
 
Fredrik Fevang samlet på gullkorn det halve året han gikk på Eik lærerhøyskole rundt 1997. 

Han fant nylig igjen notatene sine. Her er noen av dem: 

 
 
 
The things they said... 
1997/98 
 

Jørn Nyberg: "Det er noen som sier at jo mer du kan faget, jo 

dårligere lærer blir du." Kai Joakim: "Da må jeg bli en vanvittig 

god lærer". 

 

Geir Winje: "Maja Osberg har kø utenfor døra si. Hu er veldig 

snill, men hu har kø. Jeg har ikke kø" 

 

Geir Winje (om kristendom): "Dette faget har en tendens til å 

bli fjernt og teoretisk. Jeg prøver å kompensere for det ved å 

tulle og sånn" 

 

Geir Winje (om undervisning): "Jeg foretrekker å bruke tavla - 

fordi jeg sjelden vet hva jeg skal si" 

 

Da klasse 1AC skulle finne ut i hvilket rom Geir Winje skulle ha 

forelesning neste gang. Geir Winje: "Det står oppslag i 

vestibylen om hvor jeg er - jeg husker ikke helt". 

 

Geir Winje (setter fra seg en kasettspiller og peker på den): 

"Jeg kommer også til å glemme den der. Det gruer jeg meg til" 

 

Geir Winje: "Alt er greit for meg" 

 

Geir Winje (om faddere): "Jeg personlig synes det virka litt 

masete når fadderne sa: "Nå skal vi gå rundt", og så gikk liksom 

alle rundt. Men så tenkte jeg at det kanskje var fint..." 

 

 



 

 

Geir Winje (om hinduisme og buddhisme): "Jeg personlig 

kjenner jo noen hinduer og buddhister og sånt. Men det er 

stort sett gamle hippier som later som de er det. Det æ'kke 

orntlig" 

 

Fredrik Fevang: "Jeg har bestemt meg for å slutte på skolen" 

Geir Winje: "Skal jeg prøve å overtale deg til å bli nå?" 

 

Geir Winje 26.11.97: "Nå tror jeg at vi har veldig dårlig tid, og 

så kjapper jeg meg veldig, og så kanskje vi blir ferdig lenge før 

tida. Hvis vi blir det, så går vi hjem tidligere." 

 

Geir Winje 3.12.97: "Åge Samuelsen var fra Skien, var han ikke 

det? Jeg var fra Porsgrunn og vi lagde sånne Åge Samuelsen-

vitser, og herma etter han og sånn. Nå er'n død" 

 

Geir Winje: "Dette er en av de få gangene dere kommer til å se 

en overhead i mine timer… (klarer ikke å slå på maskinen) …dere 

skjønner hvorfor" 

 

Dagfinn Trømborg: "Hvis dere vil, så kan dere kunne det" 
 


