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Foto: Thor-Ivar Guldberg

Øyvind Berg (24) fra Stokmarknes har gjort 
utradisjonelle valg både når det gjelder utdanning

og arbeidssted. Med en Bachelor innen barnehage-
pedgogikk jobber han som barnehageonkel ved 

Den norske skolen i London. Der har han det som
plommen i egget i verdensmetropolen.
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Lek: Lekeapparatene i skolegår-
den er mange, og populære. 

Foto: Thor-Ivar Guldberg

Eksotisk: I de mange markedene i London bugner det med eksotisk
mat i alle varianter, viser Øyvind Berg og kjæresten Mariell Amélie Lind
Hansen. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Tospråklig: Barnehagen ved Den norske skolen i London har et
tospråklig pedagogisk tilbud for tre til fem år gamle barn av norske for-
eldre som bor og jobber i London. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Høyt oppe: Skolens klatretårn er
populært både for store og små. 

Foto: Thor-Ivar Guldberg

Mantra: Øyvind Berg fra Stokmarknes har funnet sitt mantra i London, og arbeider til daglig i barnehagen ved den norsk

Stortrives: Øyvind Berg og kjæresten Mariell Amélie Lind Hansen tri-
ves godt i London. Foto: Thor-Ivar Guldberg

– Akkurat nå er Lon-
don så spennende,
pulserende og full av
opplevelser og inn-
trykk, at det blir en
fjern tanke å forlate
verdensmetropolen.
Og det er fotballklub-
ben Chelsea, de olym-
piske leker 2012, job-
ben i barnehagen og
kjæresten som har
mesteparten av skylda
for det, sier fotballgale
Øyvind Berg (24) fra
Stokmarknes.

Allerede som åtteåring hjemme
på Stokmarknes var det på tide å
finne seg et fotballag å heie på. Og
det skulle ikke være Liverpool
eller Manchester United, for det
heiet alle andre på. En fotball-
kamp på tv der London-klubben
Chelsea vant en spennende hjem-
mekamp ble avgjørende. Som fot-
ballfrelst åtteåring var det om å
pugge klubbnavnet for å huske og
beholde sin nye fotballidentitet.

– Jeg ble aldri noen stjerne i det
lokale idrettslaget, men gikk mye
på ski og spilte både fotball og
håndball som sportsinteressert
tenåring på Stokmarknes. Min
gryende musikkinteresse fikk jeg
dyrket gjennom å spille i band,
blant annet på UK Blinken. På
videregående ble musikklinja på
Sortland det eneste fornuftige val-
get, fulgt av et par års jobbing i
den lokale barnehagen – som nå
faktisk bidrar til at jeg er i ferd

med å gro fast her i London.
Hardcore-musiker. Som vel-

etablert gitarist over seks år i
hardcore-bandet Quiritatio var
Øyvind Berg med på utgivelsen av
to fullverdige musikk-CD-er,
samt en god gammeldags vinyl-
plate. Med musikalsk base i Oslo
fikk han senere også med seg
mange og lange musikkturneer
med hardcore-bandet Quiritatio i
Europa. Bandet ble oppløst da han
som en del av sin Bachelor-opp-
gave innen førskolepedagogikk
tok et utvekslingsår i Nederland.

Stamford Bridge. – Jeg er fort-
satt en stor fan og tilhenger av fot-
ballklubben Chelsea. Annenhver
uke ser jeg kampene på hjemme-
arenaen Stamford Bridge, Fulham
Broadway. Søndag 6. februar er
det hjemmekamp mot Liverpool.
Den skal vi vinne! Og som med-
lem i Chelsea har jeg hatt billetten
klar i en måned allerede, sier

Øyvind Berg:

– Blir i London t

Øyvinds beste
Det er mye og mangt for de
aller fleste i en så mangslungen
by som London. Her er
Øyvinds fem beste i verdens-
metropolen:
1. De beste fotballagene, først  

og fremst Chelsea.
2. De beste konsertene, musikk 

generelt.
3. Mye god vegetarmat, mye å 

velge i.
4. Alltid noe nytt å oppdage.
5. Ting er ubegrenset, her 

finner man alt om du leter.

Øyvinds attraksjoner
Alle som besøker eller bor og jobber i London, finner alltid sine egne
attraksjoner. Her er Øyvinds:
1. Stamford Bridge: Hjemmearena for forballklubben Chelsea 

– en gjenganger.
2. Sunday up market i Brick Lane, Øst-London, hvor det gamle Old 

Truman-bryggeriet lå.
3. Camden market ved Camden-slusene. Populært friluftsmarked 

med staller, butikker, puber og restauranter.
4. Natural History Museum: Kan besøkes gang på gang, uten at man 

blir helt ferdig.
5. De store landemerkene: Big Ben, London Eye og 

The River Thames.



11torsdag 3. februar 2011

ke skolen. Alle foto: Thor-Ivar Guldberg.

Fasjonabelt: Den norske skolen i London ligger i et fasjonabelt gammelt boligområde i Arterberry Road i
Wimbledon. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Victoriansk: Den norske skolen i London holder til i en gammel viktoriansk bygning fra omkring 1875. Her
har det tidligere vært blant annet legekontor og amerikansk skole, og skal etter sigende ha sitt eget husspø-
kelse. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Øyvind Berg, som etter kampens
hete pleier å skumme kampomta-
lene i 10 til 15 nettaviser – for å
være sikker på å få med seg alt.

Og hvordan havner en fotball-
gal musikk- og barnehageutdan-
net stokmarknesværing i storbyen
London? Svaret er kjæresten:
Mariell Amélie Lind Hansen, som
med sin fotoutdannelse ser store
utfordringer i London. Etter å ha
bodd sammen både i Vesterålen
og Oslo, flyttet de sammen i Lon-
don i fjor vår.

På lykke og fromme. – Jeg flyt-
tet til London på lykke og from-
me, dagen etter at jeg leverte min
Bachelor-oppgave i Norge. Jeg
fikk napp på den aller første job-
ben jeg søkte, og ble ansatt i bar-
nehagen ved Den norske skolen i
London. Her trives jeg utrolig
godt, med svært gode kollegaer –
flere med fotballdilla – i et
tospråklig pedagogisk tilbud for

tre til fem år gamle barn av norske
foreldre som bor og jobber i Lon-
don. Og så har jeg et spesielt
ansvar for en av de minste som
trenger ekstra oppfølging i løpet
av dagen.

Blant mange utviklingstrekk
han har sett hos barnehagebarna,
er hvor uhyre raskt en norsk treå-
ring kan lære seg engelsk. I løpet
av en måned er mye av den
grunnleggende engelsken på
plass, noe han finner både fascine-
rende og interessant å observere.

– Ellers er denne barnehagen
mye likt en tilsvarende hjemme i
Norge, kanskje bortsett fra at en
god del av mine kollegaer ikke
prater norsk. Det gir ungene kon-
stant læring på engelsk, som vil
være nyttig å ha med videre når de
flytter hjem til Norge igjen.

Øst-London. Selv bor han i en
bydel i Øst-London med et fryn-
sete rykte, i Stratford. Bydelen er

imidlertid på vei ut av sin velkjen-
te slumtilværelse, takket være
oppføring av nye anlegg, veier og
boliger i forbindelse med de olym-
piske leker neste år: «London
2012». Fra sin nye leilighet i Strat-
ford har Øyvind Berg utsikt direk-
te mot hovedarenaen. Det er stor
aktivitet her, og deler av området
ser nå ut som en gigantisk bygge-
plass.

– Ut fra tegningene skal det bli
flotte anlegg. Og om et år må alt
være på plass, klart for atletene.
Da bor vi midt i smørøyet. Får vi
de riktige billettene, blir det mye
spennende å se av store idretts-
prestasjoner, også fotball. Jeg ser
nok mest frem til mulighetene for
å se de norske håndballjentene i
olympisk form. Vi har i tillegg helt
sikkert også medaljehåp innen
spyd og roing. Det blir spennende
å se lekene på nært hold og føle
nerven i et stadion som nå bygges

rett utenfor stuevinduet vårt. Bil-
lettene blir nok dyre, men det får
vi spare til.

En time hver vei. Fra det bygg-
messige infernoet i deler av Strat-
ford har Øyvind Berg en times rei-
se til og fra skolen i Wimbledon.
Til å begynne med trodde han at
reisetiden ville bli et problem,
men synes det er oppløftende
hvor lett man tilpasser seg en
ønsket hverdag.

– Før jeg går om bord på under-
grunnsbanen fra Stratford tar jeg
med meg gratisavisen Metro. Den
er jeg akkurat ferdig med når jeg
ankommer Waterloo. Der tar jeg
fram min iPhone og sjekker nyhe-
ter til jeg er framme i Wimbledon.
Havner jeg på samme toget som
en kollega som reiser fra Nord-
London, blir det mye fotballprat.
Og da går tida fram til Wimble-
don enda raskere.

Hjemlengsel. Når man er fra et

sted som Stokmarknes, er man
vant til sånn passe mange men-
nesker rundt seg til enhver tid.
Slik er det med unntak nesten
aldri i en by som London. Av og til
kan nok hjemlengselen melde seg,
i følge Øyvind, men stemningene,
utfordringene og atmosfæren i
storbyen holder tankene tilbake.

Hjemme på Hadseløya står
tingene i ro. Han savner selvfølge-
lig fjellene og naturen på øya som
på mange måter er Vesterålens
perle. En stille tur opp i Hadselå-
sen er noe for seg selv. En båttur
til Lonkanfjorden en perfekt som-
merdag har unektelig sin egen
fundamentale og skjellsettende
opplevelse. I London er det ikke
like lett å gjemme seg bort, selv
om det innimellom asfalt og kul-
turelle innslag er mange parker i
byen.

– Jeg skal ikke si at jeg aldri vil
venne meg til det, men å ferdes i
de travleste delene av London er
som å stresse sakte. Med 12 til 14
millioner mennesker i Stor-Lon-
don, blir det fort køer både her og
der i byen, og man må hele tiden
ta hensyn til omgivelsene. Jeg
føler at jeg er under en slags trans-
formasjon når jeg reiser fra sen-
trale deler av byen, mot Wimble-
don. Det er veldig stor kontrast
med enorme hus og hager som gir
en avslappende atmosfære – med
rom, lys og luft – nesten som å
være HJEMME.

Tekst og foto: 
Thor-Ivar Guldberg

tel æ daua

Fakta om 
London
London er Storbritannias
hovedstad og ligger ved Them-
sen sør i England. Etter folke-
tallet å regne blir Storbritanni-
as hovedstad regnet som den
største byen i den europeiske
union. Stor-London antas å ha
en befolkning på mellom 12 og
14 millioner mennesker. 

Kilde: Wikipedia.

Den norske 
skolen i London
Den norske skolen i London er
en engelsk stiftelse etablert i
1982. Skolen holder til i et
gammelt og ærverdig strøk i
Wimbledon, sørvest i London.
Det er 140 barn ved skolen,
fordelt på barnehage, barne-
skole og ungdomsskole. Ele-
vene er i hovedsak barn av for-
eldre i norske bedrifter og
diplomatiet i London. Kilde:
Den norske skolen i London.

Topp 10 i London
London er kjent for sitt mylder av blant annet museer, teatre og

konserter. Ut fra tilgjengelige opplysninger har visitlondon.com
kåret disse attraksjonene som de mest populære i London:
1. British Museum
2. National Gallery
3. Tate Modern
4. Natural History Museum
5. The London Eye
6. Science Museum
7. Tower of London
8. National Maritime Museum
9. Victoria & Albert Museum
10. Madame Tussaud
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