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Thisted har ingen opulente bygninger af
»
»
udsøgte materialer. Beskedenhed, manglende
plan og smagløshed præget bybilledet.
PETER GORM LARSEN, i beretningen ”I båd fra udkant til hovedstaden”

Med ”Ditter” af Thisted, en Sagitta 30-glasfiberbåd fra 1967, sejlede Peter Gorm Larsen og hans kone, Malene Vestorp, i juli til København og tilbage. Beretningen om turen er på 144 sider og nu tilgængelig
som e-bog.

Den sejlende samfundsfagslærer
BERETNINGER: Peter Gorm Larsen har skrevet e-bøger om sejlads over Skagerrak og til København tur/retur
Af Villy Dall og Bo Lehm (foto)
villy.dall@nordjyske.dk

THISTED: Peter Gorm Larsen,
Thisted, har her i efteråret
lagt en sejlerberetning på
nettet som e-bog på Google
Books, ”I båd fra udkant til
hovedstaden”, om den tur,
han og hans kone gjorde
med deres glasfiberbåd ”Ditter” fra 1967.
Tidligere har han lagt ebogen ”En beretning om inspiration, planlægning og
gennemførelse af sejlads
over Skagerrak” på nettet. Ebøgerne findes på google.
books.dk eller saxo.dk.
Efter at han i vinteren
2014-15 havde taget eksamen i Aalborg som yachtskipper af tredje grad sejleder Peter Gorm Larsen og
hans kone, Malene Vestorp,
fra Thisted 5. juli mod Kø-

benhavn via Løgstør, Øster
Hurup, Bønnerup og Hundested. I København lagde
de til på Christianshavn, og
via Rødvig, Vordingborg,
Omø, Ballen på Samsø, Grenå, Hals og Aalborg vendte
de tilbage til Thisted 25. juli.
I beretningen ”I båd fra udkant til hovedstaden”, som
er på 144 sider, fortæller Peter Gorm Larsen ikke kun
om sejladsen.
Han fortæller også om Thisted og Thy, hvortil han kom
20 år tidligere, om de steder,
parret lagde i havn undervejs, om hans professionelle
liv som statsvidenskabelig
kandidat, underviser og
evaluator, nu samfundsfagslærer på EUC Nordvest, om
parret og deres tre børn
samt om sit syn på byrummet i Thisted, udviklingen
på det danske arbejdsmar-

ked og andre emner, hvorom
Peter Gorm Larsen gennem
tiden også har ytret sig i artikler og kronikker.
- Jeg opfatter mig selv som
samfundsfagslæreren, der
sejler ud for at kigge på landet og samfundet, det gælder både her i Thy og andre
steder, siger Peter Gorm Larsen.
Et æstetisk fremmedlegeme
Lad os blot lige tage et lokalt
eksempel:
”Thisted har ingen opulente bygninger af udsøgte materialer.
Beskedenhed,
manglende plan og smagløshed præget bybilledet. Den
tilrejsende bliver hurtigt
klar over, at han nu befinder
sig i nødvendighedens rige.
J. P. Jacobsen Centeret ligger ved Store Torv midt i byens centrum. Opført af by-

Jeg opfatter mig selv som samfundsfagslæreren, der sejler ud for
at kigge på landet og samfundet, det gælder både her i Thy og andre steder, siger Peter Gorm Larsen.
ens finansmatador Per Sko
før krisen i 2008 også ramte
udkanten Thisted. Butikscenteret er et æstetisk frem-

medlegeme. En grønlig materet glaskasse med en delvis
synlig underjordisk parkering og en lastbilsluse. Glas-

sets farve minder om det
slim, en mand med bronkitis
hoster op. På samme torv
findes Sparekassen Thys
mørke og uhyggelige kaba.
Det gamle rådhus, museet
og kirken i baggrunden har
ikke en chance i kampen
mod grimheden.”
Peter Gorm Larsen er født
1964 og opvokset i Kvissel
ved Frederikshavn, hvor han
fra barnsben fik kærlighed
til søen. Han er gift med Malene Vestorp, der er født i København og opvokset i Frederikssund. Parret flyttede
til Thy 1994, fordi Malene
Vestorp havde fået job her.
I øvrigt er Peter Gorm Larsen nu i gang - sammen med
nogle få andre - med et selvstudium til yachtskippereksamen af første grad, så han
også må sejle på de store have, oceanerne.

