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SKOLEN i Århus 

Slcolelivet var fundamentet 

Da malerfaget gav eksem og for mange vabler, blev Thorkild Simonsen lærer. 
Erfaringerne fra skoleverdenen trak han siden på gennem hele sin politiske karriere 

Af Lotte Svane Strange Petersen 

Store bunker af nyindkøbte småsten 
ligger spredt ud over den lille villavej i 
det nordlige Risskov. Belægningen skal 
fornyes på den hyggelige grusvej, der 
med en næsten kolonihaveagtig som
merstemning gemmer sig et enkelt sving 
fra Nordre Strandvejs intense trafik. Det 
er Thorkild Simonsen, der har arrangeret 
sommerens faste vejdag. Han skulle ellers 
have været med konen over at åbne som
merhuset på Læsø. 

- Man er da en dårlig kammerat, hvis
man ikke møder op, når man nu selv er 
arrangør af sådan en dag, bemærker den 

0 Jeg havde ikke været den 
samme politiker, hvis ikke jeg 

havde været lærer først. 

tidligere lærer, som nok er bedre kendt 
som forhenværende Århusborgmester og 
indenrigsminister. 

Egentlig passer det ham udmærket. At 
droppe sommerhuset. For ud over vejda
gen var der jo også lige et bestyrelsesmø
de med efterfølgende middag, han gerne 
skulle nå ... 

Thorkild Simonsen med 6.b på Brobjergskolen 1963 . .,.. 

SKOLEN 7 · 2007 

Fokuseret energibundt 

Indenrigsminister, borgmester, rådmand 
og et utal af besryrelsesjob, medlem
skaber og formandsposter. Her iblandt 
formandsposten i Århus Lærerforening, 
af to omgange endda. 

30 år og to måneder som fuldtidspo
litiker er det blevet til. Thorkild Simon
sens politiske løbebane startede tilbage i 
1966, hvor lærerforeningsarbejdet indi
rekte banede vejen for en plads i Århus 
byråd. Og i 1970 betød to afgørende 
stemmer det uigenkaldelige farvel til 
skoleverdenen, da Thorkild Simonsen 
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0 Tag nu den der hånen af rundkredspædagogikken 
- hvad er det for noget pjat? Det var den,

der brød alt det gamle ned i sin tid ...

Thorkild Simonsen underviser i erhvervsorientering i Hammel i ]<)60. ► 

overraskende vandt rådmandsposten for lidt geografi og fysik. Sådan beskriver 
magistratens fjerde afdeling over den sid- Thorkild Simonsen sit første skema, da 
dende rådmand RudolfJensen. han i 1953 startede sit lærerliv på N.J. 

Men allerede inden dette startskud på Fjordsgades skole i Århus. 
en livslang politisk karriere kunne han - Det var en tosset skrabesammenplan.
skrive både maler, lærer, vejleder, vicein- En skrækkelig plan, siger han, men un-
spektør og skoleinspektør på sit CV derstreger også, at det var noget andet at 

Mens den nu SO-årige Thorkild Simon- være lærer den gang i 50erne: 
sen med raske skridt vandrer ind gennem - Når man dengang kunne have 36
sine ryddelige stuer, fortæller han om sin lektioner om ugen, så var det jo lagt an 
nuværende pensionisttilværelse. Detalje- på, at man ikke skulle være særlig socialt 
ret beskriver han, hvordan han og hans anlagt. Man skulle bare lære ungerne no-
kone Edny for fem år siden fik fat i et- get i en vis fart. Kæft, trit og retning - og 
planshuset tæt ved Fedet. Med fortroligt gik den ikke, så måske lidt spanskrør. Og 
indviende armbevægelser går han videre så kunne man jo godt ha' mange timer. 
med beretningen om det nye listeloft, og Sammen med en gruppe af andre unge 
umiddelbart efter præsenteres guldfiske- lærere lagde Thorkild Simonsen afstand 
ne ivrigt i terrassens lille sø. til den gamle såkaldte tæveanstalts syn 

_Men da han først har sat sig ved glas- på børn, ikke mindst på de mest udsatte 
bordet i den dybe, blomstrede sofa, er han børn lige fra fagligt svage elever til børn 
helt fokuseret og i overraskende ro. Med af Mindegades ludere. 
benene over kors, den højre hånd mel- - Vi havde jo ingen specialundervis-
lem sine knæ og den venstre hvilende på ning dengang. Og der var i det hele ta-
en af de grøn-lilla sofapuder er hans krop get ikke meget forståelse for elever med 
næsten ubevægelig. Det er kun munden, psykiske problemer, påpeger han og for-
der er i bevægelse - og så øjnene, der insi- tæller, hvordan hans omsorg for børnene 
sterer nærværende under de lyse bryn. gjorde ham upopulær i lærerkollegiet. 

Blik for de udsatte børn 
- Måske tog jeg mig for meget af disse

børn. I hvert fald kunne de andre lærere 
11 kristendomstimer, syv-otte sløjdtimer, ikke rigtig lide det. Men jeg tog mig af 
en enkelt første klasse og så fyldt op med dem, der var lidt anderledes. Jeg tog ud 
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til dem og deres forældre og snakkede 
med dem, fortæller han. 

Faglighed som en modsætning til det 
sociale aspekt bringer Thorkild Simon-
sen ind på nutidens kontrol og faglige 
fokus: 

- I dag takserer man ikke det at have
et godt forhold til sine elever så højt, som 
det at kunne de fynske byer på remse. 
Tag nu den der hånen af rundkredspæ-
dagogikken, hvad er det for noget pjat? 
harcelerer Thorkild Simonsen. �I 

- Det var den, der brød alt det gamle
ned i sin tid. Og os, der gik imod den der 
kæft, trit og retning, vi har været med til 
at indføre det, man nu skælder ud over. 
Og jeg forstår det ikke, for den danske 
skole er nu ikke så dårlig. 

Politiker med lærerbevidsthed 

At kunne li' mennesker, at respektere 
mennesker og ikke mindst at forstå andre 
menneskers måde at leve på. Det frem-
hæver Thorkild Simonsen som grund-
læggende værdier fra sin tid som lærer. 

Og det sociale fokus tog han med sig, 
da han to år efter sin lærerdebut blev 
halvtidsvejleder, inden han i 1961 blev 
viceinspektør ved N.J. Fjordsgades skole 
og tre år senere ansat som skoleinspektør 
ved Brobjergskolen. 
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Thorkild Simonsens skolekarriere: 

• Føde i Rubjerg i Vendsyssel i 1926

• Mellemskoleeksamen i 1941

• Haslev udvidede Højskole 1947-1948

• Uddannet som lærer fra Ribe Statsseminarium 1953

• Lærer på N.J. Fjordsgades skole 1953-1964

• Deltidsvejleder 1955-1961

• V iceskoleinspektør (med 30 ugentlige undervisningstimer) ved N.J.
Fjordsgades skole 1961-1964

• Skoleinspektør ved Brobjergskolen i Århus 1964-1970

• Formand for Århus Lærerforening 1964-1966

Men også i det politiske liv har han 
raget forståelsen for forskelligheden med 
sig: 

- Der går en lige forbindelse mellem
den sociale side af skolelivet, som jeg gik 
meget op i, og min politiske karriere. Jeg 
sad for eksempel i socialudvalget og i ho
spitalsudvalget, siger han og tilføjer: 

- Egentlig skulle jeg nok have været

Thorkild Simonsen havde 17 år i den 

århusianske folkeskole, inden han blev 

fuldtidspolitiker. .... 
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socialrådmand. - En pose han dog aldrig 
fik. 

Som han sidder der med formid
dagssolen tittende ind mellem de hvide 
persienner, ligner han alt andet end 
en hyggepensionist. Helt lyst jakkesæt 
og en klinisk hvid skjorte med guld
manchetknapper. Og med det hvide hår, 
de lyse, sparsomme bryn og det spinkle 
brillestel er det kun hans sorte tøfler, der 
forstyrrer det gennemførte helhedsind
tryk. Han kunne snilde være på vej til et 
sommerbryllup. Eller måske snarere klar 
til at indvie et museum - eller et musik
hus ... 

Lærerstuderende maler 

Med en malermesterfar og en baggrund i 
Vendsyssel lå det i kortene, at den unge 
Thorkild Simonsen skulle i malerlære. 
Det kom han også i farens butik, men 
malerfaget viste sig hurtigt at være for 
hårdt, og efter et ophold på Haslev udvi
dede Højskole tog den dengang 21-årige 
Thorkild Simonsen fem år på Ribe Scacs
semmanum. 

Men i en tid uden SU og statslån, var 
pengene knappe, og han slog til, da en 
lærerinde ville hyre ham til at male et 
kollegium. I en periode vendte han der
efter tilbage til sin læst og finansierede 

lærerstudierne med en selvbestaltet ma
lergesjæft med flere ansatte, inden lærer
livet tog sin begyndelse. 

Thorkild Simonsen er selv overbevist 
om, at tiden som lærer lagde fundamen
tet for den sociale bevidsthed, som har 
fulgt ham ind på Rådhuset og Christi
ansborg. Men også tiden på seminariet 
ville han nødig have været foruden: 

- Læreruddannelsen er en god base
- også hvis man vil være politiker. Man
har lært lidt om meget og også faet noget
dybtgående viden. Og man har faet pæ
dagogisk og social indsigt, siger Thorkild
Simonsen og uddyber:

- Jeg havde ikke været den samme
politiker, hvis ikke jeg havde været lærer 
først. 

Han understreger, at han i sine 11 år 
som lærer altid var glad for sit arbejde, 
og at der aldrig var tale om et fravalg af 
lærergerningen, men et tilvalg af politik
ken. Hvordan hans karriere var kommet 
til at se ud, hvis ikke han havde vundet 
rådmandsafstemningen i 1970, rør han 
dog ikke sige med sikkerhed. 

- Måske var jeg fortsat med at være
lærer eller skoleinspektør, overvejer han, 
men tilføjer så med et slet skjult smil: 

- Men så havde Århus nok ikke haft et
musikhus i dag. □ 
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