


TAKK
Tusen takk til Kjetil Holmstad-Solberg og Ragnar Olsen for fantastisk musikalsk samarbeid. 
Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Thank you to Chris Cubeta and Gary Atturio, and everyone at Studio G Brooklyn, for leading this 
fantastic process where my Norwegian music got a wonderful touch of New York, thanks to you 
and all the amazing musicians in NYC. It was an experience of a lifetime!

Thank you to Allie Moss for your patience and your belief in developing my voice.

Takk til Håkon Skog Erlandsen for eventyrlyst og musikalsk utforskning.

Takk til Marcus, Mathias og Karoline for deres bidrag og tålmodighet.

Tusen takk til mamma og pappa som alltid har støttet, oppmuntret og inspirert meg til å utvikle 
musikken min.

Takk til Tormod Leithe og Galactic Park for troen på meg og musikken min. 

Takk til Rune Stokmo for fantastiske foto! Og takk for ditt gode humør og din tålmodighet.

Takk til Simen, Elise, Sindre og Markus i Sesong 1 for deres utrettelige arbeid for å få musikken min ut til 
et bredere publikum.

Og tusen takk til min kjæreste Sif som tok meg med på dette eventyret!





«DET HADDE JO VÆRT MORSOMT 
Å SPILLE INN EN LÅT I ET STUDIO I NEW YORK...»
- Etter å ha spilt inn min første soloplate året før hadde jeg virkelig fått smaken 
på musikklivet og innspillingsprosessen. Da Sif foreslo at vi skulle tilbringe et halvår 
i New York for å få ny inspirasjon og komme oss litt bort fra Tromsø lokket hun 
også med muligheten til å spille inn en låt i et ekte amerikansk musikkstudio. 
Lite visste hun at den ene sangen skulle bli til 12! Jeg hadde masse nytt materiale 
og var kjempeinspirert. Jeg var klar! Sif hadde gjennom Tvibit blitt kjent med en 
Brooklyn-basert produsent som har et studio i Greenpoint. Det viste seg å være 
5 kvartaler unna leiligheten vår... Tilfeldig? Neppe! Vi tok kontakt så snart vi hadde 
bodd oss inn i nabolaget, og dro for å besøke Joel Hamilton i Studio G. De som 
jobbet der var nok litt skeptisk til hvem i all verden vi var og hva vi hadde å komme 
med, men de tok hjertelig imot oss. I Studio G møtte vi radarparet Chris & Gary 
som ble mine nye produsenter - og våre nye venner. 



«FØRSTE GANGEN JEG SA BYE, 
BYE AMERICA VAR I 1972»
- Jeg tilbragte et helt fantastisk skoleår i St.Paul, Minnesota, fra jeg var 17 til 18 år. 
Et helt år i overgangen fra ungdom til voksen hos min vidunderlige vertsfamilie 
The Wrights med nye inntrykk og opplevelser, vennskap, musikk, oppdagelsesferder 
og praktisk talt ingen kontakt hjemmefra (jeg ringte hjem på julaften, det var alt). 
Og jeg elsket det! Jeg har siden det holdt nær kontakt med vertsfamilien min 
- Mom Jo ble som min andre mor og vertsbroren min John og jeg kaller hverandre 
brother. Jeg har selvfølgelig besøkt USA flere ganger etterpå som turist, 
men da det ble snakk om å være i New York et halvår kjente jeg at jeg ble spent. 
Ville det være som det var den gangen? Det ble det selvfølgelig ikke. Både USA 
og jeg selv har forandret oss mye siden 70-tallet - på godt og ondt. 
Det ble inspirasjonen til sangen «Bye, Bye America».





«HVIS DERE SKAL BO 6 MÅNEDER I NEW YORK 
MÅ DERE BO PÅ UPPER WEST SIDE!»
- Da vi fortalte folk at vi skulle tilbringe våren 2018 i New York var det veldig 
mange som hadde meninger om hva vi burde gjøre og, ikke minst, hvor vi burde bo. 
Fra godt voksne kolleger var det tydelig at de forventet at vi skulle velge Upper West 
Side - et rolig, fasjonabelt, velregulert strøk for voksne mennesker som ønsker 
komfort. Men Sif hadde absolutt andre planer; «Vi skal bo et sted hvor vi blir inspirert 
og utfordret, et sted hvor vi kan lære nye ting!» Hun hadde forelsket seg fullstendig 
i Brooklyn - og slik ble det. Williamsburg ble vårt nye bosted i 6 måneder og vi elsket 
det! En fantastisk smeltedigel av mennesker og kulturer, hipsterne og hasidiske 
jøder om hverandre, et bombardement av inntrykk, ny kultur, spennende historie 
og toleranse. Det føltes som å komme hjem. Og det ble inspirasjonen 
til låta «Hei du!»



«HOW DO YOU LIKE IT?»
- Vi oppdaget raskt en stor forskjell mellom amerikanere og nordmenn. 
Hver gang vi fortalte nordmenn at vi skulle tilbringe 6 måneder i New York kretset 
oppfølgingsspørsmålene deres rundt hvordan timeplanen så ut, hvilke aktiviteter 
vi gjorde hver dag og andre praktiske gjøremål for oppholdet - ting som var helt 
umulig å svare på! Amerikanerne sa bare «wow!» og spurte om hvordan vi trivdes. 
Nordmenn var opptatt av timeplan, amerikanerne av opplevelser. Og vi kjente 
at vi ble mer og mer amerikanske i vår tenkemåte etterhvert som ukene gikk. 

Timeplanen og programmet for oppholdet var alltid fullt (det sørget Sif for!), 
men vi var opptatte av å nyte hvert sekund. Vi var fullstendig klar over at dette 
var en «once in a lifetime»-opplevelse.





«STAY SAFE IN THE SNOW!»
- Da vi ankom New York var det fortsatt vinter. Ikke så rart egentlig, det var jo 
bare februar. Leiligheten vi hadde leid var et NY-loft i et gammelt fabrikklokale 
(veldig hipt...) og hadde et monster av et varmeagregat montert i et hjørne. 
Så snart temperaturen falt under 20 grader inne (som var ofte) slo dette spetakkelet 
seg på. Den andre uka vår var det plutselig nesten 20 grader utendørs og vi tenkte 
at nå var det verste over. Så feil skulle vi ta! I midten av mars kom vinteren tilbake 
for fullt med 5 cm (!) snø som resulterte i det fullkomne kaos i byen og to litt 
himmelfalne nordlendinger som er vant til adskillig tøffere forhold. 

Vi så på at byen gikk fullstendig i stå, trafikken stoppet opp og eventer ble avlyst 
med beskjed om at alle burde holde seg trygt hjemme. Heldigvis gikk det over fort 
og byen kunne starte opp igjen. Etterhvert kom våren, temperaturene steg og da vi 
avsluttet oppholdet i juli kom hetebølgen med over 35 grader - da var det helt greit 
å reise hjem igjen likevel!



«HEI! HØRER VI BLIR NABOER!»
- Meldingen tikket inn i innboksen rett før vi landet i New York. Den kom fra min 
gamle slalåmkompis Rune Stokmo, som jeg husket hadde slått seg ned i New York 
hvor han jobber som fotograf for mange store magasiner. Og det viste seg at han 
bodde i Williamsburg! 

Vi hadde ikke hatt kontakt på mange år, og jeg tenkte at det ville være hyggelig å 
møte Rune for en kaffe og få litt info om vårt nye nabolag. Den kaffen ble til et nært 
samarbeid, og Rune har til nå tilbrakt like mange timer i musikkstudioet som oss for 
å dokumenter hele prosessen! Hans tålmodighet er enorm og alle bildene til dette 
albumet (og mer til) har han tatt! Og han har lært oss alt vi ville vite om Williamsburg, 
ikke minst hvor alle de gode spisestedene er! Tusen takk, Rune!





«YOU CAME ALL THIS WAY FOR US?!?» 
- Noe av det siste vi gjorde i Tromsø før avreise til New York var å overvære 
avslutningsforestillingen på Nordlysfestivalen og arrangere en fest for ensemblet 
som hadde stått på scenen. Ensemblet var Ballet Hispanico fra New York, en gruppe 
helt magiske unge dansere og et utrolig hyggelig støtteapparat. Vi fortalte om våre 
New York-planer og utvekslet høflighetsfraser om at vi selvfølgelig skulle holde 
kontakten «over there». Ingen av oss tenkte vel egentlig at det ville bli noe mer ut av 
det. Etter et par måneder i Williamsburg så vi på Facebook at ensemblet var tilbake 
i New York etter en omfattende turne og at de skulle ha en forestilling i hjembyen. 

Vi tok kontakt og ble sporenstreks invitert på både forestilling og mottakelse 
med styret og danserne etterpå. Danserne var utrolig glade for å se oss igjen 
og avslørte at selv om de kom rett fra en omfattende Europa-turne med besøk 
i mange storbyer, var det Tromsø-besøket som hadde gjort størst inntrykk på dem. 
Og de var overlykkelige over at vi hadde tatt den lange turen fra Tromsø for å se 
forestillingen deres... Vi hadde ikke hjerte til å fortelle at vi allerede hadde vært 
i byen i et par måneder! I forbifarten nevnte artistic director Eduardo at de i mai 
skulle arrangere en charity gala og at vi var hjertelig velkomne - noe som resulterte 
i at Sif og jeg i mai befant oss på rød løper på det erværdige The Plaza i New York, 
jeg i smoking og Sif i fotsid rød kjole (sitat fra en av vaktene; «You are the reason 
there is a song called Lady in red»), på fest med Gloria Estefan, Caroline Herrera 
og andre kjendiser. Men det er en helt annen historie...



«WHAT IS THIS HELLISH NIGHTMARE?!? 
I’M NOT COMING!»
- Vi hadde snakket så mye om Tromsø og Nord-Norge i tiden vi var i Studio G, 
at da New York-oppholdet nærmet seg slutten var det helt naturlig å foreslå 
at Chris & Gary skulle komme til Tromsø og at vi skulle ferdigstille resten av vokalen 
i Kysten studio på Tvibit. Gutta var kjempenysgjerrig på det arktiske og full av 
forventninger - og litt engstelige. Sif hadde nemlig foreslått at de skulle komme 
i november for virkelig å få fullt utbytte av den eksotiske mørketiden! Chris var noe 
motvillig - husk at New York er en by som roper «Stay safe in the snow» dersom det 
har kommet 5 cm snø - og han så ikke helt for seg at han skulle overleve i bekmørket 
og snøkovet i nord. Det hjalp ikke at Gary og hans kjæreste Alyssa ankom Tromsø et 
par dager før Chris og sendte han bilder fra «snøstorm» på Fjelheisen i Tromsø. 
Det var så vidt Chris ikke snudde på flyplassen...





«I HOPE IT DOES NOT OFFEND YOU 
THAT I DON’T SHAKE YOUR HAND»
- Det skar seg relativt raskt med airbnb-leiligheten vi hadde leid for hele oppholdet 
og vi måtte på kort tid finne en ny plass å bo. Det viste seg at møblert korttidsleie 
var vanskeligere å finne enn vi hadde trodd! Skal du leie umøblert i 12 måneder har 
du uendelige muligheter - for 4 måneder møblert har du valget mellom airbnb eller 
utleiefirmaer som tar blodpris for knøttsmå leiligheter. Og jeg var blitt uvenn 
med airbnb... 

Etter å ha sett på 8 leiligheter i ulike bydeler i Brooklyn satt vi igjen med en 
veldig god oversikt over leiemarkedet i Brooklyn - men fortsatt uten leilighet! 
Sif var fast bestemt på å bo i samme nabolag som før og vår siste mulighet var 
et firma kalt «Stay a while» som hadde en liten toroms møblert leilighet rett 
i nabolaget. Men da vi møtte agenten på visningen ble det fort klart for meg at 
dette kunne gå riktig galt. Sif gikk frem for å presentere seg, men som hasidisk 
jøde ville han ikke ta kvinner i handen og ville kun henvende seg til meg. Den Sif 
jeg kjenner ville vanligvis «klikket i vinkel» (hennes egne ord) ved en slik behandling, 
men hun var tydeligvis så fokusert på å få leiligheten at hun lot det passere. 
Vi fikk leiligheten. Men mot slutten av oppholdet, da visningsagenten skulle vise 
leiligheten for potensielle nye leietakere, tok hun igjen ved å ikke slippe han inn 
uten at han hadde tatt av seg skoene først. Han ble stående på gangen hver gang.



«I’M READY» 
- HISTORIEN OM FRØKEN NITTER
- Fra barndommen husker jeg at mamma viste meg et postkort hvor adressen var 
Frk.Nitter, East 92nd st, Brooklyn, New York. Frøken Nitter ble siden Fru Fyhn, 
og mange år etter det igjen, min mormor. Som ung reiste hun ut som barnepike 
etter første verdenskrig og endte opp med å tilbringe 5 år i New York. 

I den norske Sjømannskirken i Brooklyn møtte hun det som skulle bli min morfar, 
sjømannen Sigvart Fyhn fra Lattervika i Lyngen. Han hadde rømt hjemmefra i ung 
alder på grunn av en streng religiøs familie og var fast bestemt på å tjene opp nok 
penger til sjøs til å  etablere seg som kjøpmann i Tromsø. Det var ikke mye tid han 
og frk. Nitter fikk sammen i Brooklyn før han måtte mønstre på igjen. Men etter kort 
tid mottok min mormor et telegram fra Sigvart med de enkle ordene «Will you marry 
me?». Svaret hennes var «I’m ready». Min onkel Einar ble født i Brooklyn i 1920 før 
de reiste hjem til Tromsø hvor min morfar ble kjøpmann.
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