lydene har han spilt inn i
surround-lyd.  En svært møysommelig
prosess som nesten ingen studioer bruker
ennå.

Musikken oppleves som umiddelbar.
Stedløs og tidløs. Men likevel gjenkjenn-
bar. Mange av komposisjonene er bygget
opp rundt lyder som i utgangspunktet
ikke er tenkt på som musikk, men som
satt inn i en sammenheng blir nettopp
det.   

Musikkens Oscar I vår var plata «Mira»
ferdig. I disse dager vurderes den for
nominasjon i seks kategorier for Grammy
Awards 2011. Grammy er musikkens
Oscar og regnes som den viktigste
musikkprisen i verden. 

– Visst er jeg både glad og spent. Jeg
er liten og ukjent og har ingen sjanse mot
de store selskapene, og har derfor ingen
visjoner om å vinne. Dersom jeg skulle
oppnå det utenkelige, nemlig å bli nomi-
nert, er oppdraget fullført, for å si det
sånn. Da er jeg superfornøyd.   

«Mira» som nå vurderes er også den
første verdensmusikkplata som gis ut på
Blu-Ray, og den første som har fått pro-
gramvaren til et av de mest profesjonelle
lydstudioene i Oslo, hvor Fliflet skulle få
utført sluttmiksen, til å bryte sammen av
utilstrekkelighet.

Aldri hadde noen komponist kommet
trekkende med så mange lydspor som
Fliflet. En oppdatert programvare måtte
til så prosessen kunne fortsette.

– Her sitter du altså i Hammerfest og
komponerer historie?

– Ja, hvorfor ikke? 

Beskjeden verdensborger Fliflet er en
stille og forholdsvis beskjeden mann.
Han roper ikke høyest når han gir ut sine
verker. Han smiler kanskje en anelse bre-
dere og trør sine lange steg litt lettere,

men ellers er han akkurat like stille som
før.

At han i dette øyeblikk vurderes for å
bli nominert til Grammy, roper han heller
ikke over seg for. Selv om det er ualm-
innelig lenge mellom hver gang, dersom
det i det hele tatt har skjedd med ei plate
fra Finnmark. 

Andreas Fliflet er født og oppvokst i
Bergen, som minstebanet i en søsken-
flokk på tre, av foreldre som aldri la en
demper på minsteguttens kreative evner
og som fritt lot han tråkke opp sin egen
sti.

Som sjuåring begynte han med fiolin

og piano, uten at han gjorde større furore
av den grunn. Noen år senere ble han
imidlertid verdenskjent i Bergen som
bassist i gruppa «Man Maid». Etter to
vinylplater bestemte den unge Fliflet seg
for å gjøre musikk til levebrød. Om kan-
skje ikke som popartist.

Han reiste til Boston og utdannet seg i
arrangering og utøvende bass.

Til Hammerfest Over en tekopp og ei avis
i den norske sjømannskirken i New York,
fant han annonsen som fortalte om ei
ledig stilling som bassist hos
Landsdelsmusikerne i Hammerfest.

– Hvorfor ikke? tenkte Fliflet. Han
søkte, fikk jobben og satte seg på flyet til
Hammerfest den 2. februar 1994.

Hans første møte med regionen skjedde
mange år tidligere. Da han som tiåring
vant en konkurranse hvor premien var å
få bo ei uke hos en reindriftsfamilie i
svensk sameland.

– Jeg fikk et vanvittig kick av opple-
velsen, og etablerte min første kulturelle
bevissthet om urfolksspørsmål.

Unggutten så blant annet hvordan sven-
ske Vattenfall hadde demmet ned store
områder på 1960-tallet. I 1980 var han 15
år og tilbake langt nord i eget land. Da i

Dersom jeg skulle oppnå og bli nominert, er oppdraget fullført, for å si det sånn. Da er jeg superfornøyd.  Begge foto: Helle Østvik
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Alta for å demonstrere mot utbyggingen av
Alta-Kautokeino vassdraget.

– Det er noe med det opprinnelige, rytmen i
folket og naturen som fanger meg og som er
en stor inspirasjon til musikken jeg lager.

Til kjærligheten Etter 10 år som landsdelsmu-
siker i Hammerfest tok Fliflet ett års permi-
sjon og reiste til nord i Argentina.      

Under en 15 timers togreise på 4.000 meters
høyde traff han Adriana (33) fra byen Salta i
Nord Argentina. Adriana som jobbet på toget
lot seg sjarmere av den bergenske musikeren
fra Hammerfest og takket etter hvert ja til
invitasjon på middag.

– Jeg var i Argentina hele skoleåret, så det
ble heldigvis ikke bare med den ene middags-
invitasjonen.

Da Fliflet flyttet hjem igjen til Hammerfest
kom Adriana etter. Paret giftet seg og fikk
Fredrik (5) og August (2).

Nå venter hele den lille verdensfamilien i
spenning.

– For meg er livet med Adriana, Fredrik og
August det mest spennende – uansett. Men det
er klart vi også ser fram til 1. desember hvor
alle de nominerte for Grammy 2011 blir pre-
sentert på CBS.

Nesten hele plata er spilt inn i Fliflets provisoriske stu-
dio i Hammerfest.

«Sving armane, stå med føtene frå kvarandre. Bøy i knea. Der,
ja. Og kjøyr! Sving opp og ned og tralalala og stans.»

Slik var det, hver bidige hverdagsmorgen fra midten av 60-tal-
let. Den tida allmennkringkastningen uten store motforestil-
linger kunne ta ansvar for folkehelsa. Reidar Morset oppfordret
til bøy, tøy og strekk, og trallet freidig i vei akkompagnert av
Inger Mikkelsen Røsoch (Mikro) på radio. Det var bare en kanal
den gangen, så morgenstrekken gikk til alle og kunne ikke vel-
ges bort av sarte sjeler som måtte finne denne evige masingen
om trim og god form støtende eller stigmatiserende. Slik var
det helt til det siste «... og stans» en gang tidlig på 80-tallet.

Slik er det åpenbart ikke lenger. Fjernsynsalderens største tri-
mikon, Kari Jaquesson, høstet storm da hun påsto det vi alle
egentlig hele tiden har visst: «Fedme er ingen sykdom, bare
mangel på mosjon».

Det skulle hun ikke sagt. Noen kunne bli støtt. Sykelig fedme
kan være genetisk som det heter nå som alternativ til arvelig.
Selvsagt er det også slik, men for den store hop har nok hyper-
aktive Kari faktisk rett.

Men enda verre: Overvekta skyldes kun latskap, konkluderte
Kari. Rett igjen, men slikt sier man ikke ustraffet i en befolk-
ning som statistisk legger på seg tonnevis i året, Flere og flere
og mer og mer. Genetisk? Neppe. Det tar flere generasjoner å
forandre gener. Så den enorme vektøkningen må ha helt andre
forklaringer enn at det norske folk skulle ha mutert seg til fles-
keberg i løpet av en til to generasjoner. 

Selv tilhører jeg den feite, eller i alle fall halvfeite (jeg trøster
meg selv), del av norskeflokken. Kulemagen som jeg lenge
oppfattet som en midlertidighet har vist seg mer standhaftig
enn jeg egentlig liker. Så får jeg trøste meg med at alderstil-
legg; det er lov for en mann i godt voksen alder. Det het pondus
i gamle dager, og var alt annet enn negativt. Det var tegn på
velstand og velvære. I alle fall for menn.

Jeg ser ikke meg selv som lat, ikke i total forstand. Ikke syk
heller (bank i bordet). Bare litt i overkant kroppsfullendt, om
man kan si det slik. Da finner jeg meg ikke i lettvinte diagnoser.
Jeg etablerer herved en ny gruppe som nå bare roper etter
noen som kan forsvare oss som ikke hopper og spretter med
Kari Jaquesson, men som heller ikke kan katalogføres som lat-
sabber.

Heldigvis kan vi alltid stole på professor Per Fugelli. Han som er
i mot alle pekefingre som alskens helseprofeter måtte løfte.
Det gir bare folk dårlig samvittighet og økt stressnivå. Og det er
jo ikke sunt, og ingen blir frisk av det. Sier sosialmedisinprofes-
soren som har tatt doktorgrad på helsa til fiskerne i Nord-
Norge.

Denne uken fikk han heder og pris fra høyeste hold i helsevese-
net; Karl Evang-prisen utdelt av selveste Helsetilsynet. Så han
må jo ha noe rett han også, priset som en er. 

Hva jeg tror? Jeg er vel bare feit og forvirra. Men jeg ønsker alle
lesere en trivelig helg. Husk at kalorier skal fortæres – ikke tel-
les. Og for all del; trim gjerne, men la deg for all del ikke stresse
av om magen er rund eller flat.

Svein G. Jørstad
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