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Per Adde. Etter 90.
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Per Adde. Etter 90. – Jeg har aldri hatt større arbeidslyst. Det er 
fortsatt bilder som skal males.  

Men tiden løper fra meg.  
Helsa også. 
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1 Skapertrang: Per Adde er snart 93 år gammel, men har aldri vært mer produktiv. – Det har egentlig løsnet de siste årene. Jeg er 
blitt tøffere i stilen. Det handler om store formater og bred pensel, sier han.   
2 Holder Seg i form: Per går ikke lange turer i fjellet lenger. Nå holder han beina i gang på en ergometersykkel som står i atelieret. 
Hva de gule slalåmbrillene brukes til vites ikke.
3 Sjelevenner: Kajsa Zetterquist kom til Graddis i 1967. Siden har det vært Per og Kajsa. Adde og Zetterquist.  
4 organiSk: Om det er orden i kaoset vet bare kunstneren selv. Gammel maling har opp gjennom tiårene blitt skrapet av på et bord 
og framstår nå som en nesten levende skulptur. 1
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– vet du, mitt første 
møte med deg var i 1989.

– Var det? Det kan jeg ikke huske.
– Da satt jeg i en innkjøpskomité for 

Mosjøen videregående skole og vi kjøp-
te inn et digert maleri fra deg.

– Er det sant? Så morsomt. Jeg husker 
godt akkurat det bildet. Det er et av mine 
aller beste. Og du kjøpte det? Utmerket.

Vi sitter i restauranten på Zefyr hotell. 
Per Adde (93 år neste måned) har akku-
rat vært gjennom undersøkelser etter at 
det ble påvist nyre- og gallestein i fjor 
høst. Per har sagt nei til operasjon. Sånt 
har han ikke tid til. Lørdag åpner han en 
ny stor utstilling på Adde Zetterquist 
galleri på Storjord i Saltdal. Dessuten ro-
per fjellet på ham. Han vil hjem. Til 
Graddis, Erik Larsa-tjønna og atelieret 
sitt. Han vil hjem til bildene sine. Nyre-
steinene får vente til en annen gang.

– Men du, er det ikke bedre å møtes 
hjemme hos oss så kan du lage en større 
reportasje? Kajsa og jeg har tid mandag, 
og bare mandag. Ellers går uka med på å 
montere utstillingen og masse annet 
stress. Kom mandag!

Man sier ikke nei til Per Adde. Mannen 

er bautaen i nordnorsk bildekunst og 
har vært et forbilde for flere generasjo-
ner kunstnere i landsdelen, ikke bare for 
sitt kompromissløse forhold til egen 
kunstnergjerning, men også for sitt en-
gasjement for naturvern og samenes 
livssituasjon. Adde er en urkraft, formet 
av den ville naturen han hele sitt liv har 
bodd i, og vært en del av.

– Ok, jeg kommer mandag.

det er et eventyr i seg selv å besøke Per 
Adde og hans kone Kajsa Zetterquist, 
også hun kjent kunstmaler. Det er ikke 
uten grunn at NRK og «Der ingen skulle 
tru at nokon kunne bo» laget et eget pro-
gram fra hjemmet i Graddis, to kilome-
ter fra svenskegrensen. Her må man en-
ten belage seg på en lang skitur og kart 
og kompass for å finne fram, eller alliere 
seg med kjentfolk på snøscooter.

Det ble scooter.
Etter 20 minutter gjennom et trolsk 

landskap preget av snødekte furuer og 
krattskog er vi framme.

Per står på trappa iført rødrutet jakke 
fra Blåkläder, skinnlue og grønn fjell-
bukse. I et bredt belte henger en samisk 

tollkniv med slire og skaft av horn og tre.
– Gikk turen greit? Elva var trygg?
– Jo da, du mener det er med livet som 

innsats man kommer hit?
– Det kan i hvert fall være dramatisk 

nok. I går gikk vår venninne Inger gjen-
nom isen på elva. Det var bare flaks at 
hun klarte seg. Hun ble liggende på ryg-
gen i isråken, men til alt hell klarte hun å 
fiske fram mobilen og ringte etter hjelp. 
Det kunne gått mye verre. Og jeg gikk 
selv rundt med scooteren her om dagen, 
sier Per og viser vei inn.

– Det er bare jeg som klarer å unngå 
ulykker. For jeg er så fjellvant, gliser Kaj-
sa og inviterer på lunsj. Salt skinke og 
egg.

– Dette er vårt paradis. se bare så vak-
kert det er her. Men klart, det er jo ikke 
spesielt lettvint å frakte ting hit. Vi har 
flere tømmerhus på tomta og alt er frak-
tet hit på slede, eller så er det båret opp. 
Herregud, for et slit det har vært.

– Det kan ikke være enkelt å få maleri-
ene ned til veien heller. Går grensen ved 
laber bris?

– He he, ja, det har vært noen episo-
der. En gang lettet jeg faktisk med et 

stort lerret på ryggen. Ellers har vi frak-
tet bildene ned på hundeslede, og til 
hest. De siste årene har vi brukt scooter 
og ATV.

– Men her ville dere bo.
– Ja, jeg ville bo midt i naturen, helst 

så langt unna vei og andre mennesker 
som mulig. Dette er jo ikke villmark. Vi 
bor midt i et samisk kulturområde og 
det har bodd folk her i tusen år. Villmark 
finnes ikke lenger. Og nå kommer hytte-
feltene og veiene bare tettere og tettere 
på.

– Nå må du ikke være så egoistisk Per. 
Folk må jo få tilgang til naturen og fjel-
let, sier Kajsa og serverer kaffe.

– Jo da. Vi har vært bortskjemt og har 
kunnet jobbe her i fred og ro i alle år.

Per hAr alltid vært naturens mann. Al-
lerede mens han studerte ved malersko-
len i Göteborg på 40-tallet måtte han ta 
lange pauser og padle i de svenske vass-
dragene nord i landet. 

Etter hvert forlater han sivilisasjonen 
helt og bosetter seg i villmarken ved Ar-
jeplog. En ung Per bor i telt og gamme. 
Han tar strøjobber for samene i områ-
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det. Og maler når han har tid. I 1952 
kommer Per over fjellet for å proviantere 
på Storjord. Han blir bergtatt av landska-
pet og bestemmer seg for at en dag, en 
dag skal han bo her. På Storjord møter 
han skogvokter Egil Vindheim, en mann 
med betydelig makt og innflytelse og 
han blir lovet tomt om han ønsker å bo-
sette seg. Per drar tilbake til Sverige og 
årene går. Åtte år faktisk. Så får kunstne-
ren et utsmykkingsoppdrag på Lønsdal 
høyfjellshotell. Han skal få 5000 kroner 
for jobben.

– Det var en formue. Plutselig fikk jeg 
råd til tomt, og å bygge. Jeg tok på nytt 
kontakt med skogvokteren og minte 
ham på lovnaden. Han trodde jeg var 
død etter alle disse årene uten livstegn, 
men han holdt ord. Sammen dro vi hit 
og ble enige om tomt. 

Allerede samme sommer ble første 
hus fraktet opp fra Saltdal med hest og 
deretter laftet opp ved Erik Larsa-tjøn-
na. Senere skal det komme flere hus. 
Kajsas atelier er fra 1800-tallet. Utedoen 
er fra 1600-tallet. Bygningsmassen må 
likevel ikke mistenkes for å være et byg-
demuseum. Hos Per og Kajsa er det liv 

og skapertrang. Og det har det vært i 58 
år nå.

– Du har aldri savnet et urbant liv og 
tettere kontakt med andre kunstnere?

– Nei, jeg har aldri trengt å være en del 
av bylivet. Jeg trives ikke spesielt godt 
på kafeer. Samtidig er jeg ingen einstø-
ing. Jeg har jo studert i store byer og 
vært på studieturer. Og så har jeg reist 
rundt med egne utstillinger samt truffet 
masse folk under de utallige politiske 
aksjonene vi har vært involvert i. Jeg har 
ikke levd et isolert liv. Jeg har venner! 
smiler Per.

– Og jeg har Kajsa. Selv om jeg ikke har 
daglig kontakt med andre kunstnere så 
kan jeg prate med Kajsa om bildene 
mine. Og hun kan snakke med meg om 
sine. Vi snakker samme språk og forstår 
hverandre. 

– Dessuten har vi samme verdigrunn-
lag. Naturvern, kunstnernes situasjon, 
samene og antirasismen, sier Kajsa.

– Men vi har rasistiske ekorn her, gli-
ser Per.

– Vi mater fuglene på et brett utenfor 
kjøkkenvinduet og vi sitter gjerne her og 
ser på dyrelivet. Ofte kommer det ekorn 

på besøk. De fleste er gråbrune, men vi 
har også svarte. De spiser aldri sammen. 
Aldri! De brune jager bort de svarte. Er 
ikke det rart?

Per PeNser samtalen inn på Alta-ak-
sjonen. Engasjementet er der fortsatt. 
Per blir sint når han tenker på hvordan 
samene er blitt behandlet. Da. Og nå.

– Samene har aldri fått noen oppreis-
ning. Og det er stadig nye overgrep mot 
den samiske kulturen. Samene kommer 
alltid sist. De eier ikke marka, de har 
bare bruksrett, og da når de ikke fram. 
Det er pengene som rår. Samisk kultur 
har fått et oppsving, men det er fordi det 
er ufarlig. Når det er snakk om landarea-
ler og ressurser bedrives det utstrakt ko-
lonialisering. Kampen er ikke over.

MeN det er lunsjen. Per reiser seg. Det 
er tid for omvisning. Med en halv meter 
løs nysnø er det ikke enkelt å manøvre-
re, spesielt ikke når beina begynner å 
svikte. Per tar et par skistaver som støtte 
og setter kursen for atelieret sitt. Også 
det et tømmerhus i laftestil. Vel inne er 
det en ny verden som materialiserer seg. 

Dette er på alle mulige måter et paradis 
for enhver skrotnisse. For her er det ikke 
bare lerreter, halvferdige bilder og male-
utstyr. Her finnes reingevirer, et dusin i 
tallet, en støvete platespiller, en dag-
benk med et skinn, en seng, en ergome-
tersykkel med slalåmbriller på styret, 
bøker, plakater, en globus, en panfløyte, 
hefter, bjørkeved i store sekker, en tv, 
verktøy, blikkbokser, en eksotisk kaffe-
kanne i messing, skulpturer og masse 
annet rart.

– Det blir sånn når man går rundt og 
roter i 45 år, smiler Per.

– Vi må snakke om kunst også, sier jeg.
– Ja, den jævla kunsten, humrer Per og 

begynner å bla i bunken av enorme ler-
reter som står langs den ene veggen.

– Alle bildene som skal med i utstillin-
gen på Storjord er fraktet ned. Dette er 
bilder som skal til en utstilling i Bergen i 
august. Og så er det noen halvferdige 
bilder, og noen ferdige som jeg ikke vet 
hvor skal ende opp. Det blir nok slik at vi 
testamenterer bildene til galleriet vårt 
når vi dør. Det finnes in-
gen andre avtaler. Og 


