
69 år og stadig flyvende
Den ledende skolepsyko-

log i Horsens, Kai Giørtz-
Laursen, runder snart de 70 
år, men det forhindrer ham 
ikke i stadig at være aktiv 
pilot.

Kai Giørtz-Laursen, som i 
næste uge har sin sidste 
arbejdsdag efter 34 år ved 
Horsens kommune, tog fly-
licens i en alder af 60 år -
som en af de ældste i landet. 
Altsammen på grund af en 
tilfældig annonce i Horsens 
Folkeblad om et flyverkur-
sus i Billund.

Og siden har han ikke for 
alvor givet slip på styrepin-
den. For eksempel rejser 
han gerne på ferie hvert år i 
Frankrig i sit privatfly -
med hustru Marianne, som 
underviser i HF på Voksen-
uddannelsescentret i Hor-
sens, ved sin side.

Kai Giørtz-Laursen er op-
rindelig landmandssøn fra 
Klovborg, og der stod be-
stemt ikke skrevet nogen 
steder, at han skulle læse 
videre. Snarere tværtimod. 
Han nåede klasserne i den 
lokale skole. Mellemskole-
eksamen blev der ikke no-
get af.

Men landbruget var ikke 
lige sagen. Derfor valgte Kai 
Giørtz-Laursen at gå i præ-
parendklasse på Jelling 
Statsseminarium, og i 1943 
kunne han forlade semina-
riet som færdiguddannet 
lærer.

Eksamenspapirerne skulle 
senere spille den unge Kai 
Giørtz-Laursen endnu et 
puds. Han ville gerne læse 
videre. Helst historie
eller jura. Men han havde 
ikke nogen studentereksa-
men, og så var der kun én 
eneste mulighed: psykologi, 
som Kai Giørtz-Laursen 
blev færdig med at læse ved 
Københavns Universitet i 
1956.

Kai Giørtz-Laursen.

DAGENS PORTRÆT
I mellemtiden fik Kai 

Giørtz-Laursen blandt an-
det et førstelærer-vikariat i 
Hjortsvang skole. Det var i 
1943 under 2. Verdenskrig, 
men den unge lærer kvitte-
de jobbet allerede året efter 
for at blive fuldtids mod-
standsmand.

Her blev han snart byle-
der i Nr. Snede, hvor han 
organiserede fem nedkast-
ningspladser for englæn-
derne i Nr. Snede-området. 
De gav så meget udbytte, at 
Nr. Snede blev en af de sto-
re levarandører af våben og 
ammunition til den danske 
modstandsbevægelse.

Og senere nåede Kai 
Giørtz-Laursen at få en 
række år som fængselslæ-
rer. Først i Nr. Snede og si-
denhen i Nyborg.

At Kai Giørtz-Laursen 
havnede i Horsens efter sit 
psykologistudium, var igen 
et sammentræf. Han mødte 
tilfældigt den daværende le-
dende skolepsykolog i Hor-
sens og fik det gode råd at 
søge stillingen.

Som sagt så gjort, og in-
den Kai Giørtz-Laursen 
vidste af det, var han ansat. 
Til sin egen overraskelse. 
Han havde regnet med, at 
han skulle have nogen erfa-
ring, inden han kunne få en 
ledende post.

Den stilling har Kai 
Giørtz-Laursen så haft lige 
siden, selv om han faktisk 
lovede sig selv forinden, at 
han aldrig nogensinde ville 
have det samme job i mere 
end syv år.

Kai Giørtz-Laursen har 
haft en finger med i flere 
foregangs-projekter inden 
for skolepsykologi, og der 
står stor respekt om hans 
arbejde.

Den afgående leder går 
for at være et stille menne-
ske, som forstår at lytte. Og 
når modparten har talt, kan 
han i løbet af nul-komma-
fem uddrage essencen af 
det, som samtalen handlede 
om.

Desuden betegnes Kai 
Giørtz-Laursen som for-
holdsvis ung af sind, og der 
spores sorg over, at han må 
forlade kommunen på 
grund af sin alder.

Kai Giørtz-Laursen har 
også været udsendt som 
FN-ekspert til Afghanistan 
for at lave et undervisnings-
program for lærerstuderen-
de, og det var i den forbin-
delse, han traf sin senere 
kone, der kommer fra 
Frankrig.

Den ledende skolepsyko-
log har været bestyrelses-
medlem i Dansk Psykolog-
forening og Dansk Psykolo-
gisk Forlag samt censorfor-
mand ved Psykologisk In-
stitut på Aarhus Universi-
tet, men det er altsammen 
poster, som han har afviklet 
inden for de seneste år for 
at gøre klar til pensionisttil-
værelsen. (jala)
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