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— Det er ikke mulig, sier den yngste. 
— Å joda. Du skjønner at det er ikke alle 

som er like glade som deg og kompisene 
dine i å feire bursdager, sier hun som er 
midt i mellom. 

De gamle har aldri likt det. Verst har det 
vært når de kommer til slike runde dager. 
Selv om det er 35 år siden, så vet hun fort-
satt ikke hvor den gamle var da den runde 
dagen var 40. Nå er tallet 75 og de to gamle 
liker det fortsatt ikke.

– Ikke ring meg på dagen. Jeg er borte!
Særlig, tenker hun som er midt i mellom. 

Den gamle er det aldri borte. Men når hun 
ringer, så tar ikke den gamle telefonen. 

Hjemme? Borte? I hvert fall ikke uavgjort.

Det blir det da heller ikke i kampene på den 
yngste sine bursdagsfeiringer. De siste åre-
ne har årets store dag - altså bursdagen — 
blitt feiret på fotballbanen. Sammen med 
bestekompisen har den yngste invitert til 
felles bursdagsfeiring, med FIFA-spill, fot-
ball-kake, ordentlig fotballspill på banen 
og flust av fotballkort i gaver. Alle gutta har 
vært ordentlig pyntet - i fotballdrakter.  

Kanskje de gamle skulle feiret sammen, 
sier den yngste. 

— Det er ikke mulig, sier hun som er midt i 
mellom. De gamle har ikke levd under sam-
me tak i nær 40 år.

— Når klokka slår 24, slår jeg av all kom-

munikasjon og blir borte fra omverdenen 
i minst i et døgn. Jeg vil ha det sånn som 
det var i gamle dager, proklamerer den an-
dre gamle. Hun som er midt i mellom får 
vite det helt tilfeldig. For den gamle ringer 
ikke og forteller det, men legger ut en mel-
ding på Facebook-siden sin. De som er midt 
i mellom ga den gamle nettbrett i bursdags-
gave sist det var rund dag. Siden den gang 
har den gamle oppdaget det sosiale medi-
et. Hjelpe-og-trøste-meg, tenker hun som 
er midt i mellom, sjekker klokka og ser den 
er noen minutter før 24. Hun ringer og ha! – 
hun rekker det! 

– Gratulerer med dagen gamle ørn - på 
forskudd, sier hun som er midt i mellom. 
Den gamle ler. Langt over midnatt sitter 
begge to fortsatt i telefonen.

Men så blir det stilt. Helt stilt. 
— Men da får de jo ingen kake og ingen ga-

ver, sier den yngste opprørt og gjentar:
— Det er ikke mulig!
Noen måneder etter de ikke-markerte 

runde dagene så er en av de gamle på be-
søk. 

— Du, din mor og jeg har bestemt oss for å 
feire bursdag. Sammen! 75 pluss 75. Det blir 
150 år, det. Kommer dere?

— Nå er alt mulig, utbryter hun som er 
midt i mellom. 
MiM

Er’e mulig? 
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Denne boka er skrevet av to ar-
kitekter som bosatte seg i fis-
keværet Myre i Vesterålen for 
over 30 år siden. Dit kom de 
ikke bare fordi de lot seg fas-
cinere av dette fiskernes mek-
ka, men også fordi begge to 
har sterke synspunkter på 
hvordan hus og bygninger bør 
være på et sånt sted. Og de bi-
dro med sitt, noe de skriver om 
i boka. 

Men dette er langt mer enn 
en bok om arkitektur – den er 
i høyeste grad et sterkt og be-
timelig forsvar for den kultu-
ren som hele den nord-norske 
landsdelen har bygget opp i år-
hundrer – fiskerikulturen. På 
godt og vondt, men aller mest 
på godt. Og det handler altså 
om Myre som i dag er den stør-
ste fiskerihavna for skrei og 
hvitfisk i landet. Forfatterne 
av boka legger inn mye trykk-
sverte for at Myre også i fram-
tida skal ha denne posisjonen. 
I sluttkapitlet levner de ingen 
tvil om hva de mener nasjonen 
Norge bør gjør om valget står 
mellom olje og fisk. 

Boka rommer også en meng-
de flotte bilder fra det natur-
skjønne stedet. Alle som er in-
teressert i fiskerikultur, i et le-
vende Nord-Norge og i en bæ-
rekraftig regionpolitikk har 
mye å hente ved å lese denne 
boka.
jan-Erik Østlie
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