Da vi gikk på «Badet» og «Middelskolen»

Saker og ting som
setter minnene i sving

Bunadstolen

lokalhistorie

Fortsatt finnes et
utall pinnestoler rundt om
i norske hjem som bærer
navnet budalsstol. De
oppsto i norsk form tidlig
på 1800-tallet, kanskje
enda tidligere. Stolen er
karakterisert ved dreide
ben, sprosser og ryggspiler. Det ble brukt materialer både av hegg, rogn,
furu og bjørk, mens pil
ofte brukes i buen. Det
spesielle ved den sterke
konstruksjonen er at ryggspiler og ben er «tappet» opp i setet. Budalsstoler ble gjerne laget i Budal i Sør-Trøndelag som
husflid, senere som fabrikkproduksjon med mye håndarbeid. Denne spesielle stolen (bildet) ble brukt i Lærerinnelagets kafeteria i Oslo på 1940- og 50-tallet, kom i privat eie i
1964 og er fortsatt i daglig bruk. Tekst og foto: Bjørn Hoelseth

April 1959: En laang
rekke skoleelever tar
beina fatt mot det
flunkende nye skolebygget i Bugården.
Mange bærer sine
egne stoler på
hodet, andre har
favnen full av
utstoppede fugler,
rever og harer fra
naturfag-samlingen.
Det må ha vært
lokalhistoriens
billigste flyttesjau.

TIL BUGÅRDEN: Det var en gledens dag da vi kunne flytte fra byen og opp til en flunkende ny
høyere skole i 1959. Dette bildet er tatt av Thor Thorsen rundt 1960.

BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no
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gentlig var det to endeløse rekker elever som ruslet fra byen,
opp Prinsens gate (nå Bugårdsgata) og over Bugårdsbrua:
Fra gamle Badets sosietetsbygning,
der Rådhuset er nå, kom realskoleelevene («stinken» var oppnavnet på
dem i 1. real) i en bøling for seg, mens
vi andre kom fra «Middelskolen» i Jernbanealleen.
Det var på en måte praktisk at vi bar
våre egne stoler, for de var justert riktig i
forhold til kroppslengden.
Pultene ble kjørt opp på kommunens
lastebiler. Noen av oss tok en pause
langs hekken ved gamle Solvang sykehus, fikk fram matpakka og hadde langfrikvarter.
Egentlig skulle flyttingen til Bugården
ha foregått en uke før, men da
snødde det så kraftig at den ble avlyst og
utsatt.
Forventningene var store. Vi elever
fra 15-16 til 18-19 år hadde i flere år hatt
undervisning spredt utover store deler
av byen.
Realskoleelevene gikk altså på «Badet», mens gymnasklassene (tilsvarende vgs i dag) dels holdt til i Jernbanealleen der Handelsgym senere tok
over, dels i Indremisjonens Hus, noen
ved Herredshuset hvor e-verket
senere flyttet inn, noen i øverste etasje
i Teaterlokalet, ja, en klasse måtte
en periode krype sammen på Byskolen
da trengselen ble for stor andre steder.

Englene i Indremisjonen
Selv fikk undertegnede undervisning i
den minste salen i Indremisjonen
sammen med den klassen som hadde
valgt engelsklinjen.
Fem gutter og ca 18 jenter. «Kjøkkenlinja» ble studievalget vårt kalt, lett nedlatende, av de som gikk på reallinjen og

Hvaltennene
I de mange fotoalbum fra tiden på hvalfangst, finnes det
mange interessante minner. Noen av bildene fra de siste
fangstsesonger finnes også i farger. Slik er det i albumet til
Harald Sand som fikk med seg tre sesonger på Kosmos 4. Dagens bilde viser båtsmannen Arne Karlsen som i sesongen
1964-65 også tok ut utkokte spermhvalkjever for å ta vare på
hvaltennene. Hvis vi leser annonser i dagens aviser nå 50 år
senere, ser vi at disse tennene fortsatt er populære salgsobjekter. I dag kan de gå for priser opp mot 500 kr. stykket hvis
de er store. Hvor mange tenner det var i de to bøttene kan vi
jo bare gjette på.

UNDERVISNINGSLOKALER: Her holdt realskolens første to klassetrinn til på 50-tallet. Bildet er av eldre dato, men bygningen så
likedan ut.

skulle bygge og ta landet videre.
I den klassen var det to skarpe jenter,
resten mål- og selvbevisste gutter.
Det var klart at vi kjapt fikk tilnavnet
«englene», vi som holdt til tvers over
gata til Teaterlokalet.
Men ingen tok tilsynelatende skade
av tilværelsen hos indremisjonen. Lærerne kom og gikk, de, og når vi skulle ha
kjemi, fysikk, sløyd og tegning, ble spesialrommene i middelskolebygningen
benyttet.
I realskoletida måtte jentene ned i
kjelleren på Sande skole for håndarbeidstimer, forresten, det var ikke plass
andre steder.
Sa jeg at lærerne gikk? Nei, de løp, syklet eller kjørte moped for livet i frikvarterene for å rekke rundt til alle undervisningsstedene.
Noen ganske få hadde biler (de ble
ikke «frigitt» for salg før i 1960). For den
gang underviste lektorene både på realskolen (ungdomsskolen) og i gymnasiet
(vgs), og med lokaliteter både på Badet
og i Jernbanealléen hadde de bare tiden

og veien mellom timene.
Derfor kom de ofte andpustne og
med blodsmak i munnen inn i klasserommet, og måtte utnytte timen maksimalt.
Olav Breiteig var en mester i effektiv
undervisning, han var i gang før siste
elev var kommet inn i klasserommet,
trommende utålmodig med blyanten i
kateteret. Alltid godt forberedt.

Lærerne betydde mye
I ettertid er det lettere å måle hva fikk ut
av undervisningen av lærere som gjorde
det beste ut av menneskematerialet de
hadde til disposisjon.
Noen av oss var bare måtelig motivert
og stirret lengselsfullt ut av vinduet
mot havna og hvalbåtene eller
stykkgodsbåtene og ville helst dratt til
sjøs.
Andre syntes det ville vært greiere
med jobb på Skofabrikken og egen inntekt.
Men de fleste innså at utdanning ut
over folkeskolen ville bli en fordel i

arbeidslivet senere. Læringstrykket
stort, fagene mange og nye, prøvene
hyppige og karakterboka illevarslende
om man ikke tok seg sammen.
Det var en voldsom overgang fra
barneskolens lysere og lettere tilværelse.
Stort sett var det lektorer som underviste, pluss én adjunkt og noen få timelærere.
Ikke alle ville ha stått til eksamen i
praktisk pedagogikk.
Men med autoritær lederstil og nådeløse kommentarer dersom ikke leksa var
lest, drev de inn det viktigste.

Lærerne våre
Kristian Strømøy med sangtimene var
mild og stadig utsatt for spillopper, Albert og Leopold Jensen, Hauge, Henriksen, Skogan og Heyerdahl glemmer vi
aldri.
Rolf Ellingsen som alltid gikk med engelsk tweedjakke og hadde vært i RAF
under krigen, var lett å avlede til å snakke om sine krigsopplevelser.

1. REAL SKOLEKLASSE 1958: Mange vil kjenne igjen personene på dette bildet. De som
gikk 1. real, ble gjerne kalt «stinken», uvisst av hvilken grunn. Se navnene under.
Da slapp vi glosepuggingen for
en stakket stund. Vi glemmer aldri
matematikk- og fysikklærer Uhl med kulemaven som forlangte ordrett gjengivelse
av matematiske formler, og som faktisk
var en drivende god fotballsparker, ei heller
Birkenes og Eikenes eller den snille og
tålmodige Torbjørn Danielsen i tegning og
sløyd.
Magne Oppedal lå noen sider foran elevene i matte, men var flink til å lære bort.
Frøknene Jensen, Bondevik og Hoffstad
hadde forskjellige fag, de lærte bl.a. bort
tysk, skjønnskrift og håndarbeid. Det siste
gjorde Astrid Bilberg også.
Gunnar Osnes har mange elever gode
minner om, Leiv Dyrhaug var den beste
norsklæreren jeg har møtt, Ivar Østgård
fikk Dag Solstad som elev i samme fag
og betydde mye for hans litterære utvikling.
Ingvald Trygsland har i ettertid fått mye
skryt av sin tysk- og engelskundervisning
fra elever som først senere forsto hvor
mye de hadde lært. De fremkaller alle gode
minner.




Tekst: Harald Fevang
Foto: Harald Sand

Navn på skoleklasse 1958
Foran fra venstre: Svein Rune Markussen,
Gunnar Buer, Harald Aaen, Arne Hauge, Per
Andreas Sørensen, 2.rekke fra venstre:
Øyvind L.Alfheim, Einar Willy Hansen,
Kjeld Lunde, Harald Slettingdalen, Kjeld
Bergan, Bjørn Olsen, Trygve Andersen, Tore
Karlsen. 3.rekke fra venstre: Jan K. Jonassen, Ragnar Sti. Frode Jacobsen, Thore
Krogh, Gunnar Asbjørnsen, Arne Steinbråten, Vidar B. Larsen, Erik Langabø, Thorgrim Thorgrimsen, og lektor Breiteig. Bakerst fra venstre: Oddvar Mørk, Bjørn Vileid,
Trond O. Pedersen, Jan Haug, Per Arne
Pedersen, Helge Bergan, Per Reidar Sperre,
Egil Roar Larsen, Per Arne Nordby,

Har du bidrag til denne siden?

Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
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