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Smålåten sunnmøring trygt 
plantet mellom pasient og piano

Oddbjørn Blindheim valgte å bli tannlege og holder 
fast ved at praksisen og pasientene har første prio-
ritet. Men han holder fortsatt jazzen ved like, både 
ved å lytte og å spille selv. Og han kombinerer 
interessene odontologi, språk og musikk når han 
reiser til utlandet på kurs flere ganger i året.

t tannlege Oddbjørn Blindheim 
i Fosnavåg er jazzmusiker, har 
vi visst lenge. At han ga ut CD 

med egen trio for noen år siden og fikk 
strålende omtale, hadde vi også fått 
med oss. Derfor var det fristende å ta en 
tur opp til ham for å finne ut hvordan 
det lar seg gjøre å kombinere musikk og 
tannlegepraksis. Men til sunnmøring 
å være, er mannen svært så beskjeden. 
Dette var svaret jeg fikk etter første 
henvendelse: «Eg har eit «smålåte-sen-
ter» nederst i medulla oblongata som 
koblar seg inn med ein gong slike ting 
kjem på tale. Dermed oppstår alltid, via 
ein reflektorisk bue, eit umiddelbart 
avslag. Men så tenkjer eg litt på det, og 
finn ut at det kanskje ikkje er så frykte-
leg farleg likevel. Så hvis du vil prøve 
å få til litt om dette, kan eg vel alltids 
stille opp. Du er no elles kjent for å ha 
ei rimeleg intakt vurderingsevne – med 
det eg veit. Dessutan er det jo ei som-
marsak. Ein døsig kollega med Tidende 
i eine handa og Chablis i hi, er vel ikkje 
den første til å sende bekymringsmel-
ding.» Dermed var det grønt lys for en 
vårtur til Fosnavåg.

Født og oppvokst på Vigra, med 
artium fra Volda og kone fra Fosnavåg 
var det kanskje ikke så overraskende at 
Oddbjørn havnet i Fosnavåg på plikt-
tjeneste – og der er han blitt boende. 
I år kan han feire 25-årsjubileum i sin 
privatpraksis, men han har også en 
offentlig karriere bak seg. Med videre-
utdanning i samfunnsodontologi fra 
Oslo i 1974 og forskjellige oppdrag for 
daværende Helsedirektoratet, blant 
annet underviste han noen år på 

«Bygdøykurset» (til orientering for 
yngre kolleger: kurs i offentlig tannhel-
searbeid arrangert på Villa Grande på 
Bygdøy).

– Hva var det som gjorde at du med 
din bakgrunn valgte å gå over til privat 
praksis? var spørsmålet jeg lenge har 
ønsket å stille.

– Vi var bare to tannlegar i Fosnavåg 
den gongen – begge to i Folketannrøkta 
– og vi hadde så mange pasientar å ta 
oss av, at det vart mest akutthjelp når 
det galdt dei vaksne. Folk med tannverk 
som kom inn frå sjøen frå morgon til 
kveld, måtte prioriterast. Dette gjekk 
i lengda også ut over det frie klientellet. 
Men først og fremst var situasjonen 
håplaus for dei vaksne betalande 
i området. Og når du står der og ikkje 
kan by dei anna enn det eg vil kalle 
klattpleie, så blir det over tid svært util-
fredsstillande også for tannlegen, og du 
opplever ein betydeleg yrkesetisk slita-
sje. Fleire stillingar fekk vi ikkje. Derfor 
enda det med at eg starta opp privat-
praksis så eg endeleg fekk høve til 
å konsentrere meg om ein heil pasient 
i staden for berre ein halv kusp. Ein ny 
kollega kom inn i mi gamle offentlege 
stilling, og med eit slag var vi tre kolle-
gaer som raskt fekk situasjonen under 
rimeleg kontroll. I dag er vi for øvrig 
seks tannlegar i Fosnavåg – fire private 
og to offentlege. Sjølv med litt offent-
leg gjennomtrekk har vi god dekning.

MUSIKKEN HAR FULGT MED • Odd-
bjørn kommer fra en musikalsk familie; 
mor, far og alle fem søsken spiller og 
synger. Bare én bror er blitt profesjonell 
musiker, og for Oddbjørn ble det tidlig 
i livet et valg mellom å satse på musikk 
eller et mer «borgerlig» yrke. Han spilte 
til dans da han gikk på gymnaset 
i Volda, og det ble mye jazz da han var 
utvekslingselev i USA et år. Etter en 
gjestevisitt på statsvitenskap, begynte 
han å studere odontologi – og dermed 
var terningen kastet. Han innrømmer at 

han spilte mye i studietida i Geitmyrs-
veien og var med på revyer og lignen-
de, men han hadde bestemt seg. Det var 
tannlege han ville bli.

– For meg har det passa best å prøve 
å vere ein heilhjerta tannlege. Det 
bestemte eg meg for allereie då eg valde 
dette yrket framfor musikken – eit val 
som faktisk sat litt langt inne den gon-
gen. Så spelinga har kome klart i andre 
rekke. Skulle eg virre mellom piano og 
pasient heile tida, ville eg neppe gi 
nokon av dei det dei fortener. Men 
musikken har sjølsagt på sitt vis følgt 
med heile tida. Eg har vore raus med 
plateinnkjøp til kontoret, og pasientane 
har truleg fått høyre meir jazz enn dei 
har godt av, sier han og forteller at han 
i perioder har vært ute og musisert. 
Blant annet turnerte han en del med 
tenorsaksofonisten Bjarne Nerem på 
1980-tallet, og da CD-en «Horace 
Hello» ble lansert i 2000, må det ha 
vært like før han slapp taket i tannlege-
stolen.

BEDRE SEINT ENN ALDRI • Dette var 
overskriften på jazzspaltisten Roald 
Helgheims omtale av debuten i Dags-
avisen i juli 2000. Han omtaler Oddbjørn 
Blindheim som en lovende jazzmusiker 
i studietida med solistpris i NM i ama-
tørjazz i 1963, og undrer seg over hva 
jazz-Norge har tapt da han «prioriterte 
rotfylling og slo seg ned i heimfylket».
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CD-en «Horace Hello» består av 
Horace Silver-melodier, arrangert at 
Oddbjørn Blindheim, og en egenkom-
ponert hyllest til jazzlegenden Silver. 
Trioens rytmeseksjon består av bror 
Svein Olav Blindheim på bass og Håkon 
Mjåset Johansen på trommer, begge 
profesjonelle musikere. Helgheim skri-
ver blant annet: «Slik eg opplever pia-
nospelet til Blindheim, står det glim-
rande til Silvers komposisjoner, som 
har en eigen logikk i seg. Få kan som 
Silver få ein låt til å høyres «riktig» ut, 
og Blindheims pianospel har i seg dette 
veldefinerte som ikkje strevar etter det 
ekvilibristiske, men det rette.»

Mottakelsen var god over alt, og etter 
utgivelsen i England, ble CD-en rangert 
blant de 10 beste utgivelsene det året av 
Jazz Journal International. Slikt fører 
til etterspørsel, og det ble en del konser-
ter i kjølvannet av plateutgivelsen. CD-
en ble også utgitt i Japan, og da var det 
like før trioen la ut på Japan-turné. 
Men det ble visst i meste laget, så tilbu-
det ble avslått. – Eg står framleis her 
i Fosnavåg med begge føtene trygt 
planta i munngolvet. Og har det svært 
så godt med det, sier han.

REISER LIKEVEL • Flere ganger i året 
legger han likevel ut på reiser – helst 
i faglig ærende. Han abonnerer på 

Oddbjørn Blindheim håper å få mer tid til
jazzen etter hvert.

Fosnavåg – en by ved havet
ange veier kan føre til Fosnavåg, 
men for å komme fram det siste 

stykket, må du i båt. Selv kjørte vi via 
Åndalsnes, Ørskogfjellet og nesten til 
Ålesund før vi satte kursen mot ferge-
stedet Sulesund. Derfra går det ferge til 
Hareid, og når du har forsert Hareidlan-
det og er kommet til Gurskøy, nærmer 
du deg Fosnavåg som er kommunesen-
ter i øykommunen Herøy, og fikk by-
status for en ti år tilbake. Seks av de 
åtte øyene er forbundet med bruer.

Vi var heldige med været. Det var 
den dagen våren kom til både Østlandet 
og Nordvestlandet – skinnende sol, 
museører på bjørkene og stadig grøn-
nere og grønnere jo lenger nord i landet 
vi kom. Da vi passerte den siste brua før 
vi nådde destinasjonen Fosnavåg, var 
det et praktfull skue ut Herøyfjorden.

Så gikk turen gjennom tettbygd 
strøk, og til slutt havnet vi i en tettbe-
byggelse som viste seg å være selve 
byen. Her må tomteprisen være høy, for 
husene lå tett i tett. Mange nybygde, og 
det var lite å se til opprinnelig arkitek-
tur. Med andre ord – her kan ikke byg-
geskikkutvalget ha vært særlig aktivt. 
Og hvor var sjøen? Det viste seg at vi 
hadde vært heldige med overnattings-
sted. Hotell Neptun hadde rom med sjø-
utsikt. Det ligger ved den såkalte «Vågs-
plassen» som går helt ned til sjøen. 
Innviet som festplass for en del år til-
bake, men til daglig fungerer den som 
parkeringsplass. Og byens Meny-butikk 
ligger som en gedigen mur mot sjøen på 
den ene siden av plassen. En forklaring 
kan være at bygningen tidligere huset 
en fiskeribedrift som gikk konkurs.

Herøy er likevel fortsatt en fiskeri-
kommune, og blant de fiskerikommu-

nene som klarer seg bra. Næringslivet 
omfatter også virksomhet innen olje og 
offshore, blant annet finner vi flere 
store og ekspansive supplybåt-rederier 
her.

Heldigvis blir noe av fisken igjen 
i Fosnavåg. Intervjuobjektet inviterte 
på middag på Maki – en fiskerestaurant 
som er et navn også utenfor kommu-
nens grenser. Det ble et vakkert og vel-
smakende måltid med både scampi, 
blåskjell og lysing. Og mye interessant 
informasjon om fiske, næringsliv og 
tusristnæring fra den entusiastiske og 
idérike innehaveren av Maki, Ole-
Johnny Hjelmeseth.

Og Ole-Johnny skaffet oss båtskyss 
neste morgen ut til Flåvær, et tidligere 
handelssted og fiskerisamfunn. Da akti-
viteten var som størst, kunne det være 
opptil1 000 mennesker i arbeid her ute. 
Vi ble satt i land på øya Torvholmen, nå 
eid av en hotelleier fra Venabygd i Gud-
brandsdalen. Han var hjertelig til stede 
sammen med et arbeidslag som var 
i gang med både restaurering av hus og 
med fiske. Vår skysskar er vaktmester 
på Torvholmen og viste rundt fra kjeller 
til loft i et sjarmerende hus der man kan 
leie seg inn, enten det dreier seg om 
familieferie eller bedriftsopphold. Som 
restauranteieren hadde forklart oss 
kvelden før – det er bare å fly til Vigra, 
og så blir man hentet av hurtigbåt og 
svippet ut til Flåvær.

Tilbake i Fosnavåg var det et «must» 
å ta turen ut til Runde for å bestige 
fuglefjellet. Vi tok nærmeste utsikts-
punkt – en halv time opp og en halv 
time ned. Og så: Farvel Fosnavåg! Opp-
holdet frister til gjenvisitt.
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