
Chefredaktør  
Thorkild Thejsen fylder 65

Thorkild Thejsen stopper som redaktør for Folkeskolen den 1. februar 2010

Min fars røde 
skriveMaskine

Hård ved sagen, 
blid ved personen

Min far har altid skrevet, siger 
Anna Rossman Thejsen om 
sin far, chefredaktør Thorkild 
Thejsen. »Min far skriver altid. 
Han er redaktør med hud og 
hår. Og han elsker det«. Side 22

Thorkild kan være nok så 
hård ved sagen, men han er 
altid blid ved personen, siger 
Lauritz Lynge fra DLF, der 
hylder denne evne og vilje til 
at skille tingene ad. Side 11
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For Thorkild Thejsen

Den meget oplyste Mand

Den nidkiere nyttige Skolelærer

Den saare udmærkede Skribent 

og Redacteur

Den for almeenvellet utrættelige Tænker 

og Arbejder

Den trofaste Ven

Den til beundring Veldædige

Den sande Hæderværdige 

blev dette Skrift nedfældet

i Anledning af hans sekstifem aars Fødselsdag

og tilstundende Aftræden

af hans erkientlige Tilhængere 

i Taknemmelighed for hans Virke.

Illustration: Henrik Hansen

Festskriftet for Thorkild Thejsen er på trods af udseendet ikke udgivet af DLF og er 
ikke en særudgave af Folkeskolen. Redaktøren har ansvar for alt indholdet.  

Frit efter inskription på monument ved Holmens Kirkegaard for læreren, 
præsten og dyrevennen Lauritz Smith (12. april 1754 – 22. marts 1794). 

Redaktør for Folkeskolen igennem 22 år, 
Thorkild Thejsen, stopper den 1. februar 2010
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leder

folkeskolens frie mand 
På en væg i Thorkild Thejsens kontor hang tidligere et billede af én 
af chefredaktørens markante forgængere, redaktør H. Bahne Jensen, 
der var uddannet journalist, men senere blev lærer og skoleinspek-
tør. Bemærk karriereforløbet!

Fra 1942 til 1956 gav han lærernes fagblad, Folkeskolen, en ny 
holdning og et nyt image. Han forsvarede lærerstanden og for-
eningen, men bladet blev skrevet efter journalistiske principper, og 
uafhængigheden af Lærerforeningens demokratiske organer blev 
beseglet.

»En redaktør«, sagde han, »skal være som Heimdal, gudernes 
vogter på Bifrost: Han skal kunne høre græsset gro og se ulden 
vokse«.

Disse manende ord har Thorkild Thejsen, siden han blev redaktør 
for Folkeskolen for 22 år siden, gjort til en del af sin katekismus.

Thorkild Thejsen, hvis pædagogiske ben ofte har været mere 
synligt end det faglige, har aldrig lagt skjul på, at den redaktionelle 
frihed efter hans opfattelse er selve bladets nerve.

Thejsens personlige styrke har været det personlige engagement, 
tilliden til medarbejderne, fliden, den pædagogiske og faglige ind-
sigt, en sær blanding af djærvhed og frækhed og en stærk evne til at 
læse tiden. Det er ikke småting, og chefredaktøren er selv gået foran 
med en arbejdsuge på 60-70 timer og et krav til sig selv og medar-
bejderne om at yde det ypperste. Kvalitetsjournalistik er kodeordet, 
men vel at mærke med plads til risikovillighed – også for medarbej-
derne. »Jeg har ikke lavet min sidste ulykke endnu«, står der på en 
plakat på redaktørens kontor! 

Spørger man medarbejderne, har han også været en god boss, der 
altid er parat til at forsvare dem og den redaktionelle frihed med næb 
og kløer. Thorkild Thejsen har ikke noget imod at påtage sig opgaven 
som den ubestikkelige redaktør, der er lige gode uvenner med alle.

Redaktionelt har hans største bedrifter været at holde fagbladet 
levende med sit øje for det aktuelle indhold og den skarpe vinkel, at 
insistere på den journalistiske frihed og kvalitet og at stimulere den 
demokratiske debat ved at give læserbrevsstoffet højstatus. Det har 
givet høje læsertal og stor troværdighed.

Thorkild Thejsen er Folkeskolens libero (italiensk »fri«, latinsk li-
ber) som i sin tid landsholdets Morten Olsen, den frie spiller på holdet.

På trods af hans nedsatte fysiske kraft og følsomhed som følge af 
en ondsindet sygdom for nogle år siden udfolder han en beundrings-
værdig energi. Endda med større rundhed end før sygdommen, påstår 
nogle af medarbejderne på redaktionen.

Alene at få udgivet bladet, som i det store hele udkommer en gang 
om ugen, er med en relativt beskeden redaktionel besætning en præ-
station. Men at kaste sig ud i udgivelsen af to blade og samtidig lave 
tv-udsendelser til DK4 og tre netmagasiner med RSS-feeds, blogs og 
videos er simpelthen en kraftpræstation.

Det er en følge af omstændighederne ved fusionen mellem DLF 
og flere mindre pædagogiske fagforeninger, at Thorkild Thejsen i dag 
er chefredaktør for Folkeskolen, månedsmagasinet Undervisere og 
netmagasinerne folkeskolen.dk, undervisere.dk, specialpaedagogik.
dk og ernaeringogsundhed.dk 

Konstruktionen med forskellige medier og diverse målgrupper var 
ikke på forhånd dømt til at lykkes. Den på én gang pragmatiske og 
dristige løsning har dog vist sin duelighed, og selv om fagbladet Folke-
skolen gennem de seneste år er blevet et tyndere og på nogle områder 
også et mindre sprudlende blad, så har ikke mindst web-magasinet 
folkeskolen.dk og bladet Undervisere været glimrende nyskabelser, 
som ubestrideligt har givet hele medievirksomheden en bemærkelses-
værdig moderne profil og funktionalitet! 

Thorkild Thejsen er nu blevet 65 år og har meddelt, at han stop-
per som chefredaktør inden længe, men fortsætter som redaktionel 
medarbejder på nedsat timetal. 

Det er ikke altid uden problemer, når den gamle redacteur kigger 
den nye over skuldrene, men Thejsen er som redaktionens eneste læ-
reruddannede også kulturbærer, og der er en værdifuld kultur at bære 
videre. Den med at høre græsset gro og se ulden vokse, respekten for 
lærernes professionsidealer, den redaktionelle frihed, den journalisti-
ske kvalitet, den gode relation mellem chef og medarbejdere. 

Og ikke mindst balancen mellem rettidig omhu og utidig ildhu.  
Erik Schmidt

 4 Folkeskolen skal have ny redaktør

 5 Hvem skal nu passe på Folkeskolens journalister?

 6 En slags ærlig tilstedeværelse – portræt

11 Ikke for tøsedrenge

12 Folkeskolens redaktør ligger i respirator

17 Han får lærerne til at se professionens herlighedsværdi

18 Bladet, der har sin egen stemme

22 Min fars røde skrivemaskine

26 Gørding var vores barndoms by

INdHOld »Når jeg gik på arbejde, var jeg der 
fuldt og helt. Det er min styrke og 
min svaghed, at jeg har svært ved 

at gøre noget halvt«.
Thorkild Thejsen
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Fagbladet Folkeskolen og månedsmagasinet  
Underviseres chefredaktør Thorkild Thejsen stopper 
efter næsten 22 år på øretævernes holdeplads.

Af Louise Knuth Pedersen

»Jeg stopper, fordi jeg ikke længere kan holde til at arbejde 60-70 
timer om ugen. Jeg har faktisk ikke lyst til at holde op, for jeg synes, vi 
laver nogle rigtig spændende blade og webmedier. 

Men selv om jeg for længst har rejst mig fra kørestolen efter den 
virus, der for seks år siden sendte mig i respirator i fire måneder, har 
jeg aldrig fået følesansen i ben og hænder igen, så jeg bruger en del 
ekstra energi på at gå og at skrive. Det er trættende, og man kan altså 
ikke være chef på deltid«, siger Thorkild Thejsen, som stopper som 
chefredaktør den 1. februar 2010. 

Han slipper dog ikke redaktionen, for han fortsætter det redaktio-
nelle arbejde i en 30-timers-stilling. 

»Præcis hvad og hvordan afhænger af den kommende redaktør. 
Det kunne for eksempel være almindelige journalistiske opgaver eller 
projektstyring i forhold til netmedierne. Jeg kunne også producere 
tv-interview til folkeskolen.dk. Mulighederne er mange, men jeg skal 
i hvert fald ikke ligge som en strandet hval og sige ‘det har vi prøvet’, 
når den nye redaktør foreslår noget nyt«, siger han.

Der er sat både udråbstegn og spørgsmålstegn
For Thorkild Thejsen har det vigtigste som chefredaktør været at pro-
ducere medier, som afspejler læsernes hverdag og sætter perspektiv 
på lærerprofessionens udfordringer. 

»Hvor læserne og brugerne kan genkende deres hverdag, og hvor 
man samtidig kan pirke til dem. Ved at være professionens blad har 
vi en forpligtigelse til at være dem, der sætter både udråbstegn og 
spørgsmålstegn. Dobbeltheden, hvor vi skal afspejle, men også vise, 
hvor der er problemer, og pege på muligheder, er vigtig«. 

Uafhængig redaktion
Danmarks Lærerforening søger nu en ny chefredaktør, der skal redi-
gere de to blade og tre nyhedssites ud fra journalistiske relevanskri-
terier og betjene en kritisk og debatlysten læserskare. 

»Redaktionel uafhængighed giver frihed til at tage det op, som 
man synes er vigtigt. Men det giver også et stort ansvar for ikke at 
udøve selvcensur eller blive selvfed, men hele tiden være åben«.

Som chefredaktør på Folkeskolens redaktion har Thorkild Thejsen 
placeret sig på øretævernes holdeplads, hvor vrede folk både har 
sendt anonyme breve og smadret hans ruder.

»Det er selvfølgelig det mindst interessante ved det, men det 
spændende er, når det rykker, og når man rører ved nogle ting, som er 
udfordrende og vigtige i medlemmernes hverdag«.

Gode råd eller advarsler til den kommende redaktør er ikke noget, 
Thorkild Thejsen ønsker at give til sin efterfølger.

»Jeg håber, at der kommer én, som er frisk og kan tænke nyt. 
Vedkommende kommer til at sidde for bordenden hos et skidedygtigt 
hold, så det eneste råd er, at han eller hun skal passe rigtig godt på 
holdet, som arbejder med stor ansvarlighed som enkeltpersoner og i 
kollektivt fællesskab om kvaliteten«.

Kro og katedral
Den kommende redaktør får ansvaret for lærernes kro og katedral, 
som der står i jobopslaget. Et billede, som er hentet fra en af Thorkild 
Thejsens ledere. 

»Vi har en tradition for, at alle debatindlæg fra medlemmerne 
bliver optaget, og vi har også en tradition for, at der skal være noget 
bid i det, vi bringer. Så det er kroen, hvor man kan råbe højt, men også 
have det sjovt med hinanden. 

Med katedralen hentydes til, at vi også skal se de store linjer og 
komme med bud på, hvilke vilkår der på længere sigt er for folkesko-
lens arbejde og børns undervisning og læring«. 

»Jeg skal i hvert fald ikke ligge som en 
strandet hval og sige ‘det har vi prøvet’, når 

den nye redaktør foreslår noget nyt«.
Thorkild Thejsen
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ny redaktør

Folkeskolen  

Thorkild foran Leif Sylvesters maleri »Det gælder fremtiden«, som blev 

skabt til Folkeskolens 125-års-jubilæum sidste år. 
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Hvem skal nu passe på  
Folkeskolens journalister?
 LedeLse  Man skal gøre det,  
man er bedst til. Og med  
Thorkild Thejsen har  
Folkeskolens redaktion  
kunnet gøre netop dette,  
for »far« dækker ryggen.

Af Thorkilds hold

Chefredaktørens kontor har dør i begge 
ender, og de er altid åbne. Der er altid tid til 
et spørgsmål eller en lille anekdote, og hvis 
man lukker dørene og fortæller om det, der 
virkelig trykker, så er der åbne ører – og 
hjerte – og prompte reaktion. 

»Det er ikke altid, at kolleger synes, at 
de vil belemre chefen med deres problem. 
Derfor er jeg flere gange gået til Thorkild 
og har fortalt om en kollega, der er pres-
set, stresset eller har haft en ubehagelig 
telefonsamtale med en kilde. Og han 
følger straks op over for vedkommende«, 
fortæller Helle Lauritsen, som blev ansat af 
Thorkild Thejsen som den første journalist 
for 20 år siden.

Han holder også gerne selv øje med sit 
»hold«, som han kalder sine medarbejdere. 

Som den dag han kom forbi Pernille 
Aisingers bord umiddelbart efter et længere 
telefoninterview.

»Nu er det tredje gang, jeg har set dig 
holde telefonrøret med skulderen, mens du 
skriver. Det går ikke. Jeg har lige bestilt et 
headset til dig«.

Redaktøren træder i karakter
Der er ikke meget højtidelig topchef over 
den tidligere lærer, og han er aldrig bleg for 
at ændre holdning, når redaktionsmødets 
journalister er enige om, at hans geniale ide 
ikke fungerer. Men når der er nogle udefra, 
der truer »holdet«, så forsvinder den hyg-
gelige lærerfacon.

»Normalt går han ikke rundt og flas-
her sin redaktørtitel, men han er god til 
at træde i karakter, når vi journalister er 
uenige med kilder om den måde, en historie 
er skrevet, vinklet eller researchet på. Så 
bruger han sin redaktørtitel til at skære 
igennem og præcisere, hvad journalistik 
er«, fortæller Louise Knuth Pedersen. 

»Som for eksempel da Helle gentagne 
gange var blevet ringet op af en utilfreds 
kilde, og hun fortalte Thorkild, at hun ville 
skrive et brev.

‘Det er da ikke dig, der skal skrive det 
brev. Nu skal hun vist have et brev fra din 
chef’«. 

Udgangspunktet for Thorkild Thejsen er, 
at hans journalister selvfølgelig har gjort 
deres arbejde ordentligt, så opbakningen er 
total, og ryggen er dækket. 

Anekdoter fra natportieren
Det er ikke altid, at Thorkild har tid til at 
spise frokost eller deltage i kaffepauserne. 
Men når han gør, kan man være sikker på 
gode historier. Og som flere praktikanter har 
bemærket, holder man hurtigt op med at 
være bange for at dumme sig, når chefre-
daktøren levende har fortalt, om dengang 
han som natportier på et hotel forsøgte at 
stjæle godter på øverste hylde og trådte ned 
i en spand med sveskemos, der sprøjtede 
ham langt op ad lårene. 

Eller dengang han på en rundvisning på 
Nordisk Film stjal en kage, som viste sig at 
kræve en del mundvand at synke, da den 
var lavet af pap.

Ordene er mange fra Thorkild, og det 
samme er mailene, særligt hvis herren 
holder ferie eller sidder til hovedstyrelses-
møde. Så kan redaktionen være sikker på en 
konstant strøm af ideer til historier, der bør 
skrives, og kilder, der bør interviewes.

Og hvis han er hjemme på grund af syg-
dom, er der også altid en minutiøs beskri-
velse af feberkurver og mavetilstand med i 
mailbunken.

Thorkild Thejsen er en ivrig sprogrevser, 
og han forsøgte en tid at holde på det nye 

komma – til læsernes store fortrydelse. Det 
er efter eget udsagn den eneste kamp, han 
har måttet opgive. Han måtte overgå til det 
grammatiske komma. 

I mails til redaktionen er sprogtalentet 
heller ikke altid lige synligt – fingrene ryger 
hen over tastaturet i en hast, så der er an-
ledning til en del gætterier om betydningen 
af de uortodokse formuleringer. 

Hvad betyder mon den sms, Pernille 
Aisinger modtog på kongressen: »Der skal 
rækker og skaber kasser nu. Spred rygtet!«

Der bliver brændt
Det kan være hårdt at være redaktør på 
Folkeskolen. Derom vidner de mange hi-
storier om utilfredse læsere, der har sendt 
Thorkild Thejsen hadebreve, en rummeter 
stabilgrus, en prøvepakke kondomer i alle 
regnbuens farver, en pose lort og meget 
andet. 

Gennem de 22 år, Thorkild har siddet 
på den udsatte post, har der også været 
en række interne kampe med foreningens 
forretningsudvalg. Et uafhængigt fagblad 
kommer ikke af sig selv, og der skal kæmpes 
for at opretholde de vandtætte skotter. 

Indtil nu er Thorkild ikke løbet tør for 
ideer, hverken når det gælder at holde den 
journalistiske fane højt eller at nyopfinde 
bladet. Og der bliver aldrig sagt nej til en 
medarbejder, der kommer og brænder for et 
nyt vanvittigt projekt. Der er højt til loftet 
og ingen bebrejdelser, hvis projekterne 
trods store anstrengelser ender med at gå i 
vasken. 

Den megen entusiasme slider dog både 
på Thorkild selv og på medarbejderne. Der 
bliver brændt og nogle gange i begge ender. 

Men trods alle forskelligheder – for 
Thorkild har tydeligt gået efter at få stor 
variation på holdet – og trods lettere stres-
sede miner så er der på redaktionen altid 
en let tone med stor accept og en klar fælles 
holdning til, at alle arbejder mod det samme 
mål – at lave det bedst mulige fagblad. 

Og kan man nu det uden Mr. Folkeskolen 
ved roret? 

»Jeg har ikke lavet min sidste ulykke endnu«.
Citatet fra tidligere Berlingske-direktør Steen  

Gede hænger på en fritlagt bjælke i  
Thorkilds chefredaktørkontor



En slags ærlig  tilstedeværelse
 PORTRÆT 2001  I november 2001 
bragte det hedengangne pæda-
gogiske magasin »Opinion« et 
otte sider langt portræt af Thor-
kild Thejsen, som her gengives i 
uddrag. Direkte adspurgt vil han 
gerne forbindes med engage-
ment og ærlig tilstedeværelse. 
»Jeg siger, hvad jeg mener. Det 
får man så nogle gange utak for, 
og det har jeg det så til gengæld 
ikke særlig dårligt med«.

Af Kenneth Klingenberg

Tro på det! Tre centrale ord for en mand, der 
blankt erkender, at han enten lykkes eller 
fejler totalt. Der er ingen jævn middelvej. 

For Thorkild Thejsen gælder det, i alt 
hvad han foretager sig, om at være enga-
geret. At være opslugt. Så meget at han 
indimellem glemmer tid og sted.

Pulsen på Folkeskolens redaktion sidder 
for enden af en lang, smal gang inde bag en 
hvid dør. Kontoret har vinduer ud til gangen, 
men de sidder helt oppe ved loftet og giver 
manden inde bag døren en vis ugeneret ar-
bejdsro. Hvis ikke det lige var for kontorets 
andre vinduer, der vender ud til en baggård 
fuld af byggerod, hamren og banken og 
mænd med beskyttelseshjelme. 

Grundlæggende er det også et godt billede 
af redaktøren på kontoret. Han har ro til den 
ene side, uro til den anden. Og ind imellem de 
to yderpunkter får han sine ting gjort. 

Folkeskolen er, siden Thorkild Thejsen 
blev chefredaktør i 1987, blevet vendt fra en 
underskudsforretning til et blad, der i dag Fo
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En slags ærlig  tilstedeværelse
betaler sig selv og endda giver Danmarks 
Lærerforening en sum penge i kassen 
hvert år (sådan var det i november 2001, da 
denne artikel blev skrevet. Bladet giver ikke 
mere overskud – nu modtager det tilskud 
fra foreningen – i 2006: 6 millioner, 2007: 9 
millioner, 2008: 8,5 millioner. Budget 2009: 
12 millioner. Tallene er cirkatal i kroner. Den 
væsentligste grund er ekstraudgifter til 
porto,  der efter fjernelse af portostøtten 
dræner kassen, redaktionen).

Det er en sjælden succeshistorie i den 
danske presse, og stoltheden over, at det er 
lykkedes, giver en vis overbærenhed med 
kritikerne. Ikke at Thorkild Thejsen er lige-
glad – men der er plads til overskud og selv-
sikkerhed på hans kontor. For han tror på, at 
det, han og journalisterne på Vandkunsten 
har gjort bladet til, er rigtigt.

Den stensikre tro har han bevaret, selvom 
konsulentfirmaet Dafolo efter en analyse 
for nylig anbefalede, at Danmarks Lærer-
forening brugte bladet mere end hidtil. Det 
skulle være et foreningsblad, som gav mere 
plads til ledelsens fagpolitiske meldinger. 
Uagtet at det netop er den type stof, som 
læserne igen og igen har vist sig ikke at gide. 

Det var gnisten til en debat om bladets 
redaktionelle frihed, som Thorkild Thejsen 
tidligere har sat sit job ind på at bevare.

Et blik på oplaget og bladets læserunder-
søgelser kan kun bekræfte Thorkild Thejsen 
i, at bladet er på rette kurs: Folkeskolen 
udkommer i 84.000 eksemplarer hver 
torsdag, men bladet bliver hver uge læst af 
lidt over 200.000 læsere (november 2009, 
redaktionen).

Det, som redaktøren lægger mest vægt 
på, er imidlertid, at bladets troværdighed 
blandt læserne ligger i top – også sammen-
lignet med andre fagblades læsere. Og så 
meget stoler andre medier på det, der står at 
læse i Folkeskolen, at Ritzau citerer direkte 
fra bladets onlinedækning af lærernes kon-
gres i stedet for selv at sende en journalist. 
Står det i Folkeskolen, er den god nok.

Det skyldes ifølge redaktøren selv et 
team af journalister, hvis ambitioner er 
større end bladets resurser. Set udefra skyl-
des det også en redaktør, som skal kunne stå 
inde for det, han laver. Og sådan har det altid 
været. Hvis ikke Thorkild Thejsen brænder 
for det, han laver, bliver det ikke halvgodt. 
Det bliver rigtig skidt. 

God til at komme hjem
Hvis du som lærer i Albertslund havde væ-
ret gift og haft børn i hele perioden, ville du 
så have brugt den samme tid og de samme 
kræfter på dine elever?

»Historien viser aldrig sine alternativer. 
Men jeg har i alle de år, og det har altså også 
været i årene, mens vi havde børn derhjem-
me, været dybt, dybt optaget af det, der 
foregik i skolen. 

Nu er vi kommet til det tidspunkt i livet, 
hvor vi ikke har nogen børn hjemme mere, 
og så har vi sagt til hinanden, at det måtte 
jo logisk set give noget mere tid, men det gør 
det jo ikke! 

Altså, der er et eller andet med, at det 
bare bliver ved! Det handler om at være 
optaget af det – dér hvor jeg er nu. Hvis ikke 
jeg kan synes – hvis ikke jeg tror på, at det 
er vigtigt, og hvis ikke jeg kan finde noget 
sjovt ved det, så duer jeg ikke. 

Jeg har altid – er jeg sikker på, min familie 
ville sige – jeg har altid været meget optaget 
af det, jeg lavede, men jeg har også været 
god til at komme hjem. 

Da vi havde små børn, så havde vi det jo 
med, at om lørdagen skulle man gøre rent. 
Men hvis der nu var unger, der var i gang 
med noget ude i haven, eller de var ved at 
lege med Lego – jamen, så kunne det jo altså 
ende med, at så legede jeg med dem ude 
i haven eller legede med Lego inde på det 
gulv, der skulle støvsuges. 

Og så fik jeg jo altså ikke støvsuget og 
heller ikke købt ind, inden butikkerne luk-
kede klokken to, som de jo gjorde dengang, 
fordi jeg var til stede, dér hvor jeg nu var. 

Når jeg så gik på arbejde, så var jeg fuldt 
og helt der. Det har været min styrke og også 
min svaghed, at jeg har svært ved at gøre 
noget halvt. Så bliver jeg ikke bare halvdårlig, 
så bliver jeg rigtig dårlig«.

Engagement
En af dine gamle elever husker dig blandt an-
det for, at du havde en fantastisk evne til at 
engagere eleverne – og lære dem at engagere 
sig i ting. Kan du genkende den beskrivelse?

»Jeg kan genkende det ved, at de var med 
til at blive optaget af stoffet, det, vi var i gang 
med. Det var ikke mig, der stod og prædikede, 
at ‘nu skal I være engagerede’. 

Det tror jeg ikke på, man kan, men hvis jeg 
gik ind i min 8. klasse, så kunne jeg læse et 
digt for dem: ‘Det er godt, det er betydnings-
fuldt, det her!’ Og så læser jeg det, uden at 
tage hensyn til om jeg tror, at det er for svært 
for dem, men fordi: ‘Det her, det er godt, det 
vil jeg gerne fortælle jer!’

Man kan forglemme sig i undervisningen, 
forglemme sig sammen med sine elever, fordi 
man er optaget af noget. Og det kan smitte, 
så der er nogle, der bliver optaget af det. Så vi 
bliver optaget af det. Sammen.

Det er ligegyldigt, om det er et digt, en 
voldsom diskussion eller tilegnelse af nye 
færdigheder. 

Men det var ikke et eller andet, der stod på 
min plan, at jeg skulle frelse dem til at blive 
engagerede«.

Leve idealerne ud
Helle Wilsted Goll er nu ikke i tvivl om, at 
hendes klasselærer på Sydskolen i Alberts-
lund tilbage i slutningen af 60‘erne mere eller 
mindre havde bestemt sig for, at hans elever 
skulle lære at brænde for noget. 

På skemaet stod intet om at lave film, avis 
og teater, men det var det, en del af tiden gik 
med. Hvis altså ikke eleverne lærte om ismer 
– især de rødlige af slagsen med et politisk 
indhold syntes Thejsen, som han hed hos 
eleverne, at have et godt tag på.
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»Vi lærte en hel del om historisk materia-
lisme, feudalisme, kapitalisme, socialisme og 
slaveri i Thejsens timer. Han lagde ikke skjul 
på, hvad han selv gik ind for, og hans poli-
tiske engagement prægede også mig. Men 
samtidig var han meget respektfuld over 
for andre holdninger. Man kedede sig aldrig i 
hans timer«, fortæller Helle Wilsted Goll.

Hun er i dag (november 2001, redaktio-
nen) præst i Stenløse og Veksø, og det var 
bestemt ikke noget, der lå i kortene, da hun 
gik ud af skolen i Albertslund. I 7. klasse 
sagde hun nej til at blive konfirmeret, og det 
var i høj grad hendes klasselærers skyld.

»Jeg følte, at jeg kunne sige nej til konfir-
mationen, fordi han havde vist mig, at der 
også fandtes en anden ideologi. 

Men set i bakspejlet ville jeg være glad 
for at have fået lidt mere at vide om kristen-
dommen. De timer blev til historietimer, og 
det er uretfærdigt for sådan et fag. 

Thejsen var nok ærlig: Han mente sik-
kert ikke, at han var i stand til at undervise 
ordentligt i kristendom – men den negative 
side af hans undervisning har været, at 
vi ikke fik så meget del i den viden, som lå 
uden for det, som han syntes var vigtigt«.

Alligevel ser Helle Wilsted Goll et idol i sin 
gamle lærer. 

»At elske Gud og sin næste som sig selv – 
det er også den måde, Thejsen har levet på. 

Han levede spartansk. Gik altid i T-shirt 
og cowboybukser og brugte mange penge 
på ulandshjælp. Men han har også først 
sent fået børn, så der har været plads til 
at leve idealerne fuldt ud. Og det har han 
gjort«.

Stillet over for den ros er farven på vej op 
i Thorkild Thejsens kinder. Men passer det, 
det med idealerne?

»Det, vil jeg nok sige, er ... jeg kan 
mærke, at jeg næsten rødmer, men det er i 
hvert fald det, der er motoren. Jeg skal tro 
på det, jeg laver. Og så gennemføre det – og 
ville gennemføre det. Men det er jo ikke 
sådan, at alt lykkes. Men da ... jeg tror ikke, 
at de andre her på bladet vil sige, at jeg er 
hidsig, men jeg har temperament. Lige så 
optaget, lige så glad jeg er, lige så forbandet 
er jeg også, når lortet ikke virker«.

Jeg har ellers læst om dig, at du er »for 
god« til at skjule dit temperament?

»Ja, nu ved jeg ikke, hvem der har 
sagt det! Men jeg har temperament. Hvis 
hovedstyrelsesmedlemmer spørger, hvad 
jeg mener, så siger jeg sgu’, hvad jeg mener. 
Det er ikke altid, at det er det smarteste, 

fordi nogle gange var det meget nemmere 
at hælde vand ud af ørerne og så snakke om 
noget andet. 

Men det er alt for indviklet for mig, det er 
mine nerver slet ikke til at lave sådan nogle 
narrestreger.  Jeg siger, hvad jeg mener. Det 
får man så nogle gange utak for, og det har 
jeg det så til gengæld ikke særlig dårligt med. 

Folk, jeg holder af, folk, jeg værdsæt-
ter, folk, jeg respekterer – hvis de giver mig 
kritik, det kan jeg tage alvorligt. Det kan jeg 
også blive ked af, hvis det rammer«.

Godt arbejde er tilfredsstillelse
Folk, der kender dig, siger, at du arbejder 
nærmest som en sindssyg. Hvor mange 
timer arbejder du om ugen?

»Det svinger jo, men jeg tror, jeg har ... min 
kone siger, jeg har en arbejdsuge på 60 timer. 
Nu taler jeg om nu og her, ikke – og så siger 
hun så: ‘Det har du i øvrigt altid haft!’ Men når 
jeg sætter mig ned og læser en bog derhjem-
me, hvis nu jeg bare sådan skruer lønarbejde-
ren på, og siger: Nu læser jeg en bog, fordi jeg 
har fået anbefalet en spændende amerikansk 
bog, der siger noget om, hvad der foregår i 
organisationer, altså på en arbejdsplads – det 
definerer jeg jo ikke som arbejde. Jeg læser 
det, fordi jeg er interesseret i det«.

Din kone fortæller også, at du kun har to 
tilstande: Den sovende og den aktive? Bliver 
du siddende på din stol nu, eller begynder 
du at gå rundt lige pludselig?

»Ha-ha! Nej, overhovedet ikke! Altså, 
det er ikke på den måde. Rastløshed, det 
kender jeg meget, meget lidt til. Det er uhyre 
sjældent, jeg keder mig. 

Aktiv ... så definerer hun det altså også 
meget bredt. Det er jo også at læse en bog. 
Og jeg inhalerer bøger, jeg læser fandme 
hele tiden. I perioder kan jeg skrue meget 
op, og så kan jeg læse rigtig meget skønlit-
teratur, og så i en lang periode inhalerer jeg 
en masse faglitteratur. 

Og det er bredt, det kan handle om 
journalistik, som jeg jo er kommet ind i sådan 
uden at være uddannet i faget, men det kan 
også handle om ... jeg har lige læst en lang 
række bøger om undervisning og læring, som 
kommer til seminarierne nu, for at finde ud 
af, hvor den diskussion flytter sig hen, når nu 
man har presset læreruddannelsen på tiden. 

Jeg glemmer jo, at jeg har besluttet: Det 
må jeg nok hellere gøre som redaktør, for jeg 
bliver opslugt af det.

Men det gælder, lige meget om det er at 
reparere huset – vi boede tidligere ude på 

landet – om det er at reparere tag eller bygge 
ny hestestald eller at skrive en artikel. 

Jeg kan godt finde ... tilfredsstilllelse, 
det er bedre end sjovt. Uanset om det er at 
skrive sådan en lille notits, rent rugbrøds-
arbejde, men det er det der med, at den skal 
også være i orden. Det kan jeg gøre med lige 
så stor optagethed, som når jeg arbejder mig 
igennem noget større analytisk«. 

Jeg kan da altid blive lærer
Har du nogensinde overvejet at være noget 
andet end chefredaktør – eller journalist?

»Øh, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg 
har nok ikke overvejet det så forfærdelig 
meget. Fordi jeg var i Albertslund Kom-
mune, og så underviste jeg nogle år på 
Lærerhøjskolen som timelærer, og så var jeg 
konsulent for forsøgs- og udviklingsarbejde 
i de ældste klasser. 

Men det er alt sammen noget, der 
handler om relationer. Jeg vil gerne have et 
projekt at arbejde med. Jeg tror, at det der 
kaos ... det med at styre nogle projekter – og 
det har været ligegyldigt, om det handlede 
om at tilrettelægge en rejse til atommarch i 
Tyskland, eller det handlede om at struk-
turere indsamling af underskrifter, der 
protesterede mod de amerikanske tæp-
pebombninger i Vietnam. Eller at skrive en 
bog eller tilrettelægge en lejrskole eller lave 
planer for et blad. 

Altså, det er de samme elementer: Det 
der med at have mange bolde i luften og så 
prøve at få lortet til at hænge sammen – og 
så have ro i maven og kunne sige til sig selv: 
Selvom det virker kaotisk lige nu, ender det 
nok med at blive meget godt«.

Hvornår fandt du ud af, at du ville være 
lærer?

»Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan be-
skrive det negativt på den måde, at min far, 
som var håndværker, han ville ikke have, at 
jeg skulle på gymnasiet. 

Da min dansklærer, Madsen, så kommer 
over og siger, at de synes, at knægten der 
han skulle på gymnasiet, det havde han 
evnerne til – da satte min far sig igennem. 
Det skulle jeg fandme ikke! 

Det var jeg ked af – også fordi der var 
nogle af mine bedste kammerater, der skulle 
videre – men det måtte jeg ikke. 

Så kom der en lærer på et tidspunkt og 
spurgte, om ikke det var noget for mig at 
komme i lære nede i sparekassen. 

Da vidste jeg, at det skulle jeg kraftstej-
leme ikke. Det der nede i Gørding Sparekasse, 
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At være en god lærer og 

følge en lønarbejderlogik 

er modsætningsfyldt, 

mener Thorkild Thejsen. 

»Udfordringen er dog 

at holde god skole, så 

eleverne lærer noget, 

men så lærerne ikke 

slides op«.

det så jeg som det allermest kedelige i verden 
at sidde dernede, og det skulle jeg ikke! 

Jeg har altid været meget, meget glad for 
at gå i min fars tømrerværksted – og er sta-
digvæk glad for de der ting. Men jeg skulle 
ikke være håndværker, det ville min far ikke 
have. Hvorfor ikke det? Jo, fordi han havde 
prøvet arbejdsløsheden. 

Jeg kan huske engang, hvor jeg sagde: 
‘Altså, jeg må ikke komme på gymnasiet, og 
jeg vil ikke i en sparekasse – og jeg må ikke 
blive håndværker’.

Det er sådan nogle negative erindrin-
ger, og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg så 
besluttede mig. Jeg har ingen klar erindring 
om, at ‘jamen, så skal jeg være skolelærer’. 

Men i hvert fald, da jeg gik ud med 
præliminæreksamen – det er en uddannelse 
fra oldtiden, der er mere end realen, men 
mindre end gymnasiet – da vidste jeg, at jeg 
ville på seminariet. Så det passer godt med 
den der: Jamen, så må han jo blive skolelæ-
rer! Ha-ha! Og jeg har været enormt glad for 
at være lærer«. 

Hvad er en god lærer?
»Ups! Altså ... en god lærer, det er en, 

som kan det fag-faglige, og som har didak-
tisk indlevelse. Det er en, der brænder for 
sit stof og er optaget af det, og som er lige så 
optaget af eleverne og deres arbejde med og 
oplevelse af stoffet. 

En, der kan finde ud af, hvornår der skal 
lirkes og lyttes, og hvornår der skal presses 
hårdt til. Det er for mig den gode lærer«.

To uforenelige logikker
Thorkild Thejsens fagkundskaber var i 
orden. Han kunne samle hele klassen til at 
være en stor flok af kammerater. Og hans 

hjem stod åbent for eleverne, hvis de havde 
brug for et frikvarter hjemmefra. 

Sådan lyder skudsmålet fra en anden af 
de gamle elever, Tonny Rister. Han brød sig 
ellers ikke om skolen, men han er uforbehol-
den i sin ros til den gamle klasselærer:

»For mig er Thejsen indbegrebet af 
skole. Jeg elskede at gå i skole, når jeg havde 
Thejsen. Han var lige så meget en kammerat 
som en lærer, og han var et samlingspunkt 
for os elever. 

Vi kunne komme hjemme hos ham, vi 
kunne overnatte hos ham, og han havde et 
meget tæt samarbejde med vores foræl-
dre«, husker Tonny Rister.

Han arbejder i dag (november 2001, 
redaktionen) som lærer på en Tvind-skole 
i Nordjylland, men hans anerkendelse 
af Thorkild Thejsens evner som lærer er 
upåvirket af, at Thejsen også har været an-
svarlig for den række af kritiske artikler om 
Tvind, som har været bragt i Folkeskolen.

Hvor vigtig er forbindelsen til elevernes 
hjem, til forældrene? Skal man gøre mere 
end holde de sædvanlige forældresamtaler?

»Du får mig ikke til at sige, hvad man 
skal gøre. Men i de fleste af de 18 år, jeg var 
lærer, har jeg boet klos op ad skolen. 

Der var kortere hjem, end der var ned 
til lærerværelset, og det betød, at jeg har 
levet op og ned ad forældrene. Jeg har mødt 
dem i Brugsen og i beboerforeningen og på 
værtshuse, og det har været en kolossal 
styrke at have de der relationer – både den 
skideballe, man har fået som lærer, når nu 
de syntes, man ikke gjorde det ordentligt, og 
også at vide: Nå, men det er så, fordi der er 
problemer her.

Men jeg mener, den relation er meget, 

meget vigtig. Og derfor: Den der med at gøre 
sig til lønarbejder, hvor man bare siger: ‘Ring 
i kontortiden’ – det kunne jeg ikke! Man kan 
ikke lave god skole på den måde. 

Men jeg vil sige, at det er nogle forskel-
lige logikker, som ikke går op. Lønarbejder-
logikken og fagforeningslogikken, som jeg 
godt kan tale sammenhængende for og sige: 
Jamen, det er nødvendigt, at man gør sådan; 
og så den relation mellem børn og voksne 
– lærere og elever først og fremmest, men 
også forældre – det er to logikker, som ikke 
går op. Punktum! Det gør det ikke. 

Og så er hele udfordringen at holde god 
skole alligevel, ikke? Så man ikke slider 
lærerne op, og så ungerne også får noget ud 
af det«.

Hvilket ord vil du helst forbindes med?
»Det, jeg gerne vil forbindes med, er, at 

jeg er engageret i det, jeg laver. At jeg tror 
på det, jeg laver. En slags ærlig tilstedevæ-
relse ...«.  

Det siger konen
•  Thorkild er meget engageret og fanta-

stisk god til at indkredse kerneproblema-
tikken i et emne. Han er også meget sik-
ker i sin sag – ofte på et intuitivt plan – og 
det kan give sammenstød. For bagsiden 
af hans engagement er, at han godt kan 
komme til at skræmme folk fra at gå ind i 
en diskussion med ham. 

•  Han er dårlig til smalltalk. Han kan lige 
klare at holde første juledag med fami-
lien, men længere går det heller ikke. 

•  Han hader kortspil. Til gengæld elsker 
han at lege og synge. Han kan hele Høj-
skolesangbogen, og han kan synge både 
i kor og solo.

thorkild thejsens kone, Winnie borggaard

Foto: Peter R
iddersborg
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Chefredaktør Thorkild Thejsen, 
19. november 1944
•  Født 19. november 1944 i Gørding ved Esbjerg. 
 

•  Gift med Winnie Rossman Borggaard (1941). Sammen har de fem 
børn, plejebørnene Jesper og Suzi, Jon og Hanne fra Winnies første 
ægteskab og deres fælles datter Anna.

 

•  Søn af Svend Theisen (1918-1984) og Karen Theisen (1917-2007). 
»Theisen« er skam stavet korrekt. 

 

•  Thorkild Thejsen (jo, det er også stavet korrekt) gik i skole i Gør-
ding fra 1. april 1952 til 28. maj 1961, hvor han tog præliminærek-
samen. 

 

•  Efter et par år som portierassistent og natportier på Missionsho-
tellet Merci i Århus tog han lærereksamen med linjefagene dansk 
og historie/samfundsfag fra Esbjerg Seminarium i 1967. 

 

•  Lærer i Albertslund 1967-84 (orlov 1975-76 til rejser, studier og 
politisk arbejde).

 

•  Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole 1979-82 ved siden af 
lærerarbejdet i folkeskolen.  

•  Konsulent for forsøgs- og udviklingsarbejder i Albertslund 1982-84. 
 

•  Kongresdelegeret i DLF fra 1978 til 1982. 
 

•  Redaktør ved tidsskriftet »Unge Pædagoger« 1973-1982. 
 

•  Censor ved pædagoguddannelsen 1982-90. Censor ved lærerud-
dannelsen 1995-.

 

•  Redaktionel medarbejder på deltid på fagbladet Folkeskolen fra 
1983-85, fuldtidsjournalist på bladet fra januar 1985 og ansvarsha-
vende redaktør fra august 1987. 

 

•  Sygeorlov fra maj 2002 til maj 2003 med diagnosen Guillain-Barré 
Syndrom (GBS) (en virus, der nedbryder immunsystemet og lam-
mer alle organer undtagen hjernen). Fire måneder i respirator og et 
år på hospitalet. 

 

•  Medlem af praktikudvalget ved Danmarks Journalisthøjskole 
1995-97. 

 

•  Næstformand i Dansk Fagpresse 1995-97, formand 1997-2003. 

•  Forfatter og medforfatter til skole-, fag- og debatbøger. Forfatter/
medforfatter til blandt andet »Hetzen mod skolen«, 1977, »Samta-
ler med lærere«, 1980, »Børns modstand – modstand mod børn«, 
1983, »Alle sku’ ha’ lov til det her – om 10.-klasser«, 1984, »Ar-
bejdsløshed blandt lærere«, 1986, »Og hva’ ka’ man så lære af det? – 
om selvbestemmelse og udvikling i skolen«, 1986, »Fred, frihed og 
undervisning«, 1986, »Tænk højt – brug demokratiet«, 1989.

 

•  Har bidraget til en række opslagsværker, blandt andet »Pædago-
gisk Opslagsbog« og »Den Store Danske Encyklopædi«, 1995 og 
97, »ABC for stillingsannoncører«, 2001, »Almen didaktik – Rela-
tioner mellem undervisning og læring«, 2006, og »Samarbejde og 
værdighed – Om borgersamarbejde i den offentlige sektor«, 2007.

 

•  I dag chefredaktør for Folkeskolen, månedsmagasinet Undervisere 
og netmagasinerne folkeskolen.dk, undervisere.dk, specialpaeda-
gogik.dk og ernaeringogsundhed.dk 

Foto: Peter Riddersborg

Foto: Peter Riddersborg
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Ikke for tøsedrenge

Hård ved sagen, blid ved personen

Skolens, undervisningens og lærernes advokat.

Ubarmhjertig, streng og nådesløs – i forhold til sagen.

Af Anders Bondo Christensen

Det er godt gået, at Thorkild i en alder af 65 
år fortsat har haft energi og overskud til at 
løfte opgaven som Folkeskolens chefredak-
tør. For den er ikke for tøsedrenge. 

Thorkild har indædt kæmpet for bladets 
uafhængighed, og det har ikke været den 
nemmeste kamp i en faglig organisation med 
en politisk særdeles aktiv medlemsgruppe. 

Thorkild har brugt en del af sin energi og 
sit engagement på at forsvare og forklare 
»sit« blad i debatspalterne. Ja, selv jeg som 
formand har haft et debatindlæg på bag-
grund af en leder signeret - th.

Når det gang på gang er lykkedes Thor-
kild at forklare den forundrede (og nogle 
gange ophidsede) medlemsgruppe, at vi 
på trods af provokerende artikler alligevel 
er bedst tjent med et uafhængigt blad, 
skyldes det i høj grad Thorkilds politiske 

tæft og store indsigt i skolens og mediever-
denens forhold. Og det skyldes ikke mindst, 
at Thorkild aldrig stikker op for bollemælk.

Thorkild har altid været skolens, under-
visningens og lærernes advokat, og det er 
samtidig lykkedes ham at være journalist-
fagets advokat. 

Folkeskolen har vundet priser, Folke-
skolen scorer højt i sammenligninger med 
andre fagblade, og Folkeskolen er en ofte 
anvendt kilde såvel for andre medier som 
for politikere.

Jeg er overbevist om, at selv om Thorkild 
nu bliver 65 og har valgt at trappe ned ar-
bejds- og ansvarsmæssigt, vil engagemen-

tet for skolen, undervisningen og lærerne 
være usvækket. Det er simpelthen en del af 
personen Thorkild Thejsen.

Tillykke med fødselsdagen og tak for 
indsatsen!  

Anders Bondo Christensen er formand for DLF.

Af Lauritz Lynge

»Hold da kæft, hvor du ruller dig ud. 
Stærkt kontroversielt, underholdende og 
lige til kanten. Tak for det« – skrev jeg for 

nylig til Thorkild om en af hans ledere i 
Folkeskolen. 

»Tak for meldingen. Har (heldigvis) også 
fået en sur en af slagsen«, svarede Thorkild.

Tingene skal afbalanceres, finjusteres, 
og man skal holde øje med flankerne. 

Thorkild kan være ubarmhjertig, streng 
og nådesløs. Ved sagen vel at mærke. 
Thorkild kan være nok så hård ved sagen, 
men han er altid blid ved personen. Og jeg 
tror, at det er denne evne og vilje til at skille 
tingene ad, der er en af de centrale forkla-
ringer på, at Thorkild år efter år har klaret 
og brilleret i den udsatte post som chefre-
daktør for Folkeskolen. Og at han heldigvis 
og med held igen og igen har forsvaret 
Folkeskolens redaktionelle frihed. 

 Thorkild er fremragende til at skaffe sig 
det store overblik, bedømme det, han ser, 
perspektivere det og sige sin mening om 

det. Samtidig er han en hund efter detaljer. 
Ifølge Thorkild kan man dumpe på detaljen. 
Tingene skal ubetinget være i orden, helt ud 
i hjørnerne. Så man strenger sig an i Thor-
kilds selskab og i samarbejdet med ham. 

Thorkild har humør, glimt i øjet og er altid 
den første til at grine af sig selv. Thorkild har 
en smuk og nyttig evne til at tage det onde 
med det gode og det gode med det samme. 
Og det er jo det stof, en rigtig overlever, god 
kollega og god kammerat er gjort af. 

Er der noget, Thorkild hader i forbindelse 
med arbejdets mange møder, så er det, når 
der går for meget plenum i den. Til sagen og 
nogenlunde kort, tak! Og han holder sig ikke 
tilbage for at sige det, og det har som regel 
en gunstig indflydelse på mødets afvikling. 

Så i chefgruppen har vi holdt et kort 
møde, hvor vi hurtigt blev enige om at sige 
Thorkild tak for alle årene, ønske ham rigtig 
hjertelig tillykke med fødselsdagen og de 65 
år. Tak for din måde at være på, Thorkild!  

Lauritz Lynge er afdelingschef i DLF’s sekre-
tariat og mangeårig kollega til Thorkild 
Thejsen.

»Thorkild har humør, glimt i øjet og 

er altid den første til at grine af sig 

selv«. Det skriver Lauritz Lynge, som 

er afdelingschef i DLF’s sekretariat.

»Thorkild stikker aldrig op for  

bollemælk«, skriver formanden for 

Danmarks Lærerforening, Anders 

Bondo Christensen.

Foto: Klaus H
olsting
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Direkte til kilden
En artikel af Thorkild Thejsen er blevet brugt på journalist-
uddannelsen som eksempel på, hvordan man med enkle 
midler kan fortælle læserne sandheden og ikke bare videre-
bringe den variant af den, som en minister eller anden part 
har valgt at viderebringe. 

Dengang gjorde Thejsen det enkle, at han ringede til den 
amerikanske forsker, som var blevet citeret i andre medier 
– på den måde kunne Folkeskolen bringe den virkelige 
historie om, hvad forskeren faktisk mente. 

Det var også Thorkild Thejsen, der iværksatte, at Folke-
skolen gravede dybt i den påstand, som ugebrevet Mandag 
Morgen lancerede om, hvordan en »detaljeret sammenlig-
ning« viste, at hollandske lærere underviste langt mere end 
danske. De havde bare lige glemt at trække frikvartererne 
fra.

Redaktøren professionaliserede lærernes fagblad
I 1987, lige inden Thorkild Thejsen blev ansat som chefredaktør, var fagbladet Fol-
keskolen et temmelig indforstået blad. En rubrik lød for eksempel »Skolekampagnen 
fortsætter« og underrubrikken »Materialerne til denne del af kampagnen …« – man 
skulle altså kende en del til den pågældende kampagne for at forstå, hvad artiklen 
handlede om. 

De fleste artikler var skrevet af medlemmer og illustreret for eksempel med lærer-
nes egne fotografier fra en lejrskole, børnetegninger eller illustrationer fra skolebø-
ger, og en stor del af artiklerne var »mere eller mindre uvinklede«, som det hedder i 
et speciale fra journalistuddannelsen på RUC, »Da fagbladene fik journalister«.

Forfatterne har analyseret indholdet i tre fagblade i henholdsvis 1987, 1990 og 
2002. Og forandringen efter ansættelsen af Thorkild Thejsen er tydelig. 

Artiklerne får en vinkel, det er nemt at overskue, hvad den enkelte artikel handler 
om, og referater fra møder fokuserer på få emner, selvom der har været mange emner 
på dagsordenen. Kommunikationen bliver mere effektiv og sætter i højere grad dags-
orden i den offentlige debat, hedder det i specialet.

Ja, faktisk er det en gammel nyhed, for det 
var den 4. maj 2002, at Folkeskolens redak-
tør Thorkild Thejsen gik i dørken, ramt af 
Guillain-Barré Syndrom, som er en sjælden 
betændelsessygdom i nerverne.

Men historien blev ikke skrevet dengang. 
Redaktionen var i chok.

Dagen før havde Thorkild Thejsen været 
ordstyrer ved en uddannelsespolitisk konfe-
rence, som Danmarks Lærerforening (DLF) 
afholdt i Dansk Design Center i København. 
Han var som vanlig morsom, skarp og hurtig 
i replikken. Iklædt sort jakke, sort skjorte og 
sorte bukser. Og grå i ansigtet som et lig.

Om natten vågnede han ved, at hans 
hænder og fødder var følelsesløse. Han stod 
op og gjorde nogle gymnastiske øvelser for 
at få den sovende fornemmelse væk. Så 
blundede han nogle timer. Da han vågnede 
igen, havde han smerter i brystkassen. På vej 
hen til Rigshospitalet kastede han op i bilen, 
som havde hans kone ved rattet.

Diagnosen blev stillet: Guillain-Barré 

Syndrom. Han fik nogle meget smertefulde 
spasmer og mistede bevidstheden. Ud 
på morgenstunden vågnede han op i en 
respirator med hagen bundet op og en sonde 
i siden. Kun hans hørelse fungerede. Led og 
muskler hvinede af smerter.

Efter mange ugers lammelse kom føle-
sansen så småt tilbage i ansigtet. Thejsen 
kunne nu forme ord med munden, som hans 
besøgende kunne mundaflæse.

Endelig: Den 10. september blev Thejsen 
overført til genoptræning på Rigshospita-

lets Klinik for Para- og Tetraplegi i det tid-
ligere badehotel i Hornbæk, der har udsigt 
over Kattegat. Den i forvejen slanke mand 
havde tabt 17 kilo.

Præcis ét år og to dage efter at han gik i 
gulvet, blev han udskrevet. 6. maj 2003.

Efter sommerferien parkerede han sin 
nye handicapbil på Vandkunsten. Føle-
sansen fra albuerne og ud og fra knæene 
og ned var ikke kommet tilbage, men han 
kunne gå, og han kunne skrive. Han var klar 
igen.  Redaktion: Thorkilds hold

 gammeL nyhed  Der gik et gys 
igennem lokalerne på Folke-
skolens redaktion på femte  
sal i Danmarks Lærerforenings 
bygning på Vandkunsten i Kø-
benhavn i maj 2002: »Thorkild 
er gået i koma«, lød det.

Folkeskolens redaktør ligger i  
respirator 

FOLkeSkolen.dk

Endelig: Den 10. september 2002 blev Thejsen overført til genoptræning på  

Rigshospitalets Klinik for Para- og Tetraplegi i det tidligere badehotel i Hornbæk. 

Den i forvejen slanke mand havde tabt 17 kilo.

Foto: A
rkiv
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Thorkild Thejsen stopper den 1. februar som 
chefredaktør, og derfor kan læserne for-
vente at se Thorkild i en ny arbejdsopgave i 
en 30-timers pensioniststilling. 

Men hvilken opgave det bliver, er endnu 
ikke afsløret, og derfor har spiludbyderen 
BetHi frit spil til at gætte løs.

Du kan nu score kassen, hvis du har en 
god mavefornemmelse for, hvilken arbejds-
opgave Thorkild kommer til at bestride. 
Folkeskolen har bedt nogle af de tidligere og 
nuværende praktikanter om deres bud. 

Et af buddene fra en nuværende prak-
tikant er, at Thorkild i virkeligheden har 
nedlagt chefredaktørstillingen, fordi han vil 
bruge mere tid sammen med praktikanterne 
som praktikantvejleder. 

»Han kan jo ikke sige højt, at han 
nedlægger chefstillingen, fordi han hellere 
vil være praktikantvejleder, men eftersom 
nogle af os i forvejen tager meget af hans 
tid, tror jeg, at det er gået op for ham, hvor 
uundværlig han er for praktikanterne«, 
siger den nuværende praktikant Miriam 
Lykke Schultz.

Odds 3.00 på bedstefar
Adskillige andre mulige job er bragt i spil. 
Thorkild selv holder kortene tæt til kroppen, 
men skal man tro bookmakeren BetHi, så 
bliver hans nye job stillingen som fuld-
tidsbedstefar. Thorkild Thejsen vil passe 
perfekt som bedstefar, vurderer BetHi og 
tilbyder odds 3.00 på, at han rent faktisk 
også får jobbet. 

Det er tidligere praktikant Laura Weber 
enig i. 

»Jeg tror, Thorkild endelig kommer til 
at nyde en stilling som fuldtidsbedstefar. 
Ingen er i tvivl om, at han elsker den titel, 
og den nyfundne fritid kommer til at gå med 
dikkedik og tagfat. 

I arbejdstiden kommer han nok ikke til 
at lave meget. Det kan højst blive til en lur i 

tårnværelset efterfulgt af en virkelig lang 
frokostpause«.

Jakob Wärme Hansen bakker op.
»Mit bud må være, at Thorkild Thejsen 

i fremtiden bliver lige så ‘anerkendt’ og 
populær som bedstefar, som han har været 
som chefredaktør«.

Her kan du se den komplette liste over 
spilmuligheder: 

Redaktion: Thorkilds hold

 fRemTid  Buddene på, 
hvilken arbejdsopgave 
Thorkild Thejsen over-
tager, når han forlader 
chefstillingen, er man-
ge, og der er gode penge 
at hente, hvis du gætter 
rigtigt.

Thorkild Thejsens nye job: bedstefar 

Prisregn
Folkeskolen har gennem årene modtaget ikke så få priser. Se bare her:
• Anders Bording Pris 1994 og 1996 
•  1994:  For et gedigent fagblad 
•  1996:  For Tvind-sagen 
Plaketter (underpriser eller sidepriser til selve Anders Bording Prisen): 
•  1998:  For aktiv journalistik og kritisk stædighed 
•  2001:  For grundig research 
•  2003:  For grundig og vedholdende journalistisk gravearbejde 
•  2006:  For kritisk journalistik i forbindelse med Pisa-undersøgelserne 
•  2007:  For anvendelse af multimedier
Anders Bording Prisen er Dansk Fagpresses hæderspris.

Jobbet på spil 
»Fagbladet Folkeskolen trak artikel efter pres«, skrev fagbladet 
»Journalisten« i juni i år, hvor der var en konflikt mellem bladets 
redaktion med Thorkild Thejsen i spidsen og Danmarks Lærer-
forenings øverste ledelse. Men konflikten fandt en løsning, og 
den omdiskuterede artikel blev trykt. Det er ikke første gang, 
redaktøren har været på barrikaderne for den redaktionelle 
uafhængighed.

I 2001 foreslog en stor konsulentrapport om Lærerforeningen, 
at man udnyttede bladets popularitet ved at gøre det til et offi-
cielt organ for foreningen, og forslaget blev stillet på kongressen. 

Forslaget faldt, men efterfølgende sagde Thejsen til bladet 
»Opinion«: »Jeg er ansat som ansvarshavende redaktør, så hvis 
kongressen havde besluttet det, så havde den altså fyret mig. 
Det havde i hvert fald været et oplæg til en genforhandling af min 
kontrakt«.

SPILMULIGHEDER
Fuldtidsbedstefar – odds 3.00 
Praktikantvejleder – odds 5.00 
Mælkedreng – odds 5.00 
Redaktionel præst – odds 6.00 
Bladomdeler – odds 25.00 
Vært på »Vild med dans« – odds 35.00 
Anders Bondos sekretær – odds 500.00

Der er odds 3.00 på Thorkild som fuldtids-  

bedstefar, men hele odds 35, hvis han  

ender som vært på »Vild med dans«.

Foto: A
rkiv
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INdlæg

Tolerant og rummelig

enormt irriterende 
for modstandereThorkild Thejsen bliver 65, denne person, 

som trods sygdom og alder har bevaret 
ungdommens energi, nysgerrighed og 
uforfærdethed.

Og på sådan et tidspunkt bliver man 
mindet om, hvor vidtfavnende Thorkild har 
været i sin forvaltning af disse egenskaber. 

Mine kontakter med Thorkild har gen-
nem årene været forskellige, og jeg har 
stødt på hans historie i mange sammen-
hænge. Han var for eksempel tidligt aktiv i 
Unge Pædagoger, UP. 

Han var også med til at starte SLA, 
Socialistisk Lærergruppe i Albertslund. SLA 
fastholdt, at lærerne i den aktuelle konflikt-
situation med stat og kommuner i 70’erne 
burde organisere sig parallelt, de skulle 
foruden at opretholde deres medlemskab af 
DLF organisere sig i lokale grupper. 

Gruppens arbejdsområde var først og 
fremmest »den pædagogiske og politiske 
kamp om skolen som arbejdsplads«. Grup-
pen var aktiv i nogle år og nåede også at 
støtte andre strejkende grupper som B&W 
metal. At forløbet førte til konfrontationer, 
er en anden og lang historie. 

Thorkild nåede foruden sit daglige 
arbejde i folkeskolen og sit pædagogiske og 

politiske arbejde også at arbejde langsigtet 
almenpædagogisk – han skrev og talte om 
fredspædagogik i den kolde krigs tid.

Thorkild har opretholdt sit brede, faglige, 
pædagogiske og politiske engagement og 
sin nysgerrighed. For eksempel spurgte han 
for nogle år siden om, hvad mon baggrun-
den var, for at DLF reagerede så konserva-
tivt ved skolelovens vedtagelse i 1958. En 
historie blev kulegravet igen, der kastede 
lys over vilkårene for debatten om elever-
nes sortering dengang. Og problemstillin-
gen og stoffet appellerede endnu en gang til 
eftertænksomhed. 

Måtte Thorkild bevare sin energi, sin 
nysgerrighed og uforfærdethed til glæde og 
berigelse for os andre i mange år endnu.

Ellen Nørgaard

Ellen Nørgaard er dr.pæd. i uddannelses-
historie. Hun har arbejdet med uddannel-
seshistorie og uddannelsesforskning og 
har som centralt tema haft reformpædago-
gikkens forskellige fremtrædelsesformer 
i Danmark. Hun fratrådte sin stilling ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet i 2003, 
men er nu seniormedarbejder samme sted.

Kære Thorkild!
Jørgen og jeg ønsker dig tillykke med de 

65 år og takker dig for alle de gode timer/
dage, vi har tilbragt sammen med dig. Vi har 
jo kendt hinanden lige siden vores semina-
rietid og har aldrig helt mistet kontakten 
med hinanden. Vi ses ikke så tit, men vi 
snakker jo bare videre, når vi endelig mødes.

Jørgen og jeg har gjort status over, hvad 
du har betydet for os og vores personlige 
udvikling.

 I starten var du stilfærdig og tilbagehol-
dende til trods for dine mange talenter.
 Du var pligtopfyldende ud over alle 
grænser.
 Du var tolerant og ikke provokerende.
 Du udviste stor rummelighed over for 
alle og alt, der var anderledes og nyt.
 Du var interesseret og opsøgende.

 Du var hjælpsom.
 Din store politiske interesse påvirkede 
os, så vi blev politisk bevidste.
 Vi blev klogere af at være sammen med 
dig.
 Vi kunne tale om alt med dig. Intet var 
for småt, og intet var for stort.
 Du var altid med på fest og ballade.
PS: Thorkild, tak for de gode oplevelser, 

vi har haft på vores dramakursus, og de tre 
måneder på formningslærerkurset, og tak 
fordi du gad have mig boende.

Heddy Lerche

Heddy Lerche er idrætslærer på Ergo- og 
fysioterapeutskolen i Odense. Hun er ud-
dannet lærer og gik på Esbjerg Seminarium 
sammen med Thorkild Thejsen.

Kære Thorkild! 
Du har jævnligt afsluttet en diskus-

sion med ordene: »Har jeg ret, eller har jeg 
ret?« – efterfulgt af et drenget grin, som nok 
signalerer, at du ved, der kan føres lange aka-
demiske diskussioner om, hvad det vil sige at 
have ret. 

Men det er ikke altid let for din modpart 
at more sig over bemærkningen, for du har 
(næsten) altid ret. Det skyldes til dels, at du 
er vidende og belæst, men også at du »står 
usædvanligt godt på jorden« og derfor per 
automatik vurderer de fleste konflikter 
»rigtigt«. 

Man kan heller ikke affærdige dig som 
kværulantisk eller rethaverisk, for du fører 
aldrig diskussionerne for deres egen skyld, 
men fordi du vil »noget bedre«, en højere 
grad af retfærdighed. 

Du er ikke en kedelig regeltænker, men 
humoristisk, dybsindig og kreativ, og dit 
format gør, at du aldrig »går efter manden«. 

Men alt dette handler om de egenskaber, 
der har gjort dig til en dygtig – og af og til 
kontroversiel – redaktør af Folkeskolen. 

Vi, der kender dig som nær kollega og ven, 
ved, at du er meget mere. Følsom og trofast 
er nogle af de egenskaber, vi vil hæfte på dig. 

Du fylder meget i en forsamling, men ikke 
mere end der er dækning for, og et samvær 
med dig er givende og præget af gensidighed. 

Da du for nogle år siden uden varsel blev 
totalt lammet af sygdom, viste du, hvor sej 
du er. Der gik ikke lang tid, før du kun så 
fremad, og selv om du ikke kunne vide, hvor 
store men sygdommen ville efterlade, var 
besøgene hos dig mere præget af gode grin 
end jammer. 

For dine modstandere må du være enormt 
irriterende. For os andre er du umulig ikke at 
holde meget af. 

Tillykke med dagen og mange gode øn-
sker for fremtiden.

Jens Andersen og Lisbeth Huusom

Lisbeth Huusom og Jens Andersen har begge 
været kolleger med Thorkild Thejsen på 
Sydskolen i Albertslund indtil midt i 80’erne. 
I dag er Lisbeth lærer på landsbyskolen i 
Kværkeby i Ringsted på 23. år, mens Jens 
er tømrer i Ringsted-firmaet Egen Vinding 
& Datter, der arbejder med bæredygtigt 
byggeri.

Nysgerrig og uforfærdet
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et fyrtårn i dansk fagpresse

den spændende 
lærer

ildhu og engagement

Et »fyrtårn« i den danske fagpresse – det 
har været positionen for Folkeskolen gen-
nem mange år, og det har kunnet opnås 
gennem en benhård, uafhængig, fair og 
professionel tilgang til opgaven. 

Thorkild, du har om nogen været garan-
ten for denne præstation, og vi er taknem-
melige for at have kunnet gøre dig selskab på 
»rejsen«. 

Folkeskolen har altid været i bevægelse 
– både på print og i de senere år også online 
– og altid med et ekstremt højt ambitions-
niveau, der kan få selv de mest hærdede i 
branchen til at tabe pusten. 

Men sådan er du; kompromisløs i din 
søgen efter »den gode historie«, men også 
i forhold til at levere en nuanceret journali-
stik, der gerne har kant.

Som samarbejdspartner er du kende-
tegnet ved et utrolig højt energiniveau, en 

søgen efter nye måder at gøre tingene på og 
en konstant drive for at gøre tingene endnu 
bedre. Denne cocktail er spændende og 
samtidig udfordrende – både som leverandør, 
leder og ven.

Stibos »Team Folkeskolen« er stolte over 
at samarbejde med dig og dit hold af dygtige 
journalister, og vi må sige, at det langvarige 
partnerskab mellem vore organisationer 
i den grad har beriget vores hverdag og 
dermed tjent til en frugtbar udvikling 
undervejs.

Stort tillykke fra os alle!

Uffe Hansen

Uffe Hansen er salgs- og marketingdirektør 
i Stibo Graphic – mangeårig samarbejds-
partner med Thorkild Thejsen, Folkeskolen 
og DLF.

Thorkild har sans for historier. Da vi arbej-
dede sammen på »Unge Pædagoger«, var 
han især god til at se historier i sine ople-
velser på skolen derude i Albertslund, hvor 
han var ansat. Han havde øje for det store 
i det små, for perspektiver, de færreste 
lagde mærke til og hæftede sig ved. 

Når »Unge Pædagoger«s redaktion, 
som det er sædvane for redaktioner, vur-
derede og redigerede indsendte artikler, så 
kom Thorkild til redaktionsmøderne med 
oplevelser og historier, der kunne blive til 
artikler af almen interesse. 

Afsættet var oplevelser – hans egne el-
ler andres – som kunne lægges til grund for 
generelle betragtninger. Det blev dengang 
kaldt for sociologisk fantasi, som netop 
er evnen til at kunne skifte perspektiv 
mellem subjektive oplevelser og sociale 
muligheder. 

Thorkild var i besiddelse af sociologisk 
fantasi, og han praktiserede sociologisk 
fantasi. Det kom til udtryk i beskrivelser 
af hans egen og kollegers undervisnings-
praksis som for eksempel i erfaringerne 
fra et udviklingsarbejde i 10. klasse med 
den sigende titel »Og hva’ ka’ man så lære 
af det?« Ikke bare beskrivelse, men også 
perspektivering. 

Det kom også til udtryk i den lange 
række af interview med lærere, som blev 
bragt i tidsskriftet i årene 1975-79 under 
overskriften »Samtaler med lærere«. Disse 
samtaler foregreb på mange måder vor tids 
samtalebøger. Dog blot med den ikke uvæ-
sentlige forskel, at Thorkild førte samtaler 
med ukendte, men dygtige og engagerede 
eller, som det hed i tidens jargon, spæn-
dende lærere og ikke, som det er tilfældet i 
nutidens samtalebøger, med berømtheder. 
For Thorkild var det den spændende prak-
sis, der skulle formidles til inspiration for 
lærerstuderende og lærere. 

Engagement i udvikling af en bedre 
skole var drivkraften, og i fokus stod elever, 
lærere, forældre og skole.

Jens Rasmussen og Ole Gade

Jens Rasmussen er professor ved Dan-
marks Pædagogiske Universitetsskole, 
Aarhus Universitet. Medlem af »Unge 
Pædagoger«s redaktion fra 1981 til 2006.
Ole Gade har været folkeskolelærer i 31 år, 
lærer på Zahle Seminarium og senere lærer 
og praktikleder på Blaagaard Seminarium. 
Har været kasserer og tilknyttet redaktio-
nen i »Unge Pædagoger« fra 1972. 

I 1987 overtog Thorkild posten som an-
svarshavende redaktør efter mig. 

Jeg havde i en kort periode varetaget 
posten – mest af navn. Thorkild har siden 
varetaget posten, og det har været af gavn. 
Det har han gjort med ildhu, engagement 
og stor dygtighed. Ambitionen har været et 
læseværdigt blad med en høj troværdighed. 

Med Thorkilds egne ord skal bladet og 
de tilhørende medier være både kro og 
katedral. Kroen, hvor man kan grine og 
skændes, og katedralen, hvor man trækker 
de store linjer og længere perspektiver op. 

 At der i høj grad er levet op til ambi-
tionerne, viser flere undersøgelser, der 
dokumenterer, at Folkeskolen ligger i den 
absolutte top af fagblade hvad angår både 
troværdighed og antal læsere. 

Folkeskolen og dets journalister har flere 
gange modtaget hæder og priser for blandt 
andet debatskabende journalistik og kritisk 
stædighed. 

Pudsigt nok var det ikke Thorkild selv, 
der fik prisen for den kritiske stædighed. 
For stædig, det er han så sandelig også 
– specielt når det gælder om at fastholde 
bladets redaktionelle frihed. 

Jeg kan huske en kongres, hvor forman-
den fik stillet det spørgsmål, om det virkelig 
kunne være rigtigt, at chefredaktøren 
kunne tillade sig at kritisere både hovedsty-
relsen og kongressen i bladets leder. 

Formanden svarede, at det kunne det, og 
tilføjede så: »I øvrigt ville det nok heller ikke 
hjælpe at sige noget andet til redaktøren, 
for han gør alligevel det, der passer ham«. 

En mindre kendt del af jobbet som chef-
redaktør er rollen som medlem af chefgrup-
pen i foreningens sekretariat. 

Her har Thorkild altid spillet konstruktivt 
med og ofte med lidt skæve indfaldsvinkler 
medvirket til at bringe os videre i beslut-
ningsprocesserne. 

At indsparkene ofte har været præget 
af en humoristisk tone, har ikke været »så 
ringe endda«, som Thorkild med sine vest-
jyske aner nok ville have udtrykt det.

Skriftet her er en hyldest til Thorkild på 
hans 65-års-fødselsdag, men det er jo ingen 
hemmelighed, at han stort set samtidig 
forlader posten som chefredaktør. Ikke 
for at gå på pension, men for at indtage en 
rolle som skrivende medarbejder på deltid. 
Typisk for Thorkild kan han ikke forestille 
sig et liv i inaktivitet. 

Hjertelig tillykke til Thorkild med de 65 år.

Hans Ole Frostholm

Hans Ole Frostholm er chef for Danmarks 
Lærerforenings sekretariat. Han er lærerud-
dannet i 1970 og begyndte lærergerningen i 
Hjørring. Blev første gang ansat i DLF i 1976 
for ti år senere at blive sekretariatschef.   
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Lun og skarp

Ensidig og forudsigelig

Af Marianne Jelved

Der er satiretegnere, hvis streg har både en 
lune og en skarphed over sig. Så fungerer 
genren, fordi læseren både kan finde det, 
der rammer lige i øjet, og samtidig kan smile 
af det og måske endda nærmest beundre 
kunstneren. 

Sådan en satiretegner bliver en figur i 
vores bevidsthed. Tænk for eksempel på 
Julius. Jeg har endda hørt nogen sige om en 
hyggelig, men ikke ubesværlig person, at 
han er »en Julius«. 

Nu har jeg også hørt, at en fremragende 
formulering, der både er lun og har skarp-
hed, kan være »en Thorkild«. 

»Har du hørt her?« råbte en kollega på 
gangen, viftende med Folkeskolen. »Dansk 
Industri anerkender, at god arbejdskraft 
ikke er faglige robotter, men derimod myn-
dige, selvstændige mennesker, der kan tage 
ansvar både alene og sammen ... Det skaber 
man ikke i et samfund med a-skoler og 
b-skoler – affaldsskoler og betalingsskoler« 
Hvad siger du så? Det er ‘en ren Thorkild!’« 

Ja, sådan skrev du i august i år. Dansk 
Industri er gået i samarbejde med skolens 
aktører om »Vores Skole«. 

Så ved du det, Thorkild! Vi regner med dig. 

Hjertet er med folkeskolen, som det sted hvor 
børn har et frirum, de kan vokse i, fordi læ-
rerne respekteres som myndige og selvstæn-
dige mennesker, som samfundet har tillid til. 
Og det vil Dansk Industri hjælpe med til. 

Du siger det skarpt, fordi det uventede un-
derstreger skolens situation i disse år. Og hvis 
vi læsere ikke kan forstå dét, så kan vi forstå 
det med billedet af a-skoler og b-skoler. 

Det er derfor, jeg kan lide dig. Og det er 
derfor, jeg vil savne dig og dine lune smil, 
dine holdninger til det at holde skole og din 
loyalitet over for lærerkollegerne, der bakser 
med hverdagen med den bedste mening, 
fordi de netop ikke er faglige robotter. Derfor 
er Folkeskolen og alle de andre medier værd 
at blive klog af. 

Tak for vigtige samtaler i årenes løb. Det 
har ikke været nødvendigt med mange ord. 
Af hjertet ønsker jeg dig til lykke og siger dig 
så mange tak. 

Marianne Jelved er lærer, cand.pæd., tidli-
gere økonomiminister og minister for nor-
disk samarbejde. Nu medlem af Folketinget 
og blandt andet uddannelsesordfører for 
Det Radikale Venstre. Har senest udgivet 
»Samtaler om skolen«, Dafolo, 2009.

Af Bertel Haarder

Det, der først randt mig i hu, da jeg blev invite-
ret til at sende en hilsen til Thorkild Thejsen i 
anledning af hans 65-års-fødselsdag, var, om 
jeg mon er den rette til at lykønske? Jeg kan 
ikke sige mig fri for at have været gal på bladet 
i tidens løb – og dette skulle jo være et til lykke! 

På den anden side er der ikke mange, der 
har læst så meget i Folkeskolen som jeg. Det 
samme gælder det meste af min familie, som 
er meget velbevandret i den danske skolever-
den. 

Jeg læser den faktisk af interesse, også 
når jeg ikke er undervisningsminister. Der er 
masser af læseværdige artikler, som jeg får 
meget ud af:tFolkeskolen har under Thorkild 
Thejsens ledelse været god til at finde eksem-
pler på lærere, der gør en forskel. Han har sat 
fokus på vellykkede forsøg og lavet opsø-
gende journalistik om mobning, arbejdsmiljø 
med mere. 

Folkeskolen har udviklet sig markant gen-
nem årene, er blevet hædret med priser for 

journalistikken, og hjemmesiden er en god 
kilde til information om alt, hvad der sker i 
skoleverdenen. 

Thorkild Thejsen har gennem sine næ-
sten 22 år som redaktør besunget Folkesko-
lens redaktionelle frihed og uafhængighed. 
Denne frihed bliver også brugt til kritik. 
Ofte har genstanden for kritikken været 
undertegnede, og lige så ofte har jeg syntes, 
at kritikken var ensidig og forudsigelig. 

Til gengæld tror jeg aldrig, at jeg har fået 
afvist et læserbrev, og det skal han have tak 
for!  

Bertel Haarder er undervisningsminister 
(Venstre). Han har beklædt flere minister-
poster. Medlem af Europa-Parlamentet 
1994-2001, næstformand 1997-1999. 
Næstformand og udenrigsordfører for Det 
Europæiske Liberale og Demokratiske Partis 
Gruppe i Europa-Parlamentet 1999-2001. 
Bertel Haarder har skrevet utallige kronik-
ker og læserbreve og er forfatter til en række 
bøger.

»Der er masser af læseværdige artikler, som 

jeg får meget ud af«, siger undervisningsmi-

nister Bertel Haarder. »Folkeskolen har under 

Thorkild Thejsens ledelse været god til at finde 

eksempler på lærere, der gør en forskel«.

Marianne Jelved vil savne Thorkild 

Thejsens lune smil, hans holdninger til 

det at holde skole og hans loyalitet over 

for lærerkollegerne, der bakser med 

hverdagen med den bedste mening.Fo
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Han får lærerne til at se  
professionens herlighedsværdi

politisk kortsyn og døvhed over for dem, der gør og kan 
noget i virkeligheden, sitrede i luften.

Og i naturlig forlængelse gled samtalen over i vores eget 
univers, over i pædagogik og faglighed og i den sandheds-
søgen, som skulle være grundlaget for Folkeskolens artik-
ler og anmeldelser, netop i en tid hvor tal- og kontrolfolket 
var begyndt at sætte dagsordener i vores egen verden.

Vi kom på sygebesøg for at give vores ydmyge bidrag til 
en bekendts kamp mod ramtheden, og vi gik ud i Horn-
bæks friske havluft sprængfyldte af energi og trang til at 
klø på.

Sådan er Thorkild at være i rum med, sådan er han at 
læse; han dræner aldrig, men åbner for muligheder.

Han dykker fordomsfrit ned i det, der rammer ham selv, 
perspektiverer det i en politisk kontekst og relaterer det til 
virkeligheden.

Han er den redaktør, der kan klandre sine journalisti-
ske kolleger for dovenskab, når de altid vælger de samme 
»eksperter« til at tale om skolen uden at undersøge, hvad 
deres ekspertisefelt egentlig er, som når de i tide og utide 
indkalder en punchline-dygtig professor i specialundervis-
ning til at kommentere ethvert folkeskoletema.

Mere sandhed end sensation
Han er den redaktør, der inden for rammerne af et »fri-
hedsbrev« også behandler sine arbejdsgivere ud fra jour-
nalistiske kriterier. Derfor bliver han også skarp i mælet, 
når formanden for ejerne intervenerer med gode råd over 
for redaktionen i hans ferie – og får stoppet en artikel, fordi 
den ikke passer ind i foreningens strategi. Den vil blive 
bragt, lover Thorkild.

Han hylder ikke disse journalistiske dyder ud fra gustne 
motiver. Tværtimod får han mig altid til at tænke på en 
gammel svensk vismand, Bengt Neerman, der sagde sit job 
op ved journalistuddannelsen i Stockholm, fordi man lagde 
mere vægt på sensationen end på sandheden. 

Sandheden vil i Thorkilds optik aldrig skade ejerne på 
den lange bane, fordi hans udgangspunkt netop er dem, 
der udøver professionen i virkeligheden. 

Tværtimod tyder meget på, at Folkeskolen i Thorkilds 
redaktørtid har ydet sit meget væsentlige bidrag til at 
styrke lærernes selvagtelse, fordi han har samme evne 
som borgmester Tærsbøl: vinkle fortællingen om læreren 
sådan, at hun ser sin egen professions herlighedsværdi. 

Jens Raahauge er skoleleder i Kokkedal, formand for Dansk-
lærerforeningens Hus, medlem af Dansk Industris initiativ-
gruppe »Ja til sprog« og af Danske Banks Litterære Råd.

Af Jens Raahauge

Helsingørs borgmester Per Tærsbøl udtalte ved en sam-
menkomst om samarbejde over Sundet, at de på svenske-
siden havde herlighedsværdier, som vi aldrig kunne få: De 
kunne se over til os. 

Og ved selvsyn kan man konstatere, at der er noget 
om snakken, selv om de har Kullen, som er vanskelig at 

komme uden om (som en kaptajn på 
Oslobåden faktisk måtte sande 

engang).
Men når man står på Kullen 

med en god kikkert, kan man 
se idylliske Hornbæk og ikke 
mindst den smukke hvide 
bygning med det ubådslig-
nende, irgrønne tårn: tid-

ligere Hornbæk Badehotel, 
hvor man før i tiden kunne 

hente livsmod i revyer, men nu 
Kysthospitalet, hvor man mere 

konkret udfører et enormt arbejde 
for at give mennesker, der er ramt på 

førligheden, livet tilbage.  
En klar, smuk vinterdag for nogle år siden standsede 

min kone og jeg op her; ikke bare for at nyde synet af Kul-
len, men også for at aflægge besøg på Kysthospitalet, hvor 
en anden klippe i vores pædagogiske univers, Thorkild 
Thejsen, var indlagt til genoptræning efter at være blevet 
ramt af Guillain-Barré Syndrom. 

Samtalen blev ikke et almindeligt sygebesøg, men 
udviklede sig ad snørklede stier, der på sin vis kom til 
at tegne et portræt af Thorkild selv som den klippe, vi 
betragtede og betragter ham som. 

Skabelsespraktikant
Selvfølgelig havde Thorkild sat sig ind i sin sygdom, om 
forløbet fra totalt lam til nu med følelsesløshed og en 
mobilitet, der var i stadig fremgang. 

Han fortalte så intenst, at man hurtigt glemte, at hans 
bevægelser virkede, som om Vorherre havde sat en ska-
belsespraktikant til at trække i snorene.

Men snart skiftede samtalen retning og fik politisk 
perspektiv: en indignation over at populisme og neglige-
ring af ekspertise havde udsultet Kysthospitalet, så den 
institution, der udrettede mirakler, stod nedslidt – og i 
øvrigt i perioder var omgærdet med nedlægningsplaner 
i skrivebordsgeneralernes hoveder. Indignationen over 

Folkeskolen i Thorkilds redaktørtid har ydet sit meget væsentlige bidrag 
til at styrke lærernes selvagtelse.

KOmmeNtar

Når man står på 

Kullen med en god 

kikkert, kan man 

se idylliske Horn-

bæk og ikke mindst 

den smukke hvide 

bygning med det 
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grønne tårn: tidligere 

Hornbæk Badehotel, 

hvor man før i tiden 

kunne hente livsmod 

i revyer, men nu som  

»Kysthospitalet« 

giver mennesker livet 

tilbage. 

Illustration: 
Henrik Hansen
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Bladet, der har sin egen stemme
»Det har imponeret mig, at bladet har haft og har sin egen stemme, samtidig med at  
Danmarks Lærerforening jo sidder i toppen af systemet«, skriver professor Jørn Lund.  
»Det kræver både diplomati og stædighed af chefredaktøren«. 

Af Jørn Lund

Johannes Møllehave er vel nærmest Dan-
marksmester i at holde foredrag. Og altid 
kan han få folk med, hvad enten det er 
overlæger eller indsatte. 

Men han har fortalt, at han engang 
kom til kort. Han havde sagt ja til at tale 
vederlagsfrit for en gruppe truckere et 
gudsforladt sted langt fanden i vold borte. 
Der havde været rigelig servering forinden, 
og der var ingen til at modtage ham. Han 
arbejdede sig frem gennem mængden og 
nåede frem til en slags talerstol, besteg den 
– og regnede med, at roen efterhånden ville 
sænke sig. Men nej! 

Så begyndte han at tale, højere og hø-
jere, men det havde i første omgang ingen 
effekt. Men så rejste der sig en stor, stærk 
mand, som til sine kolleger råbte: »Nu skal 
jeg nok lukke munden på ham!« Og så blev 
han båret ud, stående på talerstolen. Møl-
lehave måtte bøje sig for Kong Alkohol.

Personlighedsfaktoren
Hvad kan man så lære af det? 

Hvis vi nu erstatter de fulde truckere 
med en skoleklasse og Møllehave med en 
velforberedt lærer, kommer pointen inden 
for rækkevidde: Man kan ikke fortælle eller 
lære andre noget, hvis de ikke vil. Der må 
være et resonansrum. Man kan ikke engang 
altid skrige sig til andres opmærksomhed, 
den må vindes. Og der er ingen trylleformu-
larer. 

Det er ikke nok at have slugt alverdens 
visdom, det er ikke nok at være magister 
eller master i pædagogik, det er ikke nok at 
tale et fejlfrit sprog og have gået på kurser i 
retorik hos en coach.             

Personlighedsfaktoren er afgørende. 
Man skal kunne lide at fortælle om sit stof, 
man skal kunne lide at fortælle netop de 
tilstedeværende om det, og man skal gerne 
have opnået elevernes sympati. Men selv 
det er ikke nogen garanti. Kampen om 
opmærksomhed foregår på nye præmisser 

og i stærk konkurrence med nye medier 
og gamle problemstillinger. Hvis eleverne 
kæmper med personlige og familiære pro-
blemer, kan det være svært at få kontakt.

Alt dette ved Thorkild i forvejen; han 
har været optaget af emnet i snesevis af år, 
og i Unge Pædagoger kombinerede han et 
pædagogisk og politisk engagement. 

Det gør han sådan set stadig, men på en 
anden måde. Og han får tingene gjort! 

Der findes undtagelser
Jeg havde den fornøjelse at holde motive-
ringstalen, da danske fagblade gav Folke-
skolen den årlige hæderspris. Poul Nyrup 
Rasmussen, pressens daværende minister, 
havde måttet melde afbud, hvad der sådan 
set var synd for Thorkild. 

Min baggrund for det var, at jeg har læst 
bladet – dog ikke det hele – fra jeg var 20 år, 
og min senere kone begyndte på seminariet. 
Siden hen har jeg skrevet månedlige klum-
mer om sprog, formummet under navnet 
professor Higgins. Det har vel stået på 
omkring 30 år. Og jeg følger stadig med.

Det har imponeret mig, at bladet har haft 
og har sin egen stemme, samtidig med at 
Danmarks Lærerforening jo sidder i toppen 
af systemet. Det kræver både diplomati og 
stædighed af chefredaktøren. Man tænker 
jo ikke meget over det ejerforhold, undtagen 
når der er reportage fra foreningens kongres. 
Det gøres der meget ud af, rigtig meget.

Livet har lært mig (sikken kliché!), at 
det er særlig svært for mænd oppe i årene 
at holde sig åndeligt spændstige. Mens 
kvinder går til foredrag eller dyrker deres 
netværk, sidder deres mænd ofte foran tv 
og lader sig underholde, ofte af fodbold. En 
kollega har ligefrem udtalt, at mænd over 
60 generelt er kedelige. 

Men der findes undtagelser. Thorkild er 
en af dem. Det mærkes, når man taler med 
ham, og det ses, når han skriver i bladet og 
udtaler sig om pædagogik her og i andre 
medier. Til lykke med det. 

»En kollega har ligefrem udtalt, at mænd 
over 60 generelt er kedelige. Men der fin-

des undtagelser. Thorkild er én af dem«.
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»Det er ikke nok at 

have slugt alverdens 

visdom, det er ikke nok 

at være magister eller 

master i pædagogik, 

det er ikke nok at tale 

et fejlfrit sprog og have 

gået på kurser i retorik 

hos en coach«, skriver 

professor Jørn Lund. 

»Personlighedsfakto-

ren er afgørende«. 
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Thorkild favner mange  
skrivestile 
Af Thorkilds hold 

Først en let lille overskrift: »DLF er fundamentalt set en anden orga-
nisation end for ti år siden – men inden for de eksisterende rammer«. 

Og så fire siders artikel i Folkeskolen, hvor det meste af side to 
under mellemrubrikken »Revolutionerende udvikling« er en op-
remsning af udviklingen gennem årene 1969 til 1985. Vel at mærke 
en opremsning uden afsnit, teksten løber bare derudad. 

Forfatteren er Thorkild Thejsen. Året er 1987, og artiklen handler 
om Jesper Dues og Jørgen Steen Madsens første rapport i forsknings-
projektet Fremtidens skole/Fremtidens Lærerforening.

Thorkild skriver, at det er umuligt at give »en bare nogenlunde 
dækkende beskrivelse af en rapport på 319 meget tætbeskrevne A4-
sider«. Men hold da op hvor han prøver! Citat på citat fra de 319 sider. 
Næppe en artikel, forfatteren er vildt stolt af i dag, gætter vi på.

Gadebørn i Colombia
Men Thorkild skrev også helt andre artikler i Folkeskolen i 1987. En 
reportage om en 5. klasse, der ser film om et gadebarn i Colombia. 

»Neeej mand, jeg opgi’r, stønner Daniel. Nu sover min arm. Daniel 
sænker armen, glider frem på stolen og ryster hånden kraftigt. Han 
har også ventet længe. Der er mange, der vil spørge om noget, og 
alle er meget optaget af svarene. Vi er i filmlokalet i kælderen på 
Dyvekeskolen på Amager«.

Se, det er jo en helt anden genre. Her har vi reportagen med 
journalisten, der virkelig er til stede. Og børnene får lov til at fylde i 
artiklen.

1987 var også året, hvor Thorkild rejste rundt som Folkeskolens 
reporter i vore nabolande. Her er det journalisten som jeg-person, 
der besøger skolerne. For eksempel Sameskolen. 

Her jonglerer han i artiklen snart med svenske ord og snart med 
danske. Han taler med eleverne om antallet af rener i familien og 
slutter med en længere snak, han havde med en svensk embeds-
mand i telefonen.

Embedsmanden fortæller, at han holder meget af rensdyrkød, 
men ikke ønsker at spise det fem-seks dage om ugen. Han beder 
Thorkild om at slukke båndoptageren og væver sig derefter ud i en 
snak om, at rensdyrkød netop nu kan være farligt på grund af ulyk-
ken i Tjernobyl. Og beder til slut om ikke at blive citeret.

Igen en helt anden genre. Thorkild spænder vidt.

Skarp tone
1987 var også året, hvor DLF’s sekretariatschef Hans Ole Frostholm 
var fungerende redaktør hen over sommeren, og i august står 
Thorkild Thejsen så i kolofonen som ansvarshavende redaktør for 
første gang.

Derefter falder antallet af artikler fra Thorkild, men til gengæld 
har han jo ugens leder. Her ses næsten ugentlige eksempler på 
Thorkilds indsigtsfulde skrivestil. Han har finpudset en evne til at 

begrunde egne synspunkter i andres udtalelser. Forskere og filosof-
fer citerer han. Og bankdirektører og erhvervslivets topfolk. 

Derimod går han uden om managementguruer og hurrapæda-
goger. Det er virkeligheden, der skal forandres, og det er der, han 
henter sine argumenter.

Et tilbagevendende tema på ledersiden hedder Bertel Haarder. 
Enige er de ikke. Faktisk er der tale om en toogtyve år lang kamp på 
synspunkter i enkeltsager og grundholdninger i de lange træk. 

Tonen er skarp, men sympatien synes gensidig. Som tillykke-
lederen i anledning af Haarders 65-års-dag. Her påtog Thorkild sig 
rollen som den kærlige, men kritiske fætter, der elegant kan pakke 
benhård kritik af fødselarens svagheder ind i den ærligt mente 
gratulationstale. 

aNmeldelser

Et tilbagevendende 

tema på ledersiden 

hedder Bertel Haar-
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aNmeldelser

Thorkilds skarpe blik – og pen

Af Jens Bjerg

I 1980’erne var der økonomisk krise i Dan-
mark, og igen og igen talte politikerne om 
de offentligt ansattes lønforhold. Det var 
erkendt, at de offentlige lønforhold haltede 
bag efter udviklingen, og de ansattes tål-
modighed var ved at være brugt op. 

I Folkeskolen den 6. januar 1987 skrev et 
medlem af redaktionen lederen og afslut-
tede sådan: »Hvis samfundet, herunder 
blandt andet uddannelsessystemet, skal 
fungere tilfredsstillende – for eksempel så 
eksporterhvervene skal være konkurrence-
dygtige også på længere sigt – må lønnin-
gerne denne gang bringes i orden for de 
store bærende grupper af offentligt ansatte. 
Politikerne har ansvaret«. 

Det var Thorkild Thejsen, der skrev, i 
god tid før Folkeskolen den 13. august 1987 
kunne meddele, at han var blevet valgt til 
ansvarshavende redaktør. På et lille foto ses 
en bredt smilende, meget ung Thorkild.

Kaos efter Haarder
Det var i de tider, hvor Det Radikale Ven-
stres »syvpunkstprogram«, Folketingets 
»Udviklingsprogram for folkeskolen og 
skolen som lokalt kulturcenter«, Danmarks 
Lærerforenings diskussionsoplæg »Hel-
hedsskolen – skolen som lokalt kulturcen-
ter« og endelig undervisningsminister 
Bertel Haarders »Hvidbog om folkeskolen« 
forelå. Der var nok at tage fat på. 

I Folkeskolen kaldte Thorkild Bertel 
Haarders oplæg for ubrugeligt og indledte 
hermed en lang, undertiden bidsk menings-
udveksling med Bertil Haarder. Og den var 
han på ingen måde alene om. 

Rigtig mange deltog i debatten om Bertel 
Haarders mishandling af folkeskolen i 
1980’erne, og Thorkild kunne i Folkeskolen 
den 1. august 1988 skrive, da han sluttede 
en diskussion om folkeskolens fremtid, 
sådan: »Hvis Haarder kommer igennem 
med sine tanker, så vil eftertiden komme til 
at tale om den danske skole efter Haarder, 

skriver Aalborg Stiftstidende. Forkert igen. 
Eftertiden vil skrive om folkeskolen før 
Haarder og kaos efter Haarder«.

Energisk og hjælpsom
I dag hedder undervisningsministeren igen 
Bertel Haarder, og i dag er der igen øko-
nomisk krise i Danmark. Nye løsninger på 
folkeskolens problemer svæver på ny rundt 
i pædagogikken. I dag hedder en af løsnin-
gerne »LP-modellen«. 

Med et skarpt blik sætter Thorkild tingene 
i perspektiv i Folkeskolens leder den 19. sep-
tember 2008: Søgerammen (for løsninger) 
kan »fint for eksempel være læringsstile, 
som har kvaliteter ved at sætte fokus på den 
enkelte elev, men som langtfra er et pæda-
gogisk columbusæg. Og så kan en LP-models 
pædagogiske banaliteter for en tid også have 
værdi, fordi den kræver, at et skolevæsens 
aktører arbejder struktureret sammen. Men 
uden dygtige, engagerede lærere og ledere 
kan succesen ikke gøres langtidsholdbar«. 

»Holdninger og handlinger« er titlen på 
Thorkild Thejsens leder i Folkeskolen den 
1. oktober 2009. Den kan også bruges om 
Thorkilds eget energiske arbejde for folke-
skolen og hans hjælpsomhed, når nogen 
søger hans hjælp som for eksempel læser og 
kommentator af deres skriftlige arbejder. 

Jeg er dig også selv megen tak skyldig, 
Thorkild!

Jens Bjerg er professor emeritus i psykologi 
og uddannelsesforskning ved Roskilde 
Universitetscenter. 

I Folkeskolen kaldte Thorkild i slutningen af 80’erne Bertel Haarders »Hvidbog om folkeskolen«  
for ubrugelig og indledte dermed en lang, undertiden bidsk meningsudveksling med ministeren.

Mange deltog i debatten om Bertel Haarders po-

litiske forandring – eller mishandling, som Jens 

Bjerg skriver – af folkeskolen i 1980’erne. Han 

var selv én af dem. Her ses Jens Bjerg sammen  

med sin kone, Birgitte Elle, der også er profes-

sor ved Roskilde Universitet. Fo
to

: E
ri

k 
Sc

hm
id

t



  FESTSKRIFTET for Thorkild Thejsen, 19. november 2009 21

aNmeldelser

Skribenter har behov for  
anerkendelse

Af Holger Henriksen

Så! Efter mange omskrivninger kan det vist 
ikke blive bedre. Endnu ligger manus der på 
skærmen og koger, men nu må jeg gøre mig 
færdig. Jeg læser endnu en gang, hvad jeg 
har skrevet, og er vældig tilfreds. 

Manus bliver sendt, trykt, korrekturen 
kommer, og jeg fortvivles – det er aldeles 
ikke godt nok, men nu er det for sent med 
væsentlige rettelser og omskrivninger. 

Jeg kan ikke gøre mere, og i den følgende 
tid venter jeg nervøst på anmeldelser i blade 
og tidsskrifter. Mit første manuskript for 30-
40 år siden blev returneret med en alt andet 
end opmuntrende kommentar, og også se-
nere kom der artikler retur forsynet med en 
ironisk bemærkning. Så går der nogle dage, 
før man tør nærme sig tastaturet.

Stort behov for anerkendelse
Der kan gå lang tid, før der er livstegn fra 
redaktioner og anmeldere – og imens går 
jeg i dækning som en hare i en plovfure. Vil 
man i det hele taget anmelde mit skriveri? 
Eller har redaktøren fundet en anmelder, 
der forstår og gør sig umage – og måske 
oven i købet ser med nogen sympati på mine 
udgydelser? 

Der findes jo anmeldere, der kun ser den 
fremsendte bog som anledning til at frem-
føre egne synspunkter, og det er jo ikke god 
tone at diskutere med anmeldere.

Gid dog alle anmeldere ville forstå, at 
skribenten har så stort et behov for aner-
kendelse. Uden opmuntring bliver det næste 
manuskript i hvert fald ikke bedre – hvis det 
i det hele taget bliver til.

Jeg har haft den lykke, at Thorkild Thej-

sen har anmeldt en række af mine småbø-
ger i Folkeskolen. Der har været venlige og 
opmuntrende bemærkninger, som gav mig 
mod til at fortsætte med at skrive. 

Den kritik – analyse og vurdering – der 
også har været formuleret, har jeg kunnet 
opfatte som en fælles optagethed af sagen. 

Tak for det!

Holger Henriksen er cand.pæd. og tidligere 
central studielektor i pædagogik. Fore-
dragsholder og forfatter til blandt andet 
»Samtalens mulighed – bidrag til en demo-
kratisk didaktik«, 1993. Den pædagogiske 
pris, Holger Prisen, er opkaldt efter Holger 
Henriksen. 

Venlige og opmuntrende bemærkninger fra Thorkild Thejsen gav tidligere studielektor i pædagogik, 
Holger Henriksen, mod til at fortsætte med at skrive.

Foto: Erik Schm
idt

»Den kritik – analyse og vurdering – der også 
har været formuleret, har jeg kunnet opfatte 

som en fælles optagethed af sagen«.

Holger Henriksen 

i »skolegården« på 

Haderslev Semina-

rium, hvor han i en 

årrække underviste. 

I dag er seminariet en 

del af UC Syd. 



Min fars røde  
skrivemaskine
»Min far har altid skrevet. Min far skriver altid. Han er redaktør med hud og hår. Og han elsker det«.

Af Anna Rossman Thejsen

Da jeg var lille, havde min far en rød skrive-
maskine. Jeg kan se ham for mig; langhåret, 
i bar røv, i stolen, i solen, ude i vores have 
– med den røde maskine foran sig. Når jeg 
lukker øjnene, kan jeg stadig høre ham for 
mig, når jeg som barn gik forbi arbejds-
værelset, og han sad og klampede 
på tastaturet.

Når jeg åbner øjnene, ser jeg 
ham stadig. Tyndere i top-
pen. Men stadig 
foran 

tastaturet på den bærbare – der for længst 
har afløst den røde – på arbejdet, derhjem-
me og i sommerhuset.

Min far har altid skrevet. Min far skriver 
altid. Han er redaktør med hud og hår. Og 
han elsker det.

Men heldigvis er der plads til flere 
passioner i min fars liv. Til min mor. Til 

os fem unger. Til børnebørnene, 
som (næsten) kan få ham til at 

udskyde en leder eller komme 
tidligt hjem fra arbejde for at 
kaste sig ned på gulvet og lege.

For er der noget, min far 
kan, så er det at lege.

 
 

Som dengang han sammen med en god ven 
opfandt Sørøver-øen i Småland i Sverige. Og 
tog alle os unger med ud at sejle til fantasti-
ske nætter i telt, med ristede pølser over bål, 
børnevin (læs: pærecider) og – selvfølgelig – 
sørøverhistorier til langt ud på natten. 

Eller som da min far byggede en heli-
kopter i træ med plads til to passagerer i 
børnestørrelse, som havde landingsplads 
i haven lige ved siden af vores legehus, en 
gammel øltønde.

Eller som alle de gange, han tegnede og 
digtede historier sammen med os og lavede 
hånddukker af gamle rør og sokker, som vi 
opførte teater med på et gammelt senge-
tæppe, der hang ned fra kroge i loftet.

Eller som når han i timevis lå på gulvet og 
byggede borge og tårne af klodser med os. 

Præcis som han gør det i dag med min 
søn, når han sniger sig til at tage lidt 
tidligere fri fra arbejde.

Og så kan det da godt ske, at han lige 
nupper en time eller tre foran compute-
ren senere. For ja; min far kan bare ikke 
lade være med at skrive.

Dengang min far lå på hospitalet i 
over et år for at komme sig efter en al-
vorlig nervesygdom, talte vi – blandt så 
mange andre vigtige ting i livet – også 
om vores fælles kærlighed til at skrive.

Da min far var allermest syg og 
hans hænder helt krogede af sygdom-
men, frygtede han, at han aldrig ville 
kunne skrive igen. Jeg husker derfor 
tydeligt den første mail, jeg fik fra 
ham fra hospitalet. Den havde over-
skriften »Fra en lykkelig far til en 
dejlig datter«. 

Mit indlæg slutter her med et til-
lykke til en dejlig far fra en lykkelig 
datter. 
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Thorkild Thejsen med hustruen Winnie Baaorggaard i 

gården til MOMA, New York. Oktober 1997.

Anna Rossman Thejsen 

med sønnen Ask.

 1986 var Thorkild Thejsen lige flyttet på landet. Her er han 

sammen med døtrene Anna og Suzi og en legekammerat 

på ejendommen i Assenløse, Viby Sjælland. Nedenfor ses 

farmand sammen med Anna (fire år) på cykel i Rösmåla i 

Sverige.

En mand med magt over 

tingene i hængekøjen i 

Assenløse 1988. 
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Konge var han

Af Jens Thejsen

Karen Theisen lukkede øjnene og så for sig en 
lille lyshåret pige løbe ned ad vejen. Smerten 
var pludselig væk, og lyden fra jordemoderens 
militante kommando og hendes egne støn og 
vredesudbrud var væk. Hun åbnede øjnene 
og kiggede ned. Jordemoderen stod med et lille 
blåsort barn, som ikke sagde en lyd. 

Effektivt tog hun fat i de små fødder og 
gav ungen et klask bagi. Et skrig – højt, gen-
nemtrængende, skingert – og straks skiftede 
det farve til rødt, og det lille ansigt blev helt 
levende og udstrålede stor vrede. »Det er 
jo en dreng«, grinede Karen, som slet ikke 

kunne forestille sig andet end en pige. Men 
det blev altså Thorkild, og straks forgudede 
hun ham, straks elskede hun denne lille vrede 
dreng. 

På dette tidspunkt vidste hun ikke, at 
Thorkild skulle blive alt andet end det, man 
plejede at blive i familien – læsehest, sko-
lelærer, redaktør – og slet ikke at han inden 
længe kunne snakke røven ud af bukserne på 
næsten alle.

Gjorde, hvad der passede ham
Hurtigt udviklede Thorkild sig til en lille 
selvbevidst gut, som ikke bare flød med 
strømmen. 

Han voksede op i Gørding, en lille grim 
flække i Sydvestjylland. Her stod Indre Mis-
sion stærkt, og med et jerngreb blev man 
holdt fast i sin rolle. Men Thorkild havde 
ingen planer om at tilpasse sig. Han gjorde, 
hvad der passede ham. 

I skolen dukkede han ikke nakken. 
Tømrerens søn skulle nok vise, at han både 
kunne skrive og jonglere med de matemati-
ske formler. Og når de andre sad og fedtede 
med deres klamme madpakker, tog Thorkild 
smørebræt, kniv og gaffel frem og spiste sin 
mad mere kultiveret end nogensinde set på 
Gørding Skole.

Var der nogen, som forsøgte at hindre 
ham i noget, gav han ikke op. Og hvis han 
blev lovet tæv af slagterens søn, et kødbjerg, 
der kunne slå en proper næve, så blev det 
ikke slagtersønnen, som vandt. Thorkild 
forsøgte at tale ham til fornuft. Hjalp det 
ikke, gik han til kamp. Thorkild var en tynd 
brilleabe, men han kunne godt slås. Med 
enorm iver gik han helt tæt på og bearbej-
dede modstanderens vom med hurtige slag, 
som totalt overrumplede. 

Lille Thorkild sammen med mor 

Karen og far Svend på trappen 

til det lille hjem i Gørding. 

Lærerstuderende 

Thorkild Thejsen i 1966. 

Tiårige Thorkild 

med mor.

I skolen dukkede han ikke nakken. Tømrerens søn skulle nok 
vise, at han både kunne skrive og jonglere med de matematiske 
formler. Og når de andre sad og fedtede med deres klamme mad-
pakker, tog Thorkild smørebræt, kniv og gaffel frem og spiste sin 
mad mere kultiveret end nogensinde set på Gørding Skole.
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Den lille iværksætter

I Gørding gik børn og unge til fodbold og 
gymnastik, men ikke Thorkild. Så hellere 
selv finde på. Hurtigt blev han en lille iværk-
sætter. 

Det store elmetræ var vanskeligt at kom-
me op i, så lavede han en rebstige. At klatre 
rundt i kronen var ikke det, han gjorde mest 
i. Han banede vejen, og lillebroren tog så 
de farlige klatreture. Han lavede sablerne, 
skjoldene, og vi andre legede med dem. Han 
byggede dueslag, båd og opfedede hanekyl-
linger. Iderig og med et godt håndelag, men 
alligevel stod det snart klart, at han ikke 
skulle overtage vores fars lille tømrerforret-
ning. Han ville noget andet.

Læsesyge
I vores familie læste man ikke bøger. Vi 
havde stort set kun billedbiblen og kongebo-
gen. Vores forældre læste Gørdingposten, og 
indimellem lånte vi Familiejournalen, og vi så 
tegneserier hos barber Bossen. At læse kom 
slet ikke på tale, men det var Thorkild mand 
for at ændre til stor forundring for os andre. 

Jeg opfattede det som en sygdom. »Vil du 
ikke med? Kommer du snart?« plagede jeg. 

»Jeg skal lige være færdig« kom det fra 
ham, uden at han gad åbne munden. 

Der var kun få sider tilbage i bogen om 
Kim, eller hvem det nu var. Kom jeg så tilba-
ge 20 minutter senere, var han i gang med 
en ny bog. Og som noget helt vildt kunne 
han sige nej til at tage med til stranden for i 
stedet at ligge alene og læse. 

Jeg havde hørt om ungdomssløvsind. Må-
ske var det det, der var galt – ligge og læse, 
når man i stedet kunne bade og løbe vildt 
i plantagerne og springe fra klitterne. Det 
måtte være noget, han voksede fra, men 
det gjorde han ikke. Han fik faktisk smittet 
resten af familien med læsesygen

Thorkild og damerne 
Lang, ranglet, lidt bumset og med briller. 
Ikke lige pigernes drøm, men alligevel var 
han damernes ven. Ikke den lyttende bløde 
mand, nej, det var helt anderledes. Han 
besnakkede dem, overdyngede dem med sin 
viden og sine markante holdninger. 

I konfirmationsalderen blev der holdt 
mange ungdomsfester, som de uskyldigt 
blev kaldt. Opskriften på en ungdomsfest 
var enkel. Når forældrene var i byen, mødtes 

man og gav den hele armen. Thorkild var 
ikke bleg for at tage sin lillebror med. 

Der blev danset, snakket og grinet en 
masse, leget flaskeleg og som noget særligt 
mørkeleg. Rundt omkring i mørket kyssede 
man og mærkede godt efter på hinanden. 
Men når lyset blev tændt, kunne man se 
Thorkild i sofaen snakke med tre piger, som 
næsten kravlede ind i ham af bare fryd 
over hans talestrøm. Ja, han kunne virkelig 
snakke sig i bukserne på pigerne.  

Det vilde Esbjerg
Stanken af fisk holdt ikke Thorkild tilbage. 
Han begyndte på seminariet i Esbjerg og 
boede på 4. maj-kollegiet. 

Når han kom hjem, var der altid glæde i 
familien. Hvad skete der i den store by? 

Vi hørte om alt fra seminariet, lærerne, 
de medstuderende, undervisningen, men 
vi ville nu helst høre om det rigtige liv, om 
festerne og det vilde på kollegiet. Og de 
dejlige saftige sange. Vi elskede at synge, 
og det hele fik en ny dimension med sangen 
om Kong Volmers røv og den om Hjalmer, 
der sad bag skovklædte bakker. En familie-
klassiker blev: »En skide gammel kælling 
i bybussen sad med røven ud ad vinduet 
og råbte og skreg …«. Plat humor var lige i 
familiens ånd. 

Men der var selvfølgelig også engage-
mentet i »kampagnen mod atomvåben« 
– fortællinger om demonstrationer, tæv af 
politiet og de store fredstanker. Det skær-
pede diskussionerne i familien. Det blev til 
diskussioner om de svage i samfundet, om 
skolen, som undertrykte de fattige familiers 
børn. 

Det passede som fod i hose til vores egen 
oplevelse af samfundet og min oplevelse 
af skolesystemet. Vi blev alle tændt, og 
Thorkild forventede, at vi var lige så fænget 
og forarget som ham, når han havde fortalt 
om den grusomme verden. 

Han fortalte ivrigt om den vigtige kamp 
mod atomvåben. På et tidspunkt var der 
en kæmpe demonstration i Hamburg. »Du 
kan bare tage med«, sagde han, og jeg 
sagde tak. Vi sov i lader og gymnastiksale. 
Thorkild var storebror, men forventede, at 
jeg klarede mig selv, han havde travlt med 
diskussioner og damer. 

Vi blev væk fra hinanden. Efter et døgn 
uden storebror fandt jeg Thorkild. Han 

havde ikke bekymret sig, og selvfølgelig 
klarede jeg mig. 

Kongen
Annette er vores lillesøster, og hun har altid 
kunnet gennemskue os. Mig kaldte hun Lille 
Fanden, fordi jeg bandede og talte mindre 
pænt om Gud og Jesus. Thorkild kaldte hun 
for Konge, og det var det, han var. 

Dengang vidste hun ikke, at han altid ville 
være kongen i familien. Når han kom hjem, 
blev den røde løber rullet ud, og som dreng og 
ung var grænserne for Thorkild næsten ikke 
eksisterende. Alt det, man slet ikke måtte, 
blev til et »Thorkild!« og et stort smil. 

Vores hjem var fattigt. Vores søde far var 
ikke verdens bedste til at få økonomien til 
at hænge sammen. Vi var dog altid mætte, 
men der var ingen ødselhed. Kun enkelte 
gange oplevede vi den luksus at få noget så 
eksotisk som tomater. Vi fik én tomatmad, 
og så kom de sidste tre i køleskabet, som var 
forbudt område. 

Men når Thorkild kom sent hjem fra 
»ungdomsfest«, så nærmest tømte han 
køleskabet. Tre tomater røg lige ned i sækken 
sammen med et par frikadeller – og selv om 
det var tænkt som pålæg til dagen efter, ry-
stede vores mor bare på hovedet og smilede. 
Konge var han, og for vores gamle mor på 90 
var der intet, som når Thorkild sagde mange 
søde ord til hende.

Men kongen var også én, man kunne se 
op til, én, som ikke kun tænkte på sig selv. 
Han var solidarisk og blev vred på vores 
vegne. Han har altid haft stor empati, faktisk 
så stor, at han indimellem overtog vores 
oplevelser. 

Den dag i dag kan han fortælle om sine 
barndomsoplevelser, medens min søster og 
jeg ser hovedrystende på hinanden. For det 
er jo ikke hans oplevelser, men vores … 

Jens Thejsen er lillebror til Thorkild Thejsen 
og lærer på Jord-
brugets Uddannel-
sescenter i Århus. 
Desuden holder han 
foredrag, udfører 
konsulentarbejde 
og skriver artikler 
og bøger om økologi, 
landskaber, haver 
og planter.

Unge Thorkild som 16-årig. Når Thorkild kom sent hjem fra »ungdomsfest«, så nærmest tømte 

han køleskabet. Tre tomater røg lige ned i sækken sammen med et par frikadeller – og selv om 

det var tænkt som pålæg til dagen efter, rystede moren bare på hovedet og smilede. Thorkild 

var kongen, sagde hans søster Annette, og når han senere kom hjem fra Esbjerg, hvor han gik på 

seminariet, blev den røde løber rullet ud. Bemærk det lækre hår. Tiden er november 1960.
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Da Christen Sørensen flyttede fra landet ind til 
byen Gørding, mødte han tiårige Thorkild, der 
var en slags »anfører« for kvarterets drenge. 
»Vi blev i hvert fald hilst velkommen på en 
ganske særlig måde, idet vi blev udfordret til 
‘væbnet’ kamp af Thorkilds gruppe«.

Af Christen Sørensen

Gørding er en af landets mange små stations-
byer placeret på banelinjen mellem Kolding 
og Esbjerg. I 1950’erne og begyndelsen 
af 1960’erne var der stadig liv i byen med 
dens godt 1.100 indbyggere fordelt på 375 
husstande. Fem købmandsforretninger og 
en brugsforening, to manufakturbutikker, 
to slagtere, to hoteller, en tømmerhandel, en 
boghandler og en biograf var synlige tegn 
herpå. 

I dag er alle disse butikker – undtagen 
Brugsen – og i øvrigt flere til lukket. Gørding 
er således en af de byer, som udviklingen har 
været hård ved.

Anfører for kvarterets drenge
Thorkild fik først en fast plads i min erin-
dring i 1955, hvor mine forældre – grundet 
sygdom – måtte opgive deres landbrug cirka 
to kilometer uden for Gørding og overtage en 

købmandsbutik – Korsvejens Kolonialforret-
ning – ved det vejkryds, som byen strækker 
sig ud fra med de meget sigende gadenavne: 
Søndergade, Nørregade, Vestergade og 
Østergade. 

Thorkild boede cirka 100 meter herfra i 
Vestergade. 

Jeg kan ikke huske årsagen eller måden, 
det sluttede på. Men Thorkild, der da var ti år, 
må have været en slags »anfører« for kvarte-
rets drenge. Vi blev i hvert fald hilst velkom-
men på en ganske særlig måde, idet vi blev 
udfordret til »væbnet« kamp af Thorkilds 
gruppe. Det hele var dog overstået i løbet af 
en weekend. Opgøret endte uafgjort, idet 
jeg havde sikret mig forstrækninger fra ven-
nerne fra landet. Og ingen havde overvægt 
nok til at angribe.

Hvordan vi blev forsonet, husker jeg ikke. 
Det går jo heldigvis tit let for børn at lægge 
konflikter bag sig. Måske fandt vi som i de 
voksnes verden en fælles ydre fjende. Børne-
ne fra ådalen, som vi dengang så ned på. Det 
er pinligt at vedstå det, men denne holdning 
var næret af, at de sociale omstændigheder i 
denne bydel dengang ikke var de bedste. 

Det ironiske heri er, at ådalen med kirken 
placeret på en bakke er byens klart smuk-
keste område, og det er da også i tilknytning 
hertil, at den senere byudvikling med par-
celhuse har fundet sted. Men det havde jeg i 
hvert fald ikke blik for dengang.

De fleste gik ud efter 7. klasse

Thorkilds forældre havde en tømrermester-
forretning, og som dreng var det spænden-
de at komme i et tømrerværksted med dets 
maskiner og duft af træspåner. At Thorkild 
var søn af en tømrermester, og at æblet tit 
falder nær stammen, kunne vi i hans klasse 
ikke undgå at bemærke i sløjdtimerne.

Det var en anden tid dengang. I en lille 
stationsby som Gørding, der lå i et landbrugs-
område, var det dengang kun få, der ikke gik 
ud af 7. klasse kort efter konfirmationen. 

Skolen havde på initiativ af en klog 
skoleinspektør dog indført en kattelem, der 
gjorde det muligt at få lidt flere sluset igen-
nem til i hvert fald præliminæreksamen – en 
slags udvidet realeksamen.

Efter afslutningen af 5. klasse skulle 
man dengang vælge imellem, om man ville 
forlade skolen efter 7. klasse eller fortsætte 
med sigte på en præliminæreksamen. 

Men kattelemmen betød, at alle, der 
ikke var overbeviste om eller ikke af deres 
forældre var overbeviste om, at de skulle 
ud og tjene til føden efter 7. klasse, kunne 
vælge at fortsætte i den klasse, der førte 
mod præliminæreksamen. 

Tilskyndelsen hertil blev øget ved, at det 
blev gjort meget klart også for forældrene, 
at man selvfølgelig kunne forlade skolen 
som 14-årig ligesom dem, der valgte eller 

Gørding var vores 
barndoms by  
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blev tvunget til at vælge skolevejen, der 
også endte med 7. klasse. 

Og skoleinspektøren og skolens lærere var 
givetvis opmærksomme på, at den nævnte 
kattelem var et vigtigt instrument til at 
udbygge uddannelsen i et relativt fattigt og 
læringsmæssigt tilbagestående område. 

Mystisk, smuk og læsende
Jeg ved ikke, om dette betød noget for, at 
Thorkild fortsatte mod præliminæreksame-
nen – jeg tror det ikke. Min fornemmelse er, 
at ikke mindst Thorkilds mor, der forekom i 
hvert fald mig lidt mystisk, smuk og læsende, 
ikke havde behov for at blive overtalt via kat-
telemsargumentationen. 

Hertil kom, at Thorkild var en af klassens 
lyseste hoveder.

Især én episode gjorde indtryk på mig. 
Mine stile – være sig med et bundet emne 
eller med et frit emne – må have været meget 
lidt opmuntrende at læse. Der er kun en kvali-
tet, som jeg vil hævde, de havde: de var korte, 
altid kun lige over mindstegrænsen. 

Jeg var vel ret så bevidst herom, idet jeg 
endnu husker, da en fristil af Thorkild blev 
læst op for os i klassen. Den beskrev – i mine 
erindringer var den endog meget velskrevet 
og spændende – hvad der skete på terrassen 
uden for det vindue, hvor Thorkild må have 
opholdt sig. Det var en myres arbejde med at 
samle forråd, der blev beskrevet. 

Grænseoverskridende i Gørding

Jeg ved ikke, hvorfor Thorkild ikke valgte at 
gå i gymnasiet. Det var i hvert fald ikke hans 
karakterer, der hindrede dette. Vi var kun to, 
der gik direkte videre til gymnasiet i Ribe. Så 
måske var det trods alt for grænseoverskri-
dende dengang i Gørding. Og han gik heller 
ikke – så vidt jeg ved – direkte til læreruddan-
nelsen.

Det er først i de seneste år, at jeg igen 
har fået kontakt til Thorkild. I relation til 
mine skriverier om Pisa-undersøgelserne 
og de heraf misforståede initiativer om de 
obligatoriske nationale test fik jeg kontakt til 
fagbladet Folkeskolen og dermed til bladets 
chefredaktør, Thorkild.

Vi har planer om 
at fortsætte denne 
kontakt, idet vi håber 
i 2011 at mødes med 
de skolekammerater, 
der i 1961 tog præli-
minæreksamen fra 
Gørding Skole. 

En fristil af Thorkild blev læst op for os i klassen, husker Christen Sørensen. – Den beskrev – i mine erin-

dringer var den endog meget velskrevet og spændende - hvad der skete på terrasssen uden for det vindue, 

hvor Thorkild må have opholdt sig. Det var en myres arbejde med at samle forråd, der blev beskrevet. 

Illustration: Henrik Hansen

metodefrihed  
og råderum
De fleste af de 18 år, Thorkild Thejsen var læ-
rer, boede han klos op ad skolen. Han levede op 
og ned ad elevernes forældre, som han mødte i 
Brugsen, i beboerforeningen og på værtshuse. 
Og hans hjem stod åbent for eleverne, hvis de 
havde brug for et frikvarter hjemmefra.

Da han boede alene, var han så optaget af 
sin opgave og sit arbejde, at han smurte sine 
madpakker til en måned ad gangen og frøs 
dem ned!

»Vi kunne komme hjemme hos ham, vi 
kunne overnatte hos ham, og han havde et 
meget tæt samarbejde med vores forældre«, 
husker én af Thejsens gamle elever. 

Det var på den tid, da den sorte skole blev 
afløst af den kulørte.

Vildt kunne det være – og spændende!  
Thorkild opfatter selv denne involvering som 
en stor styrke i relationen mellem lærer og elev. 

Men den grad af involvering vil aldrig kunne 
lade sig gøre i nutidens overstyrede funktio-
nærvirkelighed. 

Det er indiskutabelt, at en vis fornuftig 
regulering af lærerens arbejde og skolens 
aktiviteter er nødvendig. Ikke mindst i en tid, 
hvor læreren pålægges flere og flere opgaver, 
og hvor arbejdsindholdet kan forekomme for-
virrende, modsætningsfyldt og overvældende 
– ja, grænseløst. 

Men du milde kineser, hvor er vi bundet 
op på ministerielle, kommunale og lokale 
bestemmelser, regler, standarder, snorhøjder, 
politikker, kontrakter og hierarkier. Vi savner 
frihed og enkelhed. Også selv om vi efter den 
seneste arbejdstidsaftale har fået etableret et 
»professionelt råderum«.

Der er grund til at opfordre DLF til at 
fortsætte kampen for endnu større profes-
sionelt råderum til lærerne – og at fortsætte 
tilbageerobringen af den metodefrihed, som 
gennem de seneste 20 år er blevet bøjet og 
mishandlet af en uhensigtsmæssig og malpla-
ceret managementstyring.

Lærere kan ikke undervise uden at have 
både viden, idealer, holdninger og tro på det, de 
gør. Ligesom eleverne dybest set ikke kan lære 
uden at »holde af« den viden, de personligt 
tilegner sig i en undervisnings- og udviklings-
proces under lærerens ledelse. Og uden at 
kunne lide læreren.

Metodefriheden er didaktikkens nerve – det 
er den, der skaber dynamik og udvikling. Den 
er for lærerne, hvad ytringsfriheden og den 
redaktionelle frihed er for chefredaktøren på 
Folkeskolen.  Erik Schmidt

vON scHleNdrIaN 
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Tillykke til tænketanken 
Thorkild Thejsen

tænksomhed, kontroltænkning og lyst til detaljestyring 
og påtaler, når statsministeren – eller indtil for kort 
tid siden også undervisningsministeren – benytter 
intimideringen af budbringeren i stedet for ærligt at 
respektere ytringsfrihedens indbyggede, etisk funde-
rede forventning om, at der lyttes og reflekteres over 
budskabet. 

Når denne indignation så oven i købet forenes med 
journalistisk flair, skarphed og en oftest underspillet 
humor iklædt ironiens, lakonismens eller absurditetens 
finesse – så bliver det ikke bare læseværdigt, men ikke 
til at komme uden om, hvilket også undervisningsmini-
steren må erkende. 

I en replik til Bertel Haarder hænger Thorkild Thej-
sen ministeren til tørre med en meget lakonisk be-
mærkning om, at ministeren skam ikke er den flittigste 
læserbrevsskribent i bladet. Haarder kommer kun ind på 
en andenplads efter Vagn Madsen, Brønderslev! 

Men redaktørens ambition rækker videre. Han 
kan også se »bjælker i skolens egne øjne« – den gode 
journalist er uhildet, han er ikke til fals for pres eller 
specielle ønsker – og tak for det.

Undertegnede har gennem flere år haft et tillidsfuldt 
og givtigt samarbejde med redaktøren. På pladsen her 
fra bagsmækken ønsker jeg at takke og ønske dig, Thor-
kild, held og lykke med dit »nye liv«! 

Jeg håber, at »fratrædelsesstillingen« som redaktio-
nel rådgiver, eller hvad det nu skal hedde, får plads helt 
nede i hyttefadet med licens til fortsat at sætte gule 
markeringer. 

Halvrund fødselsdag og halvvejs afsked med en stol – 
symbolet på offensiv stabilitet – Thorkild Thejsen stopper 
som chefredaktør af Folkeskolen. De gule stregers op-
havsmand – »Så fat det dog, det er her, det vigtige står!«

Når man skal hylde en markant personlighed, frem-
hæves altid det, som alle har bemærket for længst, den 
professionelle kompetence eller lignende. Jeg hæfter 
mig ved, at den gode redaktør også er beskeden og 
ydmyg, empatisk og opmærksom, som den gode chef 
skal være det. Thorkild er omhyggelig med personalets 
velbefindende, han prøver at sikre deres integritet, han 
er loyal over for den enkeltes opgaver og menneskelige 
situation. 

Hvorfor skriver jeg dog om dette – det er jo persona-
let selv, der skal forholde sig til chefens lederevner. 

Ja, og det gør de sikkert også. Men jeg er 
så privilegeret, at jeg har fået den uden-
forståendes indblik i Thorkilds lederetik 
og -moral. Og det er jeg glad for, for det har 
afsløret et menneske med en høj moralsk 
standard. Rettighed er forenet med pligt, vi-
den og indsigt er forenet med ansvarlighed.

Og hvorfor er det så vigtigt at fremhæve 
hos en ansvarshavende chefredaktør for et 
fagblad? 

Fordi det fortæller, at vi i Folkeskolens spalter møder 
resultatet af det, Habermas for et års tid eller to siden 
efterlyste – intelligentsiaens indignation. Den har den 
gamle redacteur bevaret. Man mærker indignationen, 
når lederskribenten hudfletter den neoliberale mis-

Af Per Kjeldsen, 
leder af tænketan-
ken Sophia.

»... i Folkeskolens spalter 
møder vi resultatet af det, 

Habermas for et års tid  
eller to siden efterlyste  

– intelligentsiaens  
indignation«.
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