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HER ER et forårstilbud til gymnasieungdommen anno 1953 fra manufakturhandler Peter Jensen i Vestergade i Thisted.

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune

THISTED: Thisted Gymnasium 
har holdt sin årsfest med fest 
og halløj og alt dertil høren-
de. Der var amatørskuespil, 
og de unge morede sig ko-
steligt. 

For en ganske almindelig 
Thisted-borger, der tilsyne-
ladende ikke kender etiket-
ten på gymnasiet, var det 
lidt af et chok, man fik, da 
man trådte ind i festsalen. 
Man havde ventet at se en 
skoleungdom, som man nu 
engang kender de unge fra 
livet i byen, men det føltes i 
stedet som lidt af en hof-
fest, man var dumpet ind i, 
hvor de unge forsøgte at 
overgå hinanden i, hvem der 
nu kunne møde med den 
flotteste og dyreste kjole, el-
ler hvem der nu havde det 
flotteste kravetøj, og en an-
den en, der var mødt i gan-
ske almindelig aftenpåklæd-
ning, følte sig slet ikke hjem-
me mellem de unge.

Det må være vanskeligt for 
en arbejder at have en dreng 
eller en pige på et gymnasi-
um, men det må være ikke 
så lidt vanskeligere, hvis der 

i de unges garderobeskab 
skal hænge det fineste, mo-
derne nedringede kjoler el-
ler en smoking til sønnen til 
festerne på gymnasiet. Mon 
ikke det var skoleledelsens 
opgave at holde de eventu-
elle børn, der mener det rig-
tigt at møde i sådan overdå-
dig påklædning, nede på jor-
den, for det kan da ikke være 
skolens lærere, der selv får 
børnene til det?

Denne svada blev bragt i 
Thisted Social-Demokrat 7. 
februar 1953 - og den affød-
te straks en reaktion fra 
gymnasiets rektor, Gunnar 
Rosholm, der undrede sig 

over bemærkningerne. Rek-
tor pointerede, at skolen 
gjorde eleverne opmærk-
som på, at de i anledning af 
skolefesten ikke måtte plage 
forældrene om nyt tøj. Efter 
rektorens opfattelse kunne 
man ikke bebrejde eleverne, 
at de mødte i deres fineste 
tøj. ”De fleste piger har fra 
deres konfirmation en lang 
kjole. Den møder de i, og 
drengene møder i sort tøj”, 
var Rosholms kommentar.

Dette svar kunne dog ikke 
dæmpe kritikken fra den so-
cialdemokratiske redaktør, 
der i polemik med rektor 
fortsat hævede, at skolen var 

kommet ud på et skråplan. 
De velstillede forældre bur-
de vise et større socialt an-
svar og ikke klæde deres 
børn i prangende tøj, fordi 
det satte skel mellem børne-
ne. Videre hed det i artiklen: 
”Rektor Rosholm har over 
for os oplyst, at skolens læ-
rere ved festerne møder i 
”festdragt”, og det ligger da 
nær for os at bruge det gam-
le ord: ”Som mestre, så 
svende” i anvendelse, eller 
rettet sagt: som lærere så 
elever. Når lærerne mener, 
at skolefester er så højtideli-
ge, at de bør møde i fest-
dragt, kan det efter vor me-
ning kun af eleverne opfat-
tes som en opfordring til 
dem om at gøre det samme. 
Konfirmationskjolen og - tø-
jet bruges af en del elever, 
men mange skal have helt 
nyt tøj, og også ved den sidst 
afholdte fest blev nogle ele-
ver borte fra festen, fordi de-
res forældre ikke havde råd 
til at købe dette fine tøj, men 
det har rektor måske ikke 
opdaget? ”Lød spørgsmålet i 
Thisted Social-Demokrat.

Vi lader debatten stå et 
øjeblik!

HISTORIEN I BILLEDET

Ho!est på gymnasiet
 {Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv 

for Thisted Kommune interesseret.

 {Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer 
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter 
spændende lokalhistorisk materiale.

 {Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

 {Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

 {Rubrikken "Historien i billedet"  optræder jævnligt  i Thisted 
Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk 
Arkiv.

FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN

Af Poul Erik Tarp
poul.erik.tarp@nordjyske.dk

THISTED: Formanden for 
Metal Thisted Erik B. Chri-
stensen trak på afdelingens 
generalforsamling man-
dag 29. marts i HK Huset 
mørke linjer op for afdelin-
gens medlemmer i 2009.

- Når vi ser tilbage på 
året, så må vi nok sige, at 
2009 blev et mere sort år 
for medlemmerne af Metal 
Thisted end 2008, indledte 
han sin beretning til gene-
ralforsamlingen.

Erik B. Bjerre fremhæve-
de, at udviklingen i afde-
lingen i den grad har været 
påvirket af finanskrisen, og 
et stadig stigende pres på 
konkurrenceevnen.

- De lokale virksomheder 
er sat under et til tider uri-
melig pres, slog han fast i 
sin beretning og nævnte, at 
også medarbejderne var 
under et øget pres på 
grund af de økonomiske 
vanskeligheder. Erik B. 
Bjerre pegede på et lavere 
sygefravær, og at medar-
bejdere møder syge på ar-
bejde.

- Det gør medarbejderne 
for at vise den største vilje, 
men nok lige så meget af 
frygt for at miste jobbet, 
sagde han og bemærkede, 
at denne tendens kunne 

medføre en større risiko 
for arbejdsskader.

- Vi må selvfølgelig tage 
afstand fra, at folk møder 
syge op på arbejde, slog 
han fast i sin beretning.

Den økonomiske krise 
har Metal Thisteds med-
lemmer desuden kunnet 
mærke i lønudviklingen.

- Mange har slet ikke fået 
den mulighed for lønfor-
handling, som overens-
komsten giver mulighed 
for, men mange medlem-
mer havde set skriften på 
væggen, og vidste at ordre-
bøgerne var ved at være 
tomme, og derfor havde 
mange en meget dårligt 
forhandlingssituation, lød 
det fra formanden.

I 2009 fik Metal Thisted 
tilbagemeldinger fra 225 
medlemmer, som blev ho-
noreret med en stigning i 
timelønnen fra to til fem 
kroner i timen.

- Det gav en stigning på 
de berørte virksomheder 
på 2,87 procent, men total 
set for Metal Thisteds be-
skæftigede medlemmer 
var der kun tale om en stig-
ning på 2,4 procent, som 
endte med en gennem-
snitsløn på 168,2 kr., mod 
et landsgennemsnit på 
174,08 kr., sagde Erik B. 
Christensen.

Sort år for  
Metal Thisted

 {Metal Thisted havde en stigning i udbetalinger til dagpen-
ge, efterløn, aktiveringsydelser, godtgørelse for efteruddannel-
se og andre mindre poster fra 2007 til 2008 på godt otte pro-
cent.

 { Fra 2008 til 2009 var stigningen på knap 156 procent fra 
knap 9,5 mio. kr. til godt 24 mio. kr.

 {Dagpenge alene fra 2008 til 2009 steg med 693 procent 
fra 1,6 mio. kr. til 12,6 mio. kr.

FAKTA
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VORUPØR: Politiet i Thisted har modtaget en anmeldelse 
om, at tirsdag kl. ca. 15.45 blottede en ung mand på 15-
17 år sig foran en gruppe børn ved en offentlig plads på 
Havtornvej i Nr. Vorupør.

Den unge mand betegnes som 180-185 cm høj og med 
et kraftigt, mørkebrunt hår.

Han var iført en lang dynejakke og et par grå jogging-
bukser.

Foran gruppen af børn trak han bukserne ned og jak-
ken op, så hans lem blev blottet, hvorefter han gav sig til 
at onanerede foran børnene. 

Ifølge kriminalassistent Erik Krogh er gerningsmanden 
indtil videre ukendt for politiet og børnene.

Ung mand onanerede foran  
en gruppe børn

THISTED: Tirs dag kl. 13.20 tog en pa trul je fra po li ti et i Thi-
sted en 47-årig lo kal mand på Strand ve jen i Thisted for at 
køre bil i fra ken del ses pe rio den, op ly ser kri mi nal as si stent 
Erik Krogh.

Kør te bil i fra ken del ses pe rio den

www.frivilligethisted.dk · frivilligethisted@mail.tele.dk
Åbent man - ons kl. 10-16 og tors kl. 10-18

Skolegade 9 · 7700 Thisted
Tlf. 97 91 18 77

Seksuelt misbrugte
Har du været udsat for seksuelt misbrug og har du brug
for, at mødes med andre voksne i samme situation.


