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Velkommen
til Thisted Gymnasium og HF-Kursus
Dette skrift udgives til alle, der interesserer sig for Thisted Gymnasium og HF-Kursus. Det 
er en hilsen til årets dimittender til venlig erindring og som en tak for samarbejdet i de 
forløbne år. Det er også et introduktionsskrift, en velkomst - og forhåbentlig hjælp - til de 
nye elever i 1 .g og 1 .HF.

Et skoleskift betyder for nogen en kærkommen forandring, de har set hen til. Nye omgivel
ser, nye kammerater, nye lærere, nye fag og nye udfordringer. Andre er måske mere tøvende 
-måske lidt ængstelige - overfor alt det ukendte, der ligger foran dem. Men det er vigtigt, at 
I er positive overfor det arbejde, der ligger foran jer.

Når I starter her, skal I huske at være kritiske overfor det, I møder her på skolen. Og I skal 
især være selvkritiske - også når i bliver blaserte og “gamle i gårde”.

I har valgt en boglig uddannelse. Det er mit håb, at de faglige krav, der stilles - både i 
fællesfagene og i de store kompetencegivende tilvalgsfag - i store træk må stemme overens 
med de forventninger, I stiller til os. Vi forventer ansvarlighed afjer, både overfor jer selv - 
gennem aktiv medvirken i undervisningen - og overfor jeres omgivelser, jeres kammerater 
og jeres lærere.

Den skole, der de næste 2-3 år skal være jeres skole, er en stor skole. Der færdes dagligt ca. 
700 mennesker i vore lokaler. Når så mange mennesker skal være sammen, så er det nødven
digt, at vi alle tager hensyn til hinanden. Et egentligt sæt ordensregler har vi ikke, men vi 
forventer, at I alle opfører jer som “ladies and gentlemen”. Det er en enkel regel, som alle 
bør kunne leve med og leve op til.

Jeg byder jer som aktive elever/kursister velkommen til Thisted Gymnasium og HF-Kursus 
og udtrykker håbet om, at I må få nogle gode år med godt kammeratskab og gode oplevelser.

Kristen Bak 
rektor
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Fem gode år - en fin 
ballast
Linda Overgaard, student fra Thisted Gym
nasium 1975, nu journalist på TV-Avisen, 
skriver om skolen og det virkelige liv.

Sankt Hans aften i 1975 kørte jeg med tog fra Århus til 
Thisted. Var glad, opstemt, behagelig træt efter en god 
præstation, fuld af fortrøstning, nu var min fremtid på 
rette spor. Men nej. Optagelsesprøven til Journalist
højskolen var ikke gået, som jeg selv troede.
Kort tid efter kom beskeden: ikke optaget. Og jeg som 
troede, at jeg var selvskreven til en fremtid i journali
stik, jeg der var så god til at skrive dansk stil, jeg der 
vidste alt om samfundsforhold og politik.
Afslaget var et chok. Hvad skulle jeg nu stille op med 
mig selv?
Der var 14 dage, inden fristen for at søge ind på uni
versitetet udløb, så det var om at beslutte sig i en fart. 
Siden omkring 15 års alderen, havde jeg ikke for alvor 
overvejet andre uddannelser end journalistuddannel
sen, men nu valgte jeg så jura. Godt nok tænkte jeg 
også på at læse dansk, men jura så ud til at være det, 
der bedst kunne skaffe mig en levevej i en fart.
At der var stor forskel på skolen og virkeligheden uden 
for, fik jeg således lært på den barske måde, idet mit 
verdensbillede på få dage blev klippet i småstykker og 
sat sammen på ny.
At kolbøtten så førte til noget godt, var en anden sag. 
Et halvt år senere slap jeg nemlig igennem nåleøjet til 
Journalisthøjskolen, så jeg endte med at blive både jour
nalist og jurist nogle år senere.
Men hvor meget betød Thisted Gymnasium så for mit 
valg af løbebane? Svaret er uden tvivl: utrolig meget. 
Mens mere litteratur-hungrende elever klagede over, 
at vi nu skulle læse avisartikler igen, var jeg lykkelig 
for de mange chancer til at sammenligne og fortolke 
pressens udgydelser. Fra mine fem år på gymnasiet 

husker jeg en emneuge, hvor vi gennemheglede diver
se numre af Søndags BT, en sammenligning af forsi
der på Thisted Dagblad og Politiken samt en analyse 
af, hvordan forskellige medier dækkede kvindebevæ
gelsens synspunkter.
Noget helt særligt var en studiekreds, hvor David Nors 
Hansen om aftenen førte an i en minutiøs gennemgang 
af adskillige radioaviser.
Det var guf for en journalistspire og skærpede absolut 
min interesse for den branche, hvor jeg nu har mit 
virke.
På min nuværende arbejdsplads har jeg haft den for
nøjelse, at flere gymnasieklasser fra Thisted har aflagt 
besøg - ledsaget af David Nors Hansen, Gunner Roed 
eller Orla Poulsen.
Det har hver gang været meget udbytterigt, for skolen 
og arbejdslivet er stadig meget forskellige størrelser. 
Dermed giver elevernes spørgsmål en ekstra dimensi
on, og når de er bedst: et pift og ny inspiration til det 
journalistiske arbejde.
Lærerne så i øvrigt ud, som de hele tiden har gjort, 
bortset far lidt højere tindinger, lidt grå hår og lidt 
buttede maver. Orla Poulsen f.eks. var næsten ikke til 
at skelne fra den Orla Poulsen, jeg havde som vikar et 
halvt år vist nok i l.g, og som stort set nøjedes med at 
undervise i den russiske revolution (altså den fra 1917). 
Et andet fællestræk mellem dengang og nu er EF- 
spørgsmålet. Op til afstemningen i 1972, skrev jeg 2. 
real stile om Danmarks tilslutning til EF, og jeg hus
ker heftige diskussioner under ledelse af Bent Wind- 
feld.
Hans undervisning står for mig som skoling i selv
stændighed. Vi foreslog selv stileemnerne - hyppigt op 
til 12-15 stykker - "men ikke noget med fætterstile", 
d.v.s. stile man blot kunne skrive af efter andre.
Vi måtte også gerne aflevere i sidste øjeblik på hans 
private bopæl, men "vi skulle ikke regne med at blive 
budt på kaffe".
Denne lærdom var på en måde et tidligt bekendtskab 
med dead-line - et begreb jeg selvfølgelig mærker hele 
tiden i mit job. Men det var nu alligevel lidt for sjov på 
skolen, verden gik jo ikke under, hvis elever ikke afle
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verede stile til tiden. Siden hen har jeg anderledes 
mærket, hvordan minutterne svinder, mens man sid
der ved skrivemaskinen eller tastaturet. Lige fra jeg 
var i praktik på Horsens Folkeblad og brugte sene nat
tetimer på at få byråds-referaterne færdige, til jeg på 
Jyllands Posten hastede ud i sætteriet med sene histo
rier og til nu, hvor jeg jævnligt sidder i et redigerings
rum og kæmper med minutterne for at få indslaget 
færdigt få øjeblikke, før det skal i luften.
1 det "rigtige" liv er konsekvensen af en for sen afleve
ring måske, at der bliver en blank plads i avisen, eller 
at TV-Avisens studievært må snakke langsomt for at 
fylde tiden ud. Det ved enhver journalist, så man afle
verer simpelthen til tiden, hvis ikke der er en absolut 
tvingende grund til ikke at gøre det.
Et andet element, som er indbygget i journalistens til
værelse, er konkurrence. Som regel ikke den destruk
tive konkurrence, men en ret udpræget forfængelighed 
og trang til at præstere noget godt.
Man skal være meget cool, hvis man ikke synes, det er 
dejligt at se sit navn på forsiden af en stor avis eller 
fortælle landets seere om den vigtigste af dagens nyhe
der.
Den form for konkurrence var ikke i højsædet på 1970- 
emes Thisted Gymnasium.
Et voldsomt irritations-moment for en tid var pastor 
Hindsholms insisteren på at give alle 8 i religion. Hvor
for i alverden skulle man dog have sit gennemsnit truk
ket ned på grund af det? Til gengæld var det særdeles 
lærerigt, at vi skulle give hinanden karakterer i klas
sen. Det, at skulle sige højt, hvordan vi vurderede klas
sekammeraternes indsats det forløbne halvår, var en 
god skole i samspil med andre mennesker.
På TV-Avisen er der tradition for efterkritik på redak
tionsmøderne, og erfaringen herfra viser, at alle har 
brug for grundig undervisning i, hvordan man giver 
kritik på en konstruktiv måde.
Personligt fik jeg også meget ud af at være elevråds
formand i 3.g - i en vældig spændende periode, hvor 
tanker om mere integration med Teknisk Skole og 
Handelsskolen blev vendt og drejet. Aftenmøder med 
elever fra disse skoler gav indblik i andre sider af sam

fundet og bidrog til, at jeg kom nærmere Journalist
højskolens læresætning om, at "intet menneskeligt må 
være dig fremmed".
Bidrag i den retning, kom så sandelig også fra Henrik 
Bolt-Jørgensen, der i oldævls-timerne holdt lange lys- 
billed-foredrag om frække kalkmalerier, som han vist 
selv havde opsøgt på cykel landet over. Han lagde i 
øvrigt heller ikke skjul på, at han fandt fornøjelse ved 
at læse Ekstra Bladet - og tilfredsstillelsen gik vist og
så på at provokere de mere lødigt orienterede gymna
sieelever.
A propos anderledes lærere (måske der slet ikke findes 
lærere, som ikke er anderledes), så husker jeg Sven 
Nielsen, som skilte sig ud ved at ankomme på en nyan- 
skaffet blå racercykel, og som spiste sin madpakke stå
ende ved vindueskarmen uden for lærerværelset i gym
nasiet på Munkevej, fordi han ikke kunne udholde to
baksrøgen inden for murene. Men en meget nyttig ting 
lærte jeg i hans timer (ud over fransk altså). Sven Niel
sen krævede nemlig fuld koncentration af sine elever. 
Han hadede, at nogen strikkede i timerne, og jeg hus
ker meget tydeligt, hvordan han engang saboterede 
denne aktivitet ved at vikle et nøgle garn rundt om 
samtlige klasseværelsets loftslamper som et andet ed
derkoppespind.
Strikning eller ej, så var kvindebevægelsen et emne, 
der prægede undervisningen i 1970-erne. Bølgerne 
kunne gå højt, når 1968-generations-lærerne pirkede 
til sindige Thybo-elever, hvoraf nogle holdt sig bestemt 
til det traditionelle familie- og kønsrollemønster.
Uanset at jeg var voldsomt optaget af kvindebevæge
lsens tanker, var jeg til sidste skoledag i 3.g klædt ud 
som haremsdame med bar mave. Pigerne skulle nem
lig trække klassens 2 drenge, udklædt som sheiker, på 
en lille vogn gennem byens gader.
Et sjovt og festligt punktum for 5 gode år - en skoletid 
der både var præget af 1968-bølgens idealer og gamle 
dages dyder.
En blanding af livsappetit, frihed, udflippethed, pligt
opfyldelse, ansvar og store krav.
En fortrinlig ballast i et fag, hvor man risikerer at skulle 
til eksamen hver dag.
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