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– Jeg skal aldri bli kjedelig
Lena FjeLdheim Goursaud - TEKST OG FOTO

lena.goursaud@gjesdalbuen.no

Per Torbjørn edland 
hadde et ønske om å få 
prøve seg som flyvert, og 
det fikk han.
På Lyngen ved Edland rørbøyings verksted 
er det satt opp ei kontorbrakke. Der finner 
vi den ferske 40-åringen Per Torbjørn og 
en kollega. Brakka har sant å si ganske få 
feminine innslag, bortsett fra et skilt på 
veggen, som jeg mistenker kone eller 
sekretær har hengt opp. Rullingsrøyken 
henger tett i lufta. På det lille bordet foran 
godstolene arbeidskarene har satt seg til 
rette i, er det tre ting som skiller seg ut; 
to tuber og ei flaske.

– Sekretæren tok med noe til oss, 
forklarer Per Torbjørn.

Det er herreparfyme og -kremer. De 
lukter riktig godt. Hva mente sekretæren 
med dette?

I helga markerte han 40-årsdagen 

behørig. Per Torbjørn har senket skul-
drene etter feiringen nå. Hjemme hos dem 
var det ikke bare han som skulle feires. 
Den ene sønnen fyller også år samme dag; 
18. mai. Selve dagen ble brukt til å gjøre 
klart til selskap, og feire guttungen. Dagen 
etter ble faren feiret.

– Vi samlet søsken og noen venner, 14 
personer til sammen, og serverte reker og 
tapas. Det var veldig hyggelig, synes jubi-
lanten.

Denne gangen slo han ikke til med 
egenproduserte borddekorasjoner, men i 
bryllupet for tolv år siden, laget han selv 
bordkortholderne. På Lyngen er det stål i 
mye mer enn bein og armer.

– Vi laget nettopp ei flaggstang til Mad-
laleiren. De trengte ei ny til kongebesøket, 
forteller Per Torbjørn.

Men feiringen er ikke over med lør-
dagens festligheter. Om noen uker ber han 
inn til guttefest i Westernbyen.  Da skal 
25 voksne gutter kose seg med levende 
musikk, økse-, kniv- og hesteskokasting 
samt pokerturnering. Det gleder han seg 
veldig til.

Så hvordan var det å runde 40?

– Jeg er gammel nok til å huske svart/
hvitt-tv, men ikke gammel nok til å lese 
dødsannonser. Kona mi sier jeg trolig aldri 
blir det. To minutter over midnatt satt jeg 
og tenkte på det. Da kjente jeg det litt. Jeg 
kaller meg gjerne voksen. Det er man når 
man tar ansvar for egne valg og eget liv. 
Jeg har imidlertid lovet meg selv at jeg 
aldri skal bli kjedelig, sier han.

For å klare det, vil han prøve å få gjort 
noe nytt så ofte som mulig, gjerne hver 
dag.

– Jeg spør meg selv “Når gjorde du sist 
noe nytt?”

Per Torbjørn har også ei liste over 100 
ting han gjerne vil få gjort en gang i livet. 
Ett av punktene på lista var å være fly-
vertinne, eller flyvert i hans tilfelle. En dag 
han og familien var på vei hjem fra en 
barnedåp i Bergen, tenkte han at han 
skulle høre om det var mulig. Jo da, det 
skulle gå fint, selv om det langt fra var 
vanlig praksis. Da flyet landet, fikk han et 
kjapt kurs i hvordan det skulle gjøres, og 
så hoppet han ut i det.

– Jeg skulle vise sikkerhetsinstruksene 
til passasjerene i bakerste del av flyet. Jeg 

hadde penklærne på etter dåpen, men 
fikk et rødt halstørkle. Der sto jeg med 
redningsvest og oksygenmaske og tok opp-
gaven min veldig alvorlig, forteller han 
lattermild.

Det gikk riktig bra. Mange av passas-
jerene i fremste del av flyet snudde seg og 
ville heller se på Per Torbjørn enn flyver-
tinna foran.

– Etterpå fortalte flyvertinnene meg at 
det var første gang alle passasjerene hadde 
fulgt med, og første gang det vanket 
applaus etterpå, forteller han og ler.

Ellers mener 40-åringene at han er 
fornøyd med tilværelsen og har svært lite 
å klage på.

– Jeg har ei kone jeg elsker, barn jeg er 
stolt av og en jobb jeg gleder meg til å ta 
fatt på hver dag. Det kan nesten ikke bli 
bedre, synes Per Torbjørn.

Torsdager spiller han innebandy sam-
men med en kompisgjeng. Ellers går tida 
til å være drosjesjåfør for barna når de 
skal på aktiviteter, og til å bidra i hjem-
met. Med tre barn og eget firma er det 
alltid nok å gjøre, enten her eller der.

Per Torbjørn Edland driver firmaet sitt på gården der han vokste opp; på Lyngen.
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