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STORMEN EGON VÅDDRAGTERNE BLEV KUN BRUGT PÅ MOLEN
q

TRAFIKDRAB. En 64-årig kvin-

de blev natten til lørdag
dræbt i en traﬁkulykke i Helsingør. Kvinden var passager i
en bil, der kørte galt i en rundkørsel.
Føreren af bilen er sigtet for
spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi. Begge de involverede i ulykken kommer
fra lokalområdet.
Politiet modtog anmeldelsen om ulykken kl. 02.22. Der
var tale om et solouheld, og
tilsyneladende var der ingen
vidner til ulykken, der skete i
en rundkørsel ved Borgmester P. Christensens Vej og
Klostermosevej i Helsingør.
»Bilen er ved at svinge til
højre, da føreren tilsyneladende mister kontrollen over vognen, som derefter rammer en
lygtepæl. Kvinden havde tilsyneladende ikke spændt
sikkerhedsselen på passagersædet«, siger Hans Gosvig,
vagtchef ved Nordsjællands
Politi.
Politiet har været i kontakt
med den dræbte kvindes familie.
Den 51-årige mand, som sad
bag rattet, var så påvirket af
spiritus, at politiet ikke umiddelbart kunne afhøre ham.
»Han kunne selv komme ud
af bilen og er ikke kommet til
skade«, siger vagtchefen.

KUNDECENTER

q

Jourhavende i dag: Martin Aagaard
Telefon: 33 47 17 02 – Mail: indland@pol.dk

Døden på vejene
Dræbte
i trafikken
2015

162*

4
Trafikdræbte i 2014
*Foreløbige tal

Politiken skriver om dødsfald i trafikken
i Danmark. Tal opgjort i aftes kl. 20.00.

SURFTUR DROPPET. To optimistiske fyre var i går hoppet i våddragterne på molen i Hvide Sande i håb om en tur på surfbrættet. Men Egon satte en stopper for planen. Stormen lukkede senere, ved 14-tiden, Storebæltsbroen for al biltraﬁk, og ﬂere færgeafgange måtte aﬂyses. I Limfjorden forventes vandstanden i den vestlige del af Limfjorden at komme op på mellem
170 og 200 centimeter søndag morgen. Det kan betyde oversvømmelser, især Skive er i farezonen. Foto: Astrid Dalum

Hver tredje dansker føler mindsket tryghed under Thorning
DANMARK. Siden nytår har

Socialdemokraterne talt om
alt det, vi kender og er trygge ved i velfærdssamfundet.
Hele 66 procent af danskerne har forstået, at ’Det Danmark du kender’ er Socialdemokratiets nye slogan.
Alligevel viser en ny undersøgelse fra Megafon, at
danskerne langtfra har følt
sig socialt trygge under Helle Thorning-Schmidt. Heller
ikke efter at Socialdemokraternes nye kampagne har
fyldt de danske aviser.
34 procent af danskerne
føler, at deres sociale tryghed er mindsket, siden Helle
Thorning-Schmidt er blevet
statsminister. Mens 50 procent af danskerne hverken
føler sig mere eller mindre
trygge med Helle ThorningSchmidt som statsminister.

Ifølge Socialdemokraternes politiske ordfører, Ole
Hækkerup, har den sociale
tryghed været udfordret lige
siden ﬁnanskrisen, men han
mener også, at hans parti
har skabt rammer for et mere trygt liv til trods for den
økonomiske usikkerhed.
»Vi har gjort en række
ting, eksempelvis med at lave en arbejdsmarkedsydelse,
som kommer efter dagpengeperioden. Med den anden
hånd har vi gjort en række
ting for at øge beskæftigelsen i Danmark, hvilket den
så er blevet over det sidste
halvandet år. Men vi skal videre den vej for at øge trygheden«, siger han.
Men den øgede beskæftigelse er ikke nok til at gøre
partiets støtter trygge ved
Socialdemokraternes poli-

tik, mener SF: »Undersøgelsen siger noget om, at folk
ikke oplever, at der bliver taget nok hånd om de socialt
udsatte. Folk er stadig ret bekymrede for at miste deres
job, og det viser et ret stort
skel. Der er nogle, der ikke
føler, de er en ordentlig del
af fællesskabet, og det er i
virkeligheden det, som Socialdemokratiet har været garant for i mange årtier«, siger socialordfører Trine Pertou Mach (SF).
Ligesom SF har Enhedslisten svært ved at få øje på
Socialdemokraternes tiltag
for trygheden.
»Det kan ikke nytte noget
at sætte sig ned og vente på,
at konjunkturerne løser problemet. Det er sådan med
økonomien, at det går op og
ned. Og derfor er det helt af-

gørende for vores alle sammens tryghed, at vi har et
sikkerhedsnet, der er robust.
Og det er ikke længere robust«, siger Enhedslistens
politiske ordfører, Johanne
Schmidt-Nielsen.
Statsministerens nytårstale og Socialdemokraternes
nye kampagne har ifølge
Megafonmålingen kun fået
9 procent af danskerne til at
være mere positivt stemte
over for Socialdemokratiet.
»Det, vi prøver at sige med
kampagnen, er, at vi har nogle grundlæggende værdier,
som er socialdemokratiske.
Det er dem, vi arbejder efter,
når vi kæmper for at øge beskæftigelsen og kæmper for
en bedre dækning, f.eks.
med arbejdsmarkedsydelsen«, siger Ole Hækkerup.

Støt Charlie Hebdo – køb
Roald Als’ tegning som plakat
INDSAMLING. Terrorangrebet

på det franske satiremagasin
Charlie Hebdo kostede en stor
del af redaktionen livet. Nu
gør andre en stor indsats for,
at selve bladet kan overleve,
og en støtteindsamling er sat i
værk.
Politikens læsere kan bidrage til indsamlingen ved at kø-

be plakaten med Roald Als’
tegning, som blev bragt på
forsiden dagen efter massakren. Plakaten kan købes for
275 kroner i Politikens Forhal
fra mandag efter kl. 13.00 eller
på Politiken.dk/Plus.
Hele overskuddet går til
indsamlingen for Charlie
Hebdo.

politiken.dk i dag

Charlie Hebdo.
EU’s indenrigsministre
mødes i Paris under
nationalt sørgetog
Bliv opdateret på politiken.dk

christina.raabaek@pol.dk

Skolehistoriker skyder med skarpt
Ning de Coninck-Smith
har netop afleveret
manuskriptet til sidste
bind af fembindsværket
Dansk Skolehistorie. Ved
samme lejlighed er hun
ude med skarp kritik af
skolereformen og den
pædagogiske forskning
i Danmark. Forskere skal
blande sig, siger hun.

q
q

Historiker med speciale i skolens
og barndommens historie.
Underviser på DPU i barndomssociologi og i sociologiske problemstillinger, som knytter sig til fremvæksten af det moderne samfund.
Hun har taget initiativ til værket
Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår
og visioner gennem 500 år, som er
finansieret af Carlsbergfondet og er
redigeret sammen med historikeren
Charlotte Appel.
Hun er selv med til at skrive bindet
om den nyeste tid 1970-2014, som
udkommer senere på året.

Portræt

J

eg vil have de 3 minutter lagt til min
tid«.
Sådan sagde historikeren Ning de
Coninck-Smith med et grin, da hun tirsdag talte på en konference holdt af Carlsbergfondet. Konferencen markerede fembindsværket Dansk Skolehistorie, som
har haft Ning de Coninck-Smith og historikeren Charlotte Appel
som redaktører. Undervejs skulle talerens mikrofon lige justeres, og
den afbrydelse skulle
altså kompenseres med
JACOB
ekstra minutters tale i
FUGLSANG,
konferencens tætpakUDDANNELSESkede program.
REDAKTØR
Bemærkningen er sigende for Ning de Coninck-Smiths humor og iver efter at ytre sig. Historikeren
tager ordet, og når først hun har fået det,
giver hun det nødig fra sig. Hvert minut
tæller i de verbale maskingeværsalver,
som hun sender ud over tilhørerne.
Op til konferencen og den officielle
markering af projektets afslutning har historikeren skudt med skarpt i retning af
kommuner, dele af skolereformen og pædagogisk forskning i ﬂere medier. Blandt

BLÅ BOG
NING DE CONINCK-SMITH

BLAND JER! »Det er vigtigt, at vi som
forskere træder i karakter med det, vi
kan. Det er på tide, at nogle tager ansvar.
Når vi får penge af samfundet, skal vi også være klar til at blande os i debatten«,
siger Ning de Coninck-Smith. Pr-foto

andet i Information, hvor hun er citeret
for at sige, at det ikke er pressens skyld,
når skoledebatten kører skævt, det er forskernes egen skyld.
»Det er vigtigt, at vi som forskere træder i karakter med det, vi kan. Det er på tide, at nogle tager ansvar. Når vi får penge
af samfundet, skal vi også være klar til at
blande os i debatten«, siger Ning de Coninck-Smith.

Rødtæsket barnerumpe
Fremragende formidler og passioneret
taler er nogle af de ord, som forskerkollegaer og uddannelsesfolk straks knytter til
Ning de Coninck-Smith. Det ﬁk tilhørerne
på Carlsbergsfondets konference også at
se, da der blev smækket en rødtæsket barnerumpe op på PowerPoint-skærmen.
Tæv er nemlig også en del af skolehistori-

en, og det skulle tilhørerne se med egne
øjne. På den ultrakorte tour de force gennem 500 års skolehistorie havde Ning
valgt nedslag på de temaer, som går gennem alle bind, og som også er temaer, der
egner sig godt til formidling.
»Ning er fantastisk god til at fortælle, og
det sker med både arme og ben. Hendes
budskaber kommer ud over rampen.
Hun er ikke bange for at skære en historie
både skarpt og vittigt til, så pointen kommer frem«, som Charlotte Appel udtrykker det. Hun har arbejdet tæt sammen
med Ning de Coninck-Smith om at redigere Dansk Skolehistorie og fremhæver
også Nings utrættelighed, når det kommer til at ﬁnde de gode billeder og illustrationer til bøgerne. Der er omkring
250 illustrationer i hvert bind, og Ning
har i bogstaveligste forstand trævlet gennem støvede arkiver og gamle ﬂyttekasser for at ﬁnde illustrationer. Det gælder
også barnerumpen, som er illustration i
bind 4.
Rektor på Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann er inde på samme
stædighed.

»Hun pløjer loftkasser igennem for at
ﬁnde støvede ringbind for at afdække
små kommuners forvaltning af skolerne«, siger han og roser, at Ning de Coninck-Smith tager bladet fra munden og
tør, hvor andre forskere tier i samfundsdebatten. Blandt andet i kritikken af den
pædagogiske forskning. »På den måde er
hun hurtigt blevet dansk skoleforsknings
stjerne«, siger han og tilføjer samtidig, at
der også er god plads på forskningens
himmelhvælv for øjeblikket.

Den røde tråd
Der går en rød tråd fra Ning de ConinckSmiths interesse for barndom og til hendes nye position som skoleforsker. Hun er
uddannet cand.mag. i historie og fransk.
Hun blev lic.pæd. i 1989 på den tidligere
Danmarks Lærerhøjskole og dr.phil. i
2000 fra Syddansk Universitet, hvor hun
var lektor 1996-2002.
I 2002 kom hun til DPU, hvor hun siden
januar 2009 har været professor. Hun er
aktiv i en lang række råd, foreninger og
netværk, og i 2011 modtog hun Dansk Magisterforenings forskningspris og sidste

år Aarhus Universitets jubilæumsfonds
formidlingspris 2014.
Ning de Coninck-Smiths forskningsproﬁl har forenet den klassiske skolehistorie med nye inspirationer i den internationale forskning, så skolens historie er
blevet forankret i samfundets og i barndommens historie. I disputatsen ’For barnets skyld – byen, skolen og barndommen 1880-1914’ viste hun, hvordan børns
tid, rum og kroppe blev slagmarker for
konkurrerende opfattelser af, hvad barndommen skulle indeholde.
Selv kalder hun sig for hverdagshistoriker og siger, at hun bruger menneskers
dagligdag som omdrejningspunkt. Det er
også kommet til udtryk i arbejdet med
skolehistorien, hvor hun har besøgt ﬂere
skoler i hele landet, end hun har tal på.
»Det gjorde virkelig et stort indtryk at
besøge skoler i de udsatte egne af Danmark. Det var lidt af et chok at
komme fra elfenbenstårnet
og se, hvor rå hverdagen er for
nogle børn«, siger hun.
Selv om lovordene står i kø, Hun er hurtigt
når man ringer til forskere og blevet dansk
uddannelsesfolk for at spørge
skoleforsknings
til Ning de Coninck-Smith, er
der trods alt nuancer i skøn- stjerne
maleriet. Hun kan på nogle fo- Stefan
rekomme lovlig god til at pla- Hermann,
cere sig selv i rampelyset. Om- rektor på
vendt beretter de nærmeste
Professionskolleger om en smittende
energi og omsorg for andre på højskolen
Metropol
arbejdspladsen.
Arbejde og private interesser går i sjælden grad op i en højere enhed
for Ning de Coninck-Smith. Hun er engageret i lokalhistorien og har skrevet historien om ’Damernes Roklub’, hvor hun selv
er ivrig roer. Hun er gift med historieprofessor Mogens Rüdiger, og sammen har
de to voksne sønner.
Hun forsker også i sin fritid blandt andet i dobbeltsengens historie og franske
soldaters grave. For også i fritiden skal
hvert minut bruges. Og helst rigtigt.
jacob.fuglsang@pol.dk

