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Kære læser!

Nætterne er blevet lyse, og vi er et 
par stykker, der synes, at skoleåret 
gerne må gå på hæld snart. Tempe-
raturerne ligger på den gode side 
af de 20 grader, og både lærere og 
elever skal mande sig op for ikke at 
bryde ud i karibisk løssluppenhed.
Der er en hel sommerferie at glæde 
sig til, men samtidig kan det være 
vemodigt at sige farvel til dem, vi 
ikke ser igen efter ferien: Årets di-
mittender, lærere og ledere, der går 
på pension, samt tidligere lærere, 
der er afgået ved døden i den se-
neste tid. 
Lad os mindes dem med taknemm-
lighed et øjeblik og huske, det er 
deres skuldre, vi står på, inden hele 
den store pøl-
sefabrik går i stå 
lige pludselig og 
spyr os ud i det 
varme som-
merland i seks 
dejlige, velfortje-
nte uger.

Ha‘ en rigtig god sommerferie, alle 
sammen!

         JE

DUSK vil 

ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-

borg-Skolen? Har du noget på hjerte, som 

du vil dele med resten af skolen? Så kon-

takt os på jan.eiffert@skoleforeningen.

org, og skriv en artikel om lige præcis det, 

du har lyst til!

13. årg. i København
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DET ER fortrinsvist store sportsstjerner, der 
vender hjem med klingende guldmedaljer, 
samt kongelige gæster, som får lejlighed til at 

smage de berømte pandekager på Københa-
vns Rådhus. I år var Duborg-Skolens 13. årg. 
dog lige så heldige, og ud over den kendte 

specialitet fik de også en flot rundvisning i 
den markante bygning, hvis gobeliner 
bærer de kend- te motiver 

fra Du-
borg-Skolens 
festsal og 
gange, hvor 
skitserne til 
de færdi-
ge værker 
hænger.

Det var 
Grænsefo-
reningen, 
der tradi-
tionen tro 
havde in-
viteret alle 
elever fra 
skolens 
ældste 
årgang 
til byen, 

og programmet bød ud 
over sightseeing også på et møde med 
markante og engagerede aktører i min-
dretalssammenhænge samt besøg af 
forskellige uddannelsesinstitutioner i 
København, herunder CBS og Professi-
onshøjskolen Metropol.

Luksusmodtagelse i hovedstaden
13. årg. på Københavnertur



Erotisk øreguf i topklasse

Det var saftige sager, tyskeren 
Carl Orff omsatte til musik, da 
han skrev sin berømte opera Car-
mina Burana i 1937. Det er dette 
værk, en del af Duborg-Skolens 
musikhold nu er heldige at delta-
ge i opførelsen af, når de er med 
til at producere en forestilling un-
der ledelse af den kendte dirigent 
Bjarte Engeset. I løbet af de sidste 
måneder har sangerne øvet sig 
og deltaget i forberedelserne til 

det store show, der løb af 
stabelen i Sønderborg (12. 
marts), Slesvig (13. marts) 
samt i Haderslev (14. 
marts). Der deltog over 
200 sangere fra gymna-
sier i hele Sønderjylland 
foruden en række solister 
og Sønderjyllands Symfo-
niorkester.

Kor opfører Carmina Burana



Søndag, den 26/5 var 
der valg til EU-parlamen-
tet, og i den forbindelse 
havde en række unge 
kandidater den 23/4 sat 
Duborg-Skolens elever 
stævne for at diskutere 
emner som velfærd, kli-
ma, migration og meget 
andet, som optager den 
politiske dagsorden i dis-
se år. Der var godt gang i 

debatten, som efterfulgtes af 
gruppediskussioner, i hvilke 
eleverne kunne møde kandi-
daterne og diskutere konkrete 
spørgsmål på helt tæt hold. 
Både før og efter debatterne 
blev der afholdt prøvevalg, og 
selvom samtalerne flyttede 
enkelte stemmer, endte Ras-
mus Andresen fra Die Grünen 
som den store topscorer med 
over 50% af stemmerne i beg-
ge valgrunder.

Politik på tæt hold
Paneldebat med EU-kandidater

Af Marie Müller, 
13. årgang

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.org



24 timers efterskolesjov
F7 på efterskoletur til Rejsby Europæiske Efterskole

I weekenden 4.-5. maj var alle elever i Du-
borg-Skolens 7.-klasser så heldige at få lov 
til at snuse til efterskolelivet i 24 timer. De 
blev nemlig inviteret til Rejsby Efterskole 
syd for 
Ribe, og 
her fik de 
lov til at 
afprøve 
en stor 
del af de 
aktivite-
ter, der 
tilbydes 
skolens 
elever. Ud 
over kre-
ative workshops var der minikurser i dans, 
rosport, American football, frisbee, fitness 

og e-sport. Det var ikke bare sved på pan-
den, eleverne opnåede, men derimod også 
helt nye indsigter i sig selv og hinanden, 
og humøret var højt hele turen. Elever, der 

har fået mod 
på et eftersko-
leophold, 
anbefales at 
læse Skolefo-
reningens side 
om emnet, 
hvor man bl.a. 
finder reglerne 
for økonomisk 
støtte, ansøg-
ningsskemaer 
mv.: www.

skoleforeningen.org/indsatsomraader/rej-
seaktiviteter/efterskoleophold.

Digitale badutspring
Ny teknik i idrætsundervisningen

Duborg-Skolens elever i 11.-13. årg. og 
deres lærere er glade for omsider at være 
kommet på plads i den flot istandsatte 
KR-bygning, og efterhånden er alle også ved 
at tage byggeriets nye fortrin i be-
siddelse. Overhead, fjernsyn, kort, 
projektorer er alt sammen blevet 
overflødiggjort af lækre elektronis-
ke tavler, og også i idræt anvendes 
de nye medier allerede på livet løs. 
Her optages elevernes bevægelses-
mønstre på iPads, hvor de bl.a. kan 
ses i slow motion, mens forskellige 
grupper flokkes om storskærmen 
for at se instruktionsvideoer til bl.a. 
springgymnastik. Dette kommer 

direkte den praktiske anvendelse til gode, 
hvor idrætslæreren bygger videre på elever-
nes teoretiske kundskaber og hjælper dem 
med at finpudse deres teknik.

www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold
www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold
www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold


Kønsopdelte toiletter på Duborg
- og andre stederNybygningen åbnes for eleverne. Ved toi-

letterne så tøven. Hvide, blanke døre, ingen 
små plaketter, der ville markere en køn-
sopdeling. Man undersøger, om mon der er andre 
indikatorer – på meget hippe cafeer og restauran-
ter bruges der jo også kreative betegnelser som 
”Deern” og ”Jongen” i stedet for det traditionelle 
”Herrer” og ”Damer”. Men nej – intet.  
De modige vover at skimme ind i selve rummene 
og støder på urinaler i det højre. Dermed har den 
uofficielle opdeling etableret sig i løbet af de første 
dage, og det er blot de uindviede udvekslingsele-
ver, der – ubevidst – bryder reglen en gang imel-
lem.
Min personlige bege-
jstring over fraværet af 
den traditionelle køn-
sopdeling vha. symboler 
på dørene veg derfor 
snart, da der pga. de 
forskellige indretninger 
jo alligevel hersker en 
adskillelse. Om der så er 
symboler eller ej, er en 
ren formalitetssag. 
Hvad rager det mig, kunne man spørge sig. Men 
bortset fra, at der foran dametoiletter plejer at 
være en lang kø, mens herretoiletter er halvtom-
me, så er det for en voksende demografisk minori-
tet en plage at skulle benytte offentlige wc’er. Det 
kan være, fordi de tilhører det tredje køn (dvs. at 
de ikke identificerer sig med et af kønnene, måske, 
fordi de er født med ”begge” kønstegn), eller fordi 
de blev født med et andet biologisk køn end det, 
de nu identificerer sig med (som regel betegnet 
som ”transgender”). I disse tilfælde kan et besøg 
på offentlige toiletter blive meget ubehageligt. 
Ofte bliver især trans-kvinder, altså kvinder, der 
blev født biologisk som mand, udsat for en meget 
fjendtlig behandling, hvilket toilet de end besøger.
Jeg oplever engang imellem, hvor absurd en strikt 
opdeling kan være i ”nødsituationer”: Forleden 
stod en veninde i en lang kø ved de offentlige 
toiletter ved havnen. Herretoilettet var helt tomt, 
så en pige, som allerede havde ventet et stykke 
tid, gik ind der. Hun nåede dog ikke engang at låse 
kabinedøren – en mandlig passant råbte ad hende, 
at det kunne hun ikke gøre, og trak hende så end-

da ud af herretoilettet igen. Jeg fattede det ikke, 
hvordan nogen kan hænge sig op i ubetydelige 
samfundsmæssige konventioner så frygtelig meget, 
at de kommer helt ud af trit med virkeligheden. 
Faktisk har der indtil det 19. århundredes viktori-
anske England ikke eksisteret kønsopdelte toiletter. 
De blev først oprettet, da den strenge viktorianske 
kønsideologi kolliderede med den industrielle 
revolution, der fik kvinderne ud på arbejdsmarke-
det. (Selvfølgelig kan man her stille spørgsmålstegn 
ved, om der overhovedet fandtes offentlige toilet-

ter før industrialiseringen.  
Det er heller ikke noget, 
jeg har beskæftiget mig 
med yderlige.)
AfD er blandt dem, der 
argumenterer imod 
kønsneutrale toiletter: 
De er bekymret for de 
tyske kvinders sikkerhed, 
der på unisex-toiletter vil 
være udsat for overgreb. 

I den britiske Independent advarer Rachel 
Roberts, at unisex-toiletter ikke blot vil fremme 
seksuelle overgreb, men 
også teenager-graviditeter og 
desuden være ubehageligt 
og pinligt for begge køn. Nok 
refererer Roberts her mere til 
de tidligere teenageår og ikke 
så meget til gymnasiealderen. 
Men sikkert vil der også på 
Duborg være nogen, der ville 
føle det ubehageligt, hvis der 
ikke også var kønsopdelte toi-
letter, som det fx var tilfældet i den gamle bygning.
Selvom jeg personligt går helt ind for unisex-toi-
letter, så synes jeg, at man skal acceptere, hvis der 
er folk, der ikke synes om dem. Jeg tror ikke, at 
antallet af overgreb på kvinder vil stige gevaldigt 
ved oprettelsen af kønsneutrale wc’er, som fx AfD 
mener. Men ligesom trans-kvinder og -mænd skal 
have lov til at føle sig trygge ved at besøge offent-
lige toiletter, så skal alle andre også have samme 
mulighed.

Af Anton Diete, 
13. årgang



Et værdifuldt partnerskab
Kinesisk lærerudveksling

Det var med spænding, at vi på Du-
borg-Skolen havde set frem til de to kine-
siske udvekslingslæreres besøg, der skulle 

ligge fra den 
15. marts og 
to uger frem. 
De to lærer, 
Qingjie og 
Wen Wen, 
der til dagligt 
underviser på 
et gymnasium 
for Dong-min-
dretallet i 
Kina, viste sig 
da også at 
være de beds-
te ambassa-
dører for en 
kulturudveksling, man kunne forestille sig. 
På den ene side viste de en fornøjelig åben-
hed og interesse over for vores historie, kul-

tur og vaner, og på den anden side delte de 
rundhåndet ud af deres egen viden og erfa-
ringer. Eleverne fik således praktiske kur-

ser i blandt andet 
kalligrafi, tai chi og 
klassisk kinesisk fi-
losofi, mens lærer-
ne hyggede sig med 
de kinesiske gæster 
på ture i Flens-
borg, Danmark 
og Nordtyskland. 
Alle implicerede 
opfattede besøget 
som en berigelse, 
og vi glæder os til 
en fortsættelse af 
partnerskabet i vor-

es nyeste udvekslingsprojekt, hvor næste 
skridt er, at en gruppe af vores elever rejser 
til Kina i 2020.



I løbet af det seneste år har studeren-
de og medarbejdere fra Flensborgs Eu-
ropa-universitet arbejdet med nogle af 
Duborg-Skolens elever for at danne en 
såkaldt »modelvirksomhed«. Eleverne blev 

opdelt i forskellige afdelinger, for eksem-
pel marketing, organisation og bogholderi, 
og skulle lære hvordan det er at lede en 
virksomhed. Næsten hver mandag mødtes 
elever og studerende efter skoletiden for 
at øge modelvirksomhedens profit. »MOIN 
GmbH«, det var sådan, virksomheden blev 
døbt, var en handelsvirksomhed fra Flens-
borg, som handlede med lokale produkter 

– for eksempel øl, rom, fisk og skaldyr. Men 
»MOIN GmbH« er ikke den eneste model-
virksomhed: Projektet har et netværk af 
500 til 600 modelvirksomheder i Tyskland.  
Flensborgs produkter var meget populære, 

så eleverne har haft me-
get korrespondance med 
andre modelvirksomheder 
fra hele Tyskland. Alt i alt 
var det en fin oplevelse og 
en fin måde at lære nyt på, 
mente eleverne ved det 
efterfølgende rekapitulati-
onsmøde.

Af Leon Bossen, 
12. årgang

ELEVER OG STUDERENDE 
STARTER VIRKSOMHED



Elektroakustiske ekskursioner
Besøg af Copenhagen Laptop Orchestra

At musik kan 
laves på meget 
andet end klassiske 
instrumenter, er 
efterhånden en 
kendt sag. Alligevel 
virkede det forbav-
sende for mange, 
hvor mange former 
for vellyd det var 
muligt at få ud 
af en computer, 
da Copenhagen 
Laptop Orchestra 
slog et smut forbi 
Duborg-Skolen den 
04.06. Orkesteret, 
der i samarbejde 

med SDU afhol-
der en koncert 
på Flensborghus 
senere på ugen, 
viste med et 
arrangement af 
elektroniske din-
genoter eksemp-
ler på elektroniske 
kompositioner, 
og eleverne fik 
også selv lov til 
at give kreativi-
teten frit løb, da 
de flokkedes om 
apparaterne for at 
afprøve de mange 
muligheder.

Foto fra 2001, fundet i en 
bog i bogdepotet.
Hvor langt nåede billedet 
så? Velkommen til det 
store, vide internet...



Tiden er kommet, og for folk, der elsker skibe, 
er det på tide at sige farvel til den sidste 
”spritbåd”, der ligger i Flensborg havn. Mo-
torskibet Jürgensby blev solgt til en privat-
mand i Polen.

M/S Jürgensby har en tragisk historie bag sig. 
Skibet blev 
taget i brug i 
1966 af Flens-
burger Perso-
nenschiffahrt 
og blev i 
1971 over-
taget af För-
de-rederiet. I 
1996 erhver-
vede Flens-
borg-Egerns-
und 
Dampskibs-
selskab ski-
bet og solgte 
det i 1998 til 
rederiet B/S i Egernsund. Skibet sejlede der 
under navnet M/S Seebad Borby. 2010 blev 
skibet solgt til det sidste rederi ved navn Re-
deriet Ketelsen. 

I årenes løb er skibet blevet chartret af andre 
rederier. I 1971 gik skibet til rederiet Union 
Eils & Co. (Rederiet Cassen Eils), og fra 1974 
blev skibet chartret til Centrumlinjen Rederiet 
AB Sundfart til og fra Malmø, hvor HADAG 
(Hamburger Seetouristik und Fährdienst) var 
involveret med 50 procent. Fra april 1982 
til november 1983 chartrede rederiet Harle 
Warrings skibet, der dengang lå i Carolinen-
siel, og i 1984 sejlede det i charter for havtu-
rismen med base i Flensborg. I 1991 fulgte en 

videre chartring til rederiet Flensburg Viking.

På rederiet Ketelsen modtog skibet sit tid-
ligere navn M/S Jürgensby. Skibet var indtil 
2011 i drift fra Flensborg havn, hvorefter det 
blev opbragt efter en maskindefekt. Siden juli 
2014 var skibet i gang igen. 

Den 4. juli 
2017 kl. 3:15 
brændte 
salonen på 
nedre dæk. 
Skibet blev 
fortøjet på sin 
kaj i Flensborg 
havn i lang 
tid og udbudt 
til salg. Siden 
den dag har 
man tyde-
ligt kunnet 
se, at skibet 
aldrig mere 

vil komme ud at sejle. Nu er der kommet 
en interessent, der har købt det udbrændte 
M/S Jürgensby. Ejerens plan er at sejle ski-
bet til Polen, hvor det så skal restaureres og 
begynde at sejle i polske 
farvande. På spørgsmålet, 
hvordan de vil bringe ski-
bet til Polen, svarede en 
medarbejder: „Enten sejler 
vi skibet med egen motor, 
da motoren ikke har taget 
skade, eller vi får hjælp af et 
andet skib”. Man kan blive 
spændt på, hvordan M/S 
Jürgensby vil se ud, når den 
er fuldstændigt restaureret. 

Farvel til en gammel tysk
SPRITBÅD

Af Felix 
Kronenbitter, 

12. årg.

Foto: Sönke Rahn



Der var ikke et øje tørt, da 11. og 12. 
årg. fredag, d. 21/6 tørnede sammen 
i et bråvallaslag af en sportskamp. For 
den sags skyld var der heller ikke nogen 
som helst andre steder på kroppen, der 
ikke var våde, for himmel og jord stod i et 
det meste af arrangementet. Det tog dog 
ikke modet fra de konkurrerende hold, 
som alle syntes lige optaget af at vinde 

1.-plads-
en samt håneretten over de 

andre sjaskvåde spillere, og der 
blev gået til stålet på banen, 
mens sympatisørerne fyrede 
op under 

deres hold fra side-
linjen og skabte en herlig 
stemning på DGF-plads-
en.

Vi finder os ikke i regnvejr
Høj moral til softballkamp



Ombygningsnyt
Mens vi så småt er ved at 
komme på plads i de shiny 
nye bygninger, og 
fællesskolen fortsat er i dias-
pora i Schulgasse, 
arbejder travle håndværkere 

på livet løs med at smukke-
sere den gamle bygning, der 
pt. må lide for skønheden. 
Vi glæder os meget til at se 
det færdige resultat inden 
længe!



Da ballonen sprak...
DE... ER... STUDENTER NU!!!

Alle, der var med i Idrætshallen fredag, d. 
14/6, kunne mærke det: Det ene øjeblik, 
hvor hele den spænding, man har oparbe-
jdet gennem 13 års skolegang, som man 
stille og roligt har øget gennem utallige 
afleveringer, klausurer og undervisningsti-

mer, og som til sidst er blevet massiv og 
håndgribelig under presset fra skriftlige og 
mundtlige eksamener, bliver udløst i en 

enkelt befri-
ende sym-
bolsk hand-
ling: at få sin 
studenterhue 
sat på ho-
vedet af sko-
lens rektor. 
Der var latter 
og forløsning 
i luften, og 
der var kram 
til højre og 
venstre: til 
kammerater-
ne, til fami-
lien, til den 

elev, der dumpede på målstregen, 
og til den studievejleder, der har ydet en 
fantastisk støtte til sin årgang i de forgang-

ne tre år. Bagefter 
var der hyldest 
og boblevand på 
konsulatet, før det 
gik videre til Nep-
tunspringvandet, 
til havnemolen og 
videre ud i livet 
derhen, hvor vi 
som skole giver 
slip og ønsker 
vores studenter 
held og lykke 
fremover...


