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Tobias Hamann-Pedersen

Gymnasiet gav appetit på
mere!
I Nyt fra gymnasiet bringer vi hver gang et interview med en tidligere SG-elev - i denne udgave DRvært Tobias Hamann-Pedersen. Tobias besøger SG igen til august, når han skal afholde workshoppen ”Den store kagedyst” på aktivitetsdagen.
Hvad husker du bedst fra din tid
på Silkeborg Gymnasium

”Jeg husker først og fremmest, hvor overvældende det var at skifte fra mit gamle
lokalmiljø i Gjessø til en gymnasievirkelighed med så mange forskellige typer
af mennesker. Det må være ligesom jyden, der kommer til København for første
gang og pludselig konfronteres med

Tobias nyder en af SG’s legendariske
kanelsnegle i kantinen.

storbyens mangfoldighed. I min egen
klasse var der fx græsk-latin-elever, der
mødte op i fløjlsbukser og klipklapper til
idrætsundervisningen. Det havde jeg aldrig før oplevet. Til gengæld kunne de så
sætte de fleste af os andre til vægs i den
almindelige klasseundervisning.
Og så husker jeg, hvordan livet som
gymnasielev var præget af to forskellige dagsordener, der egentlig gik fint i
spænd: den sociale og den faglige. Jeg
kørte i gymnasietiden i min fars galvaniserede Renault 4 med indbygget kyk-

keliky-horn, og det fyrede jeg altid af for
fuld gas op ad Oslovej for at minde mig
selv og mine gymnasiekammerater om,
at vi nok skulle være seriøse, men også
huske at have det sjovt sammen.”

Hvad husker du især fra
undervisningen?

”Jeg husker især musik og idræt, og det
var også de fag, jeg var bedst til. Musikken oplevede jeg som et frirum, hvor
man fik tid til at reflektere og udtrykke
sig selvstændigt. Vores studierejse til
musikfestivalen i Edinburgh var også
en fantastisk oplevelse med koncerter i
bl.a. Usher Hall og en smuk gåtur til udsigtspunktet Arthur’s Seat sammen med
klassen. Vores musiklærer, Ejvind, lærte
os i den forbindelse mange af de klassiske skotske højlandssange, og jeg sang
faktisk ”Loch Lomond” i et tv-program fra
Skotland sidste år.
Og så husker jeg SRP-opgaven i 3.g,
hvor jeg skrev om Elvis Presley i fagene
musik og historie. Det var en god proces,
der krævede selvstændighed og fordybelse – og derved mindede en del om
den måde, jeg laver tv-programmer på i
dag.”

Havde du en lærer, som gjorde
et specielt indtryk?

”Ja, min religionslærer Christina Egholm
gjorde et stort indtryk. Som udgangspunkt opfattede jeg egentlig religion som
et lidt diffust og svært fag, men Christina
fik virkelig vækket min interesse for faget. Hendes undervisning var nærmest

et ”hverdagens stand up-show”, hvor hun
performede og underviste på én gang,
og som elev kunne man ikke undgå at
blive grebet af stemningen og få lyst til
deltage. Det var fedt!
Og så husker jeg min idrætslærer Louise
Karnbak, der også var en ekspressiv lærertype og turde bringe sig selv i spil på
en positiv måde i undervisningen.”

SG’s egen kagedyst 2015. Næste gang med
Tobias Hamann-Pedersen som dommer

Er der en episode fra din gymnasietid, du særligt vil fremhæve?

”Ja, jeg spillede trommer i et gymnasieband, og i 3.g skulle vi helt ekstraordinært spille til en af de store gymnasiefester. Der hang plakater af bandet
overalt på skolen, og vi følte os virkelig
som rockstjerner den uge. Noget af det
særlige ved SG er jo netop også, at der
er et stort og medlevende publikum, hvis
der er et eller andet, man har lyst til at
prøve af.
Modsat husker jeg med bitterhed tilbage
på DM i gymnasiefodbold, hvor vi havde
slået et gymnasium fra Brøndby i semifinalen, men tabte finalen 1-0 til et hold
fra Odense med masser af OB-spillere.
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” Jeg gad godt tage gymnasieårene forfra igen og sætte
mere pris på de muligheder,
der åbner sig undervejs”.

Tobias Hamann-Pedersen

Samme aften skulle vi hjem til gymnasiefest, og vi ville have været konger med en
finalesejr, men sådan skulle det ikke gå.
Vores ellers bedste forsvarsspiller afgjorde kampen med et selvmål.”

Har din gymnasietid haft indflydelse på det, du laver i dag?

”Gymnasiet gav mig appetit på mere og
lyst til at opleve verden i virkeligheden fra den græske kulturarv til de internationale konflikter. Det er bl.a. derfor, jeg har
rejst i knap 70 lande i tiden efter gymnasiet. Det var samtidig tre fagligt krævende år på gymnasiet, og jeg havde derfor
opsparet en masse energi, der bare skulle ud bagefter. Fx tog jeg efter gymnasiet
hele turen ned igennem Østeuropa alene
på cykel – en tur på i alt 3450 km.
Min interesse for gastronomi stammer
dog ikke fra gymnasiet, men fra mine
søstre og mit barndomshjem, hvor vi altid havde fokus på gode råvarer, og hvor
måltiderne var fælles oplevelser, vi nød
sammen som familie.”

Har du stadig kontakt med dine
gymnasiekammerater?
”Ja, jeg har stadig kontakt med fem af
mine gymnasiekammerater, bl.a. Mathias fra Sejs, som jeg lige har været på
vandretur i Israel sammen med.”

Hvordan oplever du Silkeborg
Gymnasium, som det er i dag?

”Jeg har kun været heroppe én gang,
siden jeg blev student, så jeg har ikke
så gode forudsætninger for at besvare
dét spørgsmål. Men jeg glæder mig til
at besøge gymnasiet igen til august og
afholde en kage-workshop sammen med
eleverne.”

Har du et godt råd til nutidens
SG-elever?

”Ja, jeg gad godt tage gymnasieårene
forfra igen og sætte mere pris på de muligheder, der åbner sig undervejs. At få
verdenshistorien linet op på tre år, er jo
en dannelsesgave til ethvert menneske,
men som elev kan dette store perspektiv
godt drukne i hverdagens slid med opgaver, dumme karakterer og afleveringer.”
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Født i 1988, opvokset på en gård
ved Gjessø
Student fra Silkeborg Gymnasium 2008
Vinder af ”Den store bagedyst”
på DR1 i 2014
Er vært for forskellige mad- og
rejseprogrammer på DR
Har studeret Østeuropastudier
og Russisk på Aarhus Universitet

