
- klassens frække dreng...

- Lyspigerne i corona-tider
- Be a Bison in the Storm
- Corona-novelle
- Fotos fra emneugen
- Stor filmguide
- Valgnat på Duborg-Skolen
- Kønsbestemte lønforskelle

I DETTE NUMMER:

December  2020

Among Us:

Hvorfor blev spillet 

så populært?



Kære læser!

Så er det på med coro-
na-håret igen. Samfundet luk-
ker ned, og vi andre følger 
med. Det medfører 
afsavn for den enkelte, og 
mange mennesker, 
heriblandt elever og stu-
derende, har mistet deres 
job og savner deres soci-
ale liv. Det kan godt påvir-
ke humøret, når selv julen, 
kristendommens bedste 
salgsargument, bliver præ-
get af afbud, lukkede butik-
ker og aflyste familiebesøg. 
Til gengæld har det aldrig 
været lettere at være helt end 
i disse dage: Hold afstand, se 
så få mennesker som 
muligt, og vær med 
til at få nedlukningen 
og risikoen for smitte 
til at forsvinde igen så 
hurtigt som muligt.
Og hyg dig så meget 
passende med nær-
værende udgave af skolebla-
det... God fornøjelse!         
   
     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!
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Spilpanelet anbefaler: Among 
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I august 2019 startede der et nyt skoleår, 
og også Duborg-Skolens lyspiger optog 
arbejdet under musikalsk ledelse af Ruth 
Maschmann. Den oprindeligt svenske 
Lucia-tradition er en populær skik mange 
steder i Danmark og Sydslesvig. Gennem 
kombinationen af sangtalenter, følelses-
mæssigt engagement og empati synger 
lyspigerne sig ind i deres publikums hjer-
ter. For de unge bringer de ovenikøbet 
en digital pause, fordi mobiltelefoner 
pludselig bliver lagt til side. Lyspigerne 

fra Duborg-Skolen 
er ca. 20 sangere 
fra 11.-13. klasse – 
samt mig (Lavinia, 8. 
klasse). Da jeg igen-
nem nogle år har 
sunget i operakoret 
ved ”Schleswig-Ho-
steinisches Landes-
theater” sammen 
med nogle af de 
andre lyspiger, blev 

jeg inviteret til at synge i lyspigekoret på 
Duborg-Skolen, og det er jeg virkelig meget 
taknemmelig for.
Siden begyndelsen af skoleåret har vi 
forberedt os på besøget af den danske 
prinsesse Benedicte, der ville besøge 
Duborg-Skolen den 13. marts 2020, med 
regelmæssige prøver. Som lyspiger ville vi 
give hende en dejlig musikalsk velkomst. 
Men så kom coronaen. Prinsessens besøg 
blev så udsat til 2. oktober 2020. Desværre 
blev denne dato også aflyst på grund af 
den anden lockdown. Da vores korprøver 
blev aflyst på grund af nedlukningen, var 
vi alle meget kede af det. Men vi gav ikke 
op. Det skylder vi vores engagerede kor-
leder Ruth og os selv som lyspiger, for vi 
har alle en ting til fælles: vores forbindelse 
til musikken. Så talte Ruth med os om et 
corona-hygiejnekoncept og spurgte os, om 
vi kunne forestille os at synge udenfor og 
med en maske på og med afstand? Selvføl-
gelig kunne vi meget godt forestille os det, 
fordi vi jo virkelig ville synge sammen igen. 

Duborg-Skolens lyspiger 
i corona-tider



borg

Og så begyndte vi 
at øve i skolegården 
igen. Selvom vi ha-
vde vinterjakker på, 
var vores optræde-
ner sommetider så 
kolde, at vi nogle 
gange stoppede lidt 
tidligere. Glæden til 
vores lyspige-høj-
depunkter har altid 
motiveret os. Og så 
fik vi lov til at synge 
i juletiden - den 9. 

og 10. december optrådte vi for alle lære-
re og elever på tre forskellige skoler. Først 
tog vi bussen til den danske skole i Søn-
der Brarup. Dagen efter sang vi på de to 
danske skoler Gustav Johannsen Skolen og 
Cornelius Hansen Skolen i Flensborg. For 
mig personligt var solo-, duo- og triodele-
ne af Kaija Lusser, Larissa Fließ, Malin Ju-
landa Stahl og mig selv fo-
ruden den smukke korsang 
fra lyspigerne meget spæn-
dende. Vi var alle var over-
raskede over, hvor mange 
elever og lærere, der lytte-
de til vores optrædener. 
Flensborg Avis og endda 
vores skoleleder Heino 

Aggedam var mødt op og lyttede til en af 
vores forestillinger. Stemningen var rigtig 
god, og jeg følte mig rigtig godt tilpas til 
jul for første gang her i corona-året. Årets 
juleafslutning den 25. december 2020 er 
nu det foreløbigt sidste højdepunkt. På 
juleaftensdag dag kan Shannon, Ayleen og 
jeg (igen under strenge corona-hygiejnefo-
ranstaltninger) være med til at festliggøre 
gudstjenesten i den danske Helligåndskir-
ke med flere musikalske soloer.

Når jeg ser tilbage, kan jeg kun sige: Hvil-
ken uforglemmelig start for mig ,der har 
været lyspige i så begivenhedsrigt et år. 
Jeg er bare glad for at være blevet så godt 
modtaget i dette fantastisk kor og få lov 
til gøre det, jeg og pigerne elsker at gøre 
mest: at synge og gøre andre mennes-
ker glade med vores sang gennem vores 
forestillinger.

Af Lavinia Imo-
gen Gosau, 

8. årg.

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.
org



Hvad går spillet ud på?
Among Us er et multiplayer-spil, som er 
meget 
po-
pulært 
blandt 
unge, 
især 
i den 
øjeblik-
kelige 
coro-
na-si-
tuati-
on. Det 
kan 
spilles 
med op til ti spillere. Hver af dem skal udfø-
re små opgaver (tasks) på et rumskib – bort-
set fra nogle andre “blandt os”. Én til tre af 
disse vælges nemlig tilfældigt som “impos-
ter”. De er små rumvæsener, der prøver at 
dræbe alle de andre på rumskibet. Indimel-
lem bliver der indkaldt til et “emergency 
meeting”, hvor alle kan diskutere og speku-
lere over, hvem der kunne være imposter. 
Alle er små rumvæsener, som ligner hinan-
den, bortset fra at de hver har en anden far-
ve, og derfor er det så tricky at finde ud af, 
hvem der er imposter - så vær opmærksom! 
Der er i øjeblikket tre maps, som spillet kan 
foregå på - The Skeld, Mirahq og Polus.
I Among Us er der mange ord, som man 
direkte forbinder med spillet. Et af dem er 
”sus”.  Ordet ”sus” betyder suspicious. Det 
betyder på dansk mistænkelig. Når en spiller 

har set, at en impostor har dræbt en, skri-
ver hun direkte i chatten,  fx ”yellow sus”. 

Så er der 
også et 
ord som 
”vent”. 
Det be-
tyder, at 
impos-
teren er 
forsvun-
det i en 
ventilati-
onsskakt 
- se bille-
det her-
under:

Among Us
-det bedste spil for unge i lock-

down-perioden



Der er mange spillere, som finder på rigtigt 
sjove navne. Nogle eksempler kunne være 
”Bruh I”, ”Guess who”, ”Your mom” eller 
”You idiot”.

Hvis imposteren har myrdet en af dine 
crewmates, så ligger liget der, hvor hun blev 
dræbt, så de andre crewmates kan ”repor-
te” det:

Så starter diskussionen, og der spørges om 
der er nogen der har set noget, eller hvem 
der kunne have dræbt den døde crewmate. 
Under diskussionen (der er med tidsbe-
grænsning) smides der om sig med påstan-
de uden beviser - og det kan se ud på denne 
måde:

Impostoren skal finde på en løgn, for eksem-
pel at han har været et helt andet sted end 
der hvor den døde krop ligger, så de andre 
ikke tror, at han er skyldig. Og dermed star-
ter spekulationerne om, hvem der muligvis 
er impostor.

Hvorfor blev spillet så populært?
Spillet har været et stort hit blandt unge. 
Selvom det blev offentliggjort i 2018, fik 
det først sit gennembrud i 2020 – kan de 
være et tilfælde? Gennem lockdown-tiden 
og corona-pandemien havde folk en masse 
fritid, og flere og flere opdagede Among Us. 
Alene i år voksede Among Us-samfundet til 
42 mio. spillere - og tallene stiger konstant. 
Men det er ikke kun corona der har påvirket 
spillet. Det er jo også et spil der er sjovt, 
og som man kan spille med sine venner og 
andre personer, overalt på kloden. Og det er 
netop det, der er med til at gøre, at spillet 
er så udbredt, og som sørger for, at man kan 
have det sjovt sammen, selvom der hersker 
social afstand.

Lea Jensen, 
11. årg

Lara Lange, 
11. årg

Carolin Feigel, 
11. årg



Grænsehandel i corona-tider?

Danmark har lukket grænsen for anden 
gang, siden pandemien påvirkede hele 
verden i starten af året. Indtil for kort tid 
siden var grænsen dog stadigvæk åben 
for danskerne. De måtte blive ved med at 
rejse over grænsen 
ligesom de havde 
lyst til. 

Det er der blevet sat 
en stopper for nu! 

Dog er der stadig-
væk nogle undtagel-
ser. Det er stadigvæk 
muligt for danskerne 
at tage på indkøb i 
grænsebutikkerne. 
Undtagelsen blev 
indført til gavn for 
grænsebutikkerne, 
som er afhængige 
af danskerne. Spe-
cielt her i den kom-
mende juletid, hvor 
virksomhederne 
tjener allermest. Betingelsen er, at man 
højst må opholde sig i Tyskland i 24 timer. 
Hvis den nævnte tid er overskredet, kræ-
ves der 14 dages karantæne. Men er det 
ikke svært at kontrollere? 

Selvfølgelig er det det! Sundhedsminis-
teriet har uden tvivl allerede travlt nok 
med at følge smittekæderne og at regist-
rere det voksende antal smittede. Er det 
derfor nødvendigt at tage til Tyskland for 
at handle billige øller, slik og sodavand? 

Det kan diskuteres fra mange forskellige 
synspunkter. På den ene side går det ud 
over grænsebutikkerne, som har en me-
get dårligere indtægt, hvis danskerne ikke 
kommer for at handle. Så er der medar-

bejderne, som mis-
ter deres arbejde. På 
den anden side skal 
der tages hensyn til 
risikoen for smitte 
med corona-virus. 
Det er nok det, der 
er afgørende lige nu. 
Der kommer folk fra 
dele af Danmark, 
hvor antallet af 
corona-smittede er 
enormt højt. 

Er denne undtagelse 
for at tage på indkøb 
i grænsebutikkerne 
ansvarlig politik? 

For at være helt ær-
lig, er det ikke virke-

lig pinligt at fortælle politibetjenten ved 
grænsen, som spørger efter en god grund 
til at køre over grænsen, at man bare skal 
en tur til Fleggaard for at købe guf og 
billige bajere?  

Er det nødvendigt at køre over grænsen for at fylde slikskabet og købe billige øller?

Af Arved Baute og Lara Luchte, 11. årg.



Et økologi-projekt i Yellowstone National Park 

I løbet af min tid i USA ha-
vde jeg muligheden for at 
deltage i et „ Winter Wild-
life Ecology Project“ i en 

af Amerikas nationalparker, Yellowstone 
National Park. Min skole, Corvallis High 

School, tilbød et frivilligt økologiprojekt i 
samarbejde med EPI - Ecology Project In-
ternational. Målet med dette projekt er at 
give unge en forståelse om økosystemer, 
bæredygtighed og vække interessen for 
naturvidenskab. I løbet af en uge havde 
vi mange kurser, hjalp biologer og forske-
re, der er ansat i nationalparken, med at 
indsamle spor og ekskrementer efter dyr 
samt tælle de vilde dyr. Som europæer, 
der lever på den anden side af verden, får 
vi, trods vores veludviklede medier, ikke 

altid indblik i det der foregår på vores pla-
net. Derfor vil jeg gerne dele det, jeg har 
lært, og give et andet perspektiv på natur 
og kultur ud fra min erfaring. 

I used to call everything that looked green 
and somehow 
belonged to the 
natural part of 
our world: Na-
ture. But there is 
a difference bet-
ween small parks 
in the cities with 
ten trees and ac-
tual wilderness. 
The wilderness is 
created by nature 
itself. Pure. Parks 
are created by 
us. The way we, 
humans, want 
everything to 

be. Our opinions and actions benefit us. 
Humans first. That is how it has always 
been. How it is now. Natives believe in 
circles. And honestly, 
I do too. Everything 
we do will impact 
something else and 
continuously impact 
other surroundings 
until it at some point 
comes back to us. 
Nature gives us ex-

Be a Bison in the Storm 
Skrevet af Rebecca Ellendt, 12. årg, udvekslingselev i USA 2019-20.



amples of it every day. The river is always 
in movement; it flows and flows. Eventu-
ally it will return to the same place. Finish 
the circle. But keep in mind it will never 
be at the exact same spot. That is impos-
sible. Often it doesn’t come back slightly. 
It hits us with a loud and 
brutal bang. A sign. A 
sign that should teach us 
how to live, make deci-
sions and take actions. 
We impact everything 
else. The bang scares us. 
It makes us slow down 
for a bit. Makes us think. 
This is the turning point. 
The point where humans 
have to take the res-
ponsibility and use their 
advantage in comparison 
to other animals on this planet. Use our 
brains the right way. But here‘s the thing: 
We are humans. I am not sure if we are 
filled with pure ignorance or lack wisdom. 
Maybe even both. We have bad charac-
ter traits and tend to not learn from our 
former mistakes and do the same things 
over and over again. No matter how loud 
the bang hits or hurts us. After a few mo-
ments of panic, we forget and move on. 
Within 270 years settlers killed at least 
30 million bison on the land that is today 
called The United States Of America. Why, 

you might ask?! I was wondering 
the same thing. The reason is simp-
le: Settlers wanted the tongues and 
skin. The rest of the body was left 
to rot, the bones were sent to the 
middle east to factories. In the late 
1880’s there were less than a 100 
bison existing in the once so bison 
filled landscape. Natives starved, the 
ecosystem suffered. And where are 
we now? Back to wanting the bi-
son to be a part of our world again. 

There is one simple problem though. 
Destruction is easy and only takes a short 
time. Reestablishing something is way 
harder and more time intense. The re-
sult will never be the same. Yellowstone 

National Park is the most beautiful place 
I have ever been to. It was an experience 
for all of my senses. The snow covered 
mountains that were filled with all kinds 
of trees. The taste of untouched snow, 
hearing the different birds sing, while 
snowshoeing on little trails, and even the 
intense smell of sulfur when I passed the 
hot springs. Seeing the changes of the 
landscape during the sunrise or looking at 
wolves racing each other on a mountain 
top, wild bison walking passed me - so 
close that I could look them directly in 



the eye. Making new friends who I share 
unique memories with, even hiking up 
the mountain with a cold and really bad 
conditioning, while telling myself that I 
should exercise more are all memories I 
will treasure forever. Bison should have 
a value to all of us. To some people it is 
more than just an animal with a lot of 
world history. It is a symbol for who they 
are and what they identify with. For their 
impressive and proud past. During our 
stay in Yellowstone, we had the great 
opportunity to talk to Shoshone repre-
sentative Jason Baldes. He is an Eastern 
Shoshone member and Bison spokesman 
for the Shoshone Tribe. As a graduate stu-
dent in Land Resource Science, he fights 
for the restoring of disease-free and 
genetically reputable buffalo, managed as 

wildlife, to tribal lands. Yellowstone Na-
tional Park is the only place where bison 
with no cattle genes have continuously 
lived since prehistoric times. The living 
conditions in the Shoshone Tribe are not 

ideal. There is 70% unemployment, huge 
high school drop out and growing suicide 
rates. The people have lost their pride. It 
is hard to be proud of who you are while 
getting judged by everything you do and 
are confronted with racism every day. 
According to Jason Baldes the bison and 
their reestablishment give his people 
and the community hope that it will get 
better. Make the community stronger. 
Go back to the roots. And here is a litt-
le friendly reminder from me: Stronger 
communities and less people living in bad 
conditions benefit us all. Every single one 
of us. “Be a bison in the storm” is what 
Jason said. And to me this is one of the 

most valuable things I have learned in 
Yellowstone. Bison are brave and strong. 
They keep going, work their way through 
the storm and everything that gets in the 
way. Step by step. One hoove in front 
of the other until they reach their goal. 
Complete the circle. I believe we can 
complete this circle as our own bison 
herd. If we try our hardest and work to-
gether it is not impossible to make a dif-
ference and reach our goals. Let‘s protect 
the wilderness, animals and people. It is 
our responsibility to act now and comple-
te the circle in a way all of us benefit.



Emneuge i jubilæets tegn
Duborg-Skolen - 100 år på toppen

At det var i 
uge 40, Du-
borg-Sko-
len fejrede 
sin 100 
års fød-
selsdag, 
kan 
ingen 

på skolen 
være i tvivl om. Hele ugen blev nemlig 
begået som emneuge, der tematise-
rede skolens historie og rolle gennem 
tiderne. Eleverne havde i den forbin-
delse valgt sig ind på emner, 
der satte fokus på forskellige 
aspekter i 

fortid og nutid, og skolen summede af 
liv på alle hjør-
ner og kanter. 
I fællesarealet 
sad glade elever 
fra musikpro-
filen, der kom-

ponerede en 
rockversion af 
Duborg-sangen 
i Garageband, i 
boldspilsalen ind-

studere-
de elever 
gym-
nastik-
trin fra 

1920‘erne ved 
hjælp af you-
tube-videoer, 
og på gangen ud 
for laboratorierne var tre elever helt 
opslugte af at finde det helt rigtige lys til 
deres kamera, som de skulle bruge til at 



in-
terviewe en tidli-

gere Duborg-elev med om lidt. Andre hold 
var på jagt efter historien ude i byen, talte 
med skolens ikoniske gamle pedel, Wil-
ly Johannsen, eller blev guidet 
gennem den skolehistoris-
ke samling af den tidligere 
rektor, Erik Jensen. Overalt 
var gode kræfter sat i sving, 
og lige så stille gled denne 
uges historier langsomt 
over til at blive et led i den 
store fortælling, som vi 

alle har været 
med til at formulere i nu 
100 år. Tillykke til os alle 
sammen!

Se flere resultater fra em-
neugen her!

https://www.duborg-skolen.de/elev-paa-duborg/aktiviteter/emneugen-duborg-skolen-100-aar/
https://www.duborg-skolen.de/elev-paa-duborg/aktiviteter/emneugen-duborg-skolen-100-aar/


Der er mange der tror, at kvinder nu til 
dags er ligestillede, men det passer ikke 
helt. Selvfølgelig er uligheden ikke nær 
så stor som for 30 år siden, men man kan 
stadig se en overvældende 
forskel mellem betalingen af 
kvinder og mænd i statistik-
kerne. Faktisk ligger forskel-
len på 21%, det svarer til en 
forskel på 17 euro i timen.

Men hvorfor er det sådan? 
En af grundene er, at kvinder 
ofte arbejder med omsorg 
som f.eks. i hjemmeplejen, og det er i for-
vejen dårligt betalt jobs. Hvorimod mænd 
mere vælger at arbejde i tekniske brancher, 
som giver en langt højere løn. Det fører al-
lerede til en stor forskel. Dertil kommer, at 
ubetalt arbejde som pasning af børn udgør 

ca. 45% af kvindernes hele arbejdstid, hos 
mænd er det kun 28%. Dette viser også, at 
der stadig er en meget skæv rollefordeling 
mellem kvinder og mænd. Der er studier 

der siger at 46% af kvin-
derne arbejder i deltid, 
mens det samme kun gæl-
der 11% af mændene.
Jeg vil hermed gøre op-
mærksom på, at der 
faktisk ikke er ligestilling 
i Tysk-
land. 
Selvom 

forskellen er blevet min-
dre i de seneste 30 år, så 
er det dybt pinligt, at der 
overhovedet stadig er 
lønforskelle i 2020. 

Kønsbestemte            lønforskelle i Tyskland

Af Aina Hansen, 
11. årgang

Ryste-sammen-tur i det grønne
Det kan være en stor mundfuld at starte på en 
ny skole. Om man kommer fra en lille skole på 
landet med 30-40 elever, som der stadig fin-
des en del af i Sydslesvig, og hvor klasserne tit 
ikke tæller mere end 5-6 elever pr. årgang, eller 
om man er vant til at gå på en stor skole med 
parallelle klasser og 25 elever i, så er det altid 
udfordrende at skulle finde sig til rette et nyt 
sted. Man får nye lærere, og man skal lære de 
kammerater at kende, som man skal tilbringe 
nogle af de vigtigste år af sit liv med.

I starten af 11. årg. tager alle elever derfor på 
hyttetur på spejdergården i Tydal, hvor man i 
smukke rammer kan nyde naturen sammen, 

hygge, feste, spise og grine og derved 
blive en del af fællesskabet. Humøret 
plejer at være højt på turen, og der 

opstår masser af god energi omkring lejrbålet, 
som vi tager med hjem og bygger videre på i 
de næste tre år op til studentereksamen.

11. årg. på hyttetur i Tydal



Duborg-Skolens historie 
PŒ disse sider vil du Þnde links der f¿rer dig til dele af Duborg-
Skolens historie fra 1920 til 2020. 

I anledning af Duborg-Skolens fødselsdag har Skolehistorisk Samling samlet 
‘links’ til belysning af skolens historie. 
Bag hver rubrik gemmer der sig et link som kan føre dig videre enten til en 
film, til et foto eller til mere tekst. 
Noget er væsentligt - andet absolut ikke og meget er glemt, men hver film, 
foto eller tekst giver et lille glimt af Duborg-Skolens 100-årige historie. 
Forsøg dig frem. Kig på det der gør dig nysgerrig. Noget kan måske fører dig 
videre.

1

Duborg-Skolen 
1920 - 2020

SKOLEHISTORISK SAMLING PÅ DUBORG-SKOLEN OKTOBER 2020

Under uret 

Under uret gemmer 
Skolehistorisk 
Samling sig i et 
lokale med rariteter. 

Afgangselever 
gennem tiden 

De første 
afgangsklasser er 
fra 1924. 

Studenter 
gennem tiden 

Siden 1951 er der 
sendt studenter ud 
fra Duborg-Skolen - 
og der er fotos af 
næsten samtlige 
årgange.

GRUNDSTEN 1 
Grundstenen til 

Duborg-Skolen blev 
lagt 31. marts 1922

1
GRUNDSTEN 2 
Grundstenen til 

‘nybygningen’ blev lagt 
15. oktober 1977

2
OMBYGNING 

Ombygningen 2020 
blev påbegyndt 2016

3

Foto: Arne Sørensen, juni 2020

http://www.skolehistorisk-samling.dk/Grundsten1922/Grundsten1922.html
http://skolehistorisk-samling.dk/fotos/Studenter-billeder/
http://skolehistorisk-samling.dk/film/D-S_gl_bygn_2020.mp4
http://www.skolehistorisk-samling.dk/Grundsten1977/Grundsten1977.html
http://skolehistorisk-samling.dk/fotos/Afgangselever/
https://vimeo.com/53155009
http://www.skolehistorisk-samling.dk/index.html
http://www.skolehistorisk-samling.dk/index.html
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KUNST PÅ SKOLEN 
SoÞe B. Jensen

2
KUNST PÅ SKOLEN 

Lorenz Fr¿lich

1
KUNST PÅ SKOLEN 

Ejler Bille

4
KUNST PÅ SKOLEN 

Stjernetegnene

3

Royale besøg 
¥ Dronning Margrethe 
d. II bes¿gte Duborg-

Skolen i 1978 og i 
2019. 

¥Kronprinseparret 
bes¿gte skolen i 2009. 

Studenter fester 
¥1951 Studenter.         
¥2008 pŒ N¿rretorv.    

¥ 2012 HuepŒs¾ttelse 
¥ 2015 Flensborg       

¥2020 HuepŒs¾ttelse- 
med tang 

Skolehverdag i 
1930.                    

Film fra skolegŒrd og 
festsal 

Skolehverdag i 
1950’erne                     

Erindringsglimt 

Kor på Duborg-
Skolen                   

1978: Margrethekoret  

Musik på Duborg 
Bes¿g af BigBand 

2010

Instagram 

#duborgskolen 

Det ovale vindue 

Nord-Syd-aksen 

Ny udsmykning i 
festsalen                    

Inka Sigel stŒr for ny 
glas-udsmykning af 
festsalen. 

Interview 
Pedel-liv pŒ Duborg-
Skolen. 

Billedarkiv 
#Duborg-Skolen

DUBORGSAMFUNDET 

UDSTILLING 
Fantasiudstilling med 

indtryk set fra Duborg-
Skolen

SKOLEKLOKKEN 
Om skoleklokken ved 

indgangsporten

1940 - 45 
Duborg-Skolen under 2. 

verdenskrig

Foto: Arne Sørensen, juni 2020

https://www.instagram.com/explore/tags/duborgskolen/
https://vimeo.com/144365611
http://www.skolehistorisk-samling.dk/pdf/artikel_willi.pdf
https://www.instagram.com/p/CEYiM5PhUPA/
https://vimeo.com/151022124
http://www.skolehistorisk-samling.dk/film/720p.mp4
http://skolehistorisk-samling.dk/pdf/SophieBJensen.pdf
https://vimeo.com/86828776
http://www.skolehistorisk-samling.dk/Film/kronprinseparret/kronprinseparret.html
http://www.duborg-samfundet.dk
https://vimeo.com/19636544
https://vimeo.com/65089548
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJB4wNXch8YU%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOy1btLnO4As%26feature%3Dyoutu.be
http://www.skolehistorisk-samling.dk/pdf/hue-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZn0kF8hzq9w%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqwsxF5vTN_0%26feature%3Dyoutu.be
https://vimeo.com/15681782
http://www.skolehistorisk-samling.dk/Margrethekoret/Margrethekoret.html
https://vimeo.com/17053178
https://kurzelinks.de/p7at
http://www.skolehistorisk-samling.dk/udstilling/LF/LF.html
https://kurzelinks.de/8llb


Foto: Bundesregierung

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dde.rki.coronawarnapp%26hl%3Dde%26gl%3DUS
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://kurzelinks.de/g0j6


Corona-novelle
Sie schaut auf die Uhr. Es ist zehn Minuten 
nach elf. Große Pause. Die Bücher und Hefte 
werden zurück in die Taschen gepackt. Ihr 
Buch landet neben der Tasche. Sie hebt es 
auf. „Will jemand mit in die Kantine?“, fragt 
jemand. „Nein“ … „Gleich, will erst was 
essen.“ Ihr Bauch knurrt. Sie guckt raus auf 
den Gang. 
Mal wie-
der läuft 
jemand in 
die falsche 
Richtung. 
„Corona ist 
wohl egal, 
oder?“, 
fragt sie 
ihre Sitz-
nachbarin. 
Die zuckt 
mit den 
Schultern. 
Ist ihr 
scheinbar 
auch egal. 
Sie holt einen Apfel aus der Tasche und beißt 
rein. Der Bauch knurrt immer noch. „Muss 
noch jemand auf Klo?“, fragt ein Mädchen. 
Sie nickt. Vier weitere Mädchen stehen auch 
auf und schieben ihren Stuhl zurück an den 
Tisch. So entsteht kein Stuhllabyrinth. Ein 
Fuß vor den anderen. Hin zum Mülleimer. 
Der Apfel landet drin. Geschmeckt hat er 
nicht. Sie will gerade mit das Klassenzimmer 
verlassen, da fällt einem Mädchen auf, dass 
sie ihre Masken gar nicht aufhaben. Also 
wieder umdrehen. Schritt für Schritt. Zurück 
zum Tisch. Sie hebt die Tasche auf und stellt 

sie auf den Tisch. Kramt die Maske raus. 
Zieht sie auf.
Es riecht nach Wurst. Jemand isst ein Sala-
mibrötchen. Wahrscheinlich aus der Kan-
tine geholt. Jetzt geht es raus auf den Gang. 
Schon wieder läuft einer falsch herum. Sie 
guckt denjenigen grimmig an. Die Leute 

reden ganz 
schön laut. 
Jeder hat 
jetzt Pause. 
Die Lehrer 
wohl auch. 
Davon ist 
nämlich 
keiner 
mehr zu 
sehen. Ob-
wohl … da 
steht einer 
und kont-
rolliert, ob 
sie auch 
Masken 
tragen. Das 

ist gut. 
Da ist jemand, den sie kennt. Sie reden. Die 
anderen gehen weiter zum Klo. „Hast du ‚n 
Kinderriegel?“ … „Ne, 
kauf dir selber einen.“ Sie 
geht zurück in die Klasse. 
Die Maske wird wieder 
abgenommen. Ist auf 
Dauer doch ganz schön 
warm und kratzig. Läs-
tig. Sie setzt sich hin und 
wartet.

Følgende tekst er produceret i 13e’s tysktimer med DB. Opgaven lød på at skrive en tekst i 
naturalistisk stil omkring emnet: hverdagssituationer i en corona-tid.

Af Christin 
Schnitz, 13. årg.



La Cascada – en flodbølge af grønne ideer

Nu her i corona-tiden har lærerne Grethe 
Møller Andersen, Isabelle Barkholz, Stel-
la Svenson og Henrik Breum givet ottende 
årgang en meget spændende opgave. Em-
net ved dette fællesfaglige fokusområde var 
”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og 
globalt plan”, hvor vi skulle lave vores egen 
SmartGrid-by.

Det var en meget god ide at lave denne opga-
ve nu, fordi man så også kunne lave et rigtigt 
projektarbejde, selvom der er corona, fordi 
kohorteinddelingen så alligevel kunne blive 
overholdt, men man sådan set alligevel næs-
ten blev tvunget til at mødes. Vi elever kaldte 
dette projekt altid for FFF (FællesFagligt 
Fokusområde). Jeg arbejdede sammen i en 
gruppe med Linda fra min klasse. 

Opgavens forløb har været meget spænden-
de, fordi Linda og jeg startede med at lave 
et overblik over det hele. Så kom vi på den 
ide, at det måske kunne være fedt at bygge 
en model af hele vores by, så lærerne bedre 

kunne se det, vi havde 
tænkt os. Derfor be-
gyndte vi så at bygge en 
model, hvor vi klippede 
og klistrede. Til sidst 
havde vi så den model, 
som vi ønskede at have. 
Med dens to etager, 
hvor vi også havde 
bygget en dæmning 
med et vandfald, var 
den lige sådan som vi 
havde tænkt os, at den 
skulle være. Vi gjorde 
mest brug af vande-
nergi. Vi kaldte vores 
by La Cascada, som 
er spansk og betyder 

vandfald, som er vores primære energikilde. 
Vi begyndte med rigtig mange vigtige udreg-
ninger, som delvist også var ret krævende, 
og søgte efter rigtig mange informationer 

Følgende tekst er produceret i 13e’s tysktimer med DB. Opgaven lød på at skrive en tekst i 
naturalistisk stil omkring emnet: hverdagssituationer i en corona-tid.



om emnet. Det var 
for eksempel udreg-
ninger af hvor meget 
energi vores dæm-
ning producerer om 
året, og hvor meget 
energi et hus så skulle 
importere, eller hvor 
meget energi et hus 
kunne eksportere, 
fordi husene næsten 
var helt selvforsyn-
ende. Vi fandt ud af, 
hvor meget energi en 
elbil brugte, hvordan 
vi kunne lave den 
mest miljøvenlige 
by, og hvordan det 
alligevel var muligt at 
leve et normalt liv. Vi 
brugte meget tid på 
denne opgave, og vi 
lærte, hvordan man 
bedre kan inddele 
den tid, som man har 
til rådighed. Vi havde 

det hele tiden sjovt 
sammen og nåede 
meget på grund af 
mange overnatninger. 
Da vi så havde udar-
bejdet alt muligt og 
også endelig havde 
fået vores præsenta-
tion færdig, var den 
største del klaret. Så 
handlede det bare om 
at få tingene indtalt, 
som vi havde beskæf-
tiget os så meget 
med. 

Efter rigtig meget 
arbejde og en god 
tid havde vi så virke-
lig klaret det og var 
klar til at lægge vores 
præsentation ud på 
SkoleTube. Efter en 
kort gennemgang af 
vores hele præsen-
tation var vi meget 

tilfredse. På Skole-
Tube havde vi også 
muligheden for at 
kigge på de andres 
fremlæggelser, og det 
var meget impone-
rende. Vi arbejdede 
i 21 grupper, så der 
var 21 forskellige 
præsentationer, som 
man kunne kigge på 
og se, hvad de andres 
tanker var. De andres 
fremlæggelser var 
også meget spænden-
de at kigge på. Vi var 
alle meget lettede, 
da vi endelig havde 
klaret alt, og vi var 
faktisk meget tilfred-
se med vores arbejde 
og håber, at lærer-
ne også kan se den 
umage, som vi alle 
sammen har brugt på 
arbejdet. 

Efter disse to 
uger, som vi 
havde til at 
arbejde med 
emnet, venter 
alle grupper 
nu spændt på 
resultatet, som 
vi får fra lærer-
ne et tidspunkt 
efter jul. Men 
det er egentlig 
slet ikke det, 
det handler 
om. Hoved-
sagen er, at vi 
alle har lært en 
masse og havde 
en rigtig god 
tid sammen. 

Og fordi man jo altid 
må ønske sig noget 
til jul, håber vi, at der 
måske endda bliver 
gjort brug af nogle 
af vores gode pro-
jektarbejder, og at vi 
med disse byer så får 
en mere miljøvenlig 
verden. 

Af Lavinia 
Imogen Gosau, 

8. årg.



DUSK: Den store filmguide

Elsker du spændende aftener sammen med 
familien og et adrenalin-kick, så har vi her 
de perfekte actionfilm til dig.

96 hours:  
Bryan Mills har 96 
timer til at finde 
sin datter i Paris, in-
den hendes 
kidnapper sælger hen-
de til albanske 
smuglere. 

Kingsman:
Kingsman er en hem-
melig regeringsorga-
nisation for spione. 
Harry Hart arbejder 
for den og leder kon-
stant efter nye re-
krutter. Eggsy bliver 
uddannet til at være 
spion sammen med 
otte andre unge. Snart skal Eggsy dog se sig 
konfronteret med en meget større udfor-
dring.

Kærlighedsfilm: 
De bedste kærlighedsfilm, som du skal have 
set, er: 

Dear John: 
Soldaten John forelsker 
sig i den studerende 
Savannah, mens han er 
hjemme fra militæret. 
Han lover hende at afs-
lutte sin militærtjeneste, 
men drager alligevel i 
krig i Irak. Da Savan-
nah afslutter forholdet med et brev, er John 
knust og fortsætter sit soldaterliv, men vil 
han vende tilbage?

Titanic:
På skibet Titanic 
møder Jack, som er 
tegner, Rose, som er 
opvokset i bedre kår. 
Men deres kærlighed 
bliver stillet på en 
prøve, fordi en aften 
kolliderer Titanic med 
et kæmpe isbjerg.

Gyserfilm: 
Du kan lide action, gysere og meget blod? 
Så er det her den perfekte film til dig.

Kender du det? Du sidder derhjemme og overvejer, hvilken film du vil 
se på Netflix eller Amazon Prime. Vi har et par anbefalinger til dig her, 
så du ikke længere skal kede dig, mens du er i karantæne. 

Af Liv Gabriel, Thora Jürgensen, Lena Fuchs, Juli João, og Kayla Wittig, 11. årg



The Purge
Hvis du har lyst til 
spænding og gerne vil 
se en fed gyserfilm, 
bør du helt sikkert se 
“The Purge”. Der er tre 
dele af filmen, så det 
ville være godt, hvis 
du startede med den 
første. Filmen handler 
om, at en gang om året 
er alt tilladt i 12 timer, inklusive mord. Dette 
er hvad grundlæggerne kalder den årlige 
udrensning. James Sandin låser sig inde 
hjemme sammen med sin familie og tæn-
ker, at han er i sikkerhed. Men det lykkes for 
en ukendt person at komme ind i huset, og 
pludselig er alles liv i fare.

Julefilm:
Nu er juletiden kommet, og det er tiden 
hvor man hygger med familien og ser dejlige 
film:

Klassikeren: Home 
alone
Kevin er en dreng på 
otte år. På grund af 
et uheld bliver han 
alene hjemme i jule-
ferien. Selv om han 
har ønsket sin familie 
bort, fortryder han 
det alligevel. Han 
møder en masse ud-
fordringer igennem filmen som han prøver 
at løse selv. Det er en super god film for hele 
familien. 

Polarekspressen
En ung dreng tvivler 
på julemandens ek-
sistens og tager på en 
fantastisk tur til nord-
polen for at få syn for 
sagen. 

Drama: Knives out
Da den berømte krimi forfatter Harlan 
Thrombey findes død dagen efter sin 85-
års fødselsdag, 
undersøger 
privatdetektiv 
Benoit Blanc 
hvem i familien 
der dræbte ham. 
En sygeplejerske 
ser ud til at 
være nøglen til 
sandheden, men 
vejen derhen er 
vanskeligere end 
forventet. De 
har alle sammen et motiv: nemlig Throm-
beys formue.

Komedie: 
Hangover
Efter en vild 
polterabend 
ved de tre ven-
ner ikke hvor 
brudgommen 
er blevet af. De 
prøver på at 
rekonstruere 
aftenen ud fra 
minder og at 
nå til bryllup-
pet til tiden. 



Bladrede i naturens bog
Lærdom er tit og ofte noget, som står i bøger 
- det være sig elektroniske eller dem af pa-
pir - men når man har en ægte gummistøvle 
som biologilærer, så slipper man ikke for at 

blive jaget ud 
i naturen for 
at blive 

rusket igennem 
af elementerne 
en gang imellem 
for at bedrive 
forskning på første 
hånd.

Elementerne opførte sig nu pænt, og udtu-
ren kunne klares med en ti minutters gåtur, 
men de havde udstyret i orden, 12a og deres 
friske underviser, Anne Mette Rasborg, da 
de en formiddag sidst i august vandrede ned 
på havnen for at 

undersøge 
havmiljøet i 
vandkanten. 
Under stor 
fornøjelse 
fiskede klassen 
blåmuslinger 
op fra bunden, 
som med lige 

så stor iver blev 
åbnet 
og fra-
lokket 

et øjebliksbillede 
af næringsstof- 
og iltindholdet i 
fjorden. En dejlig 
dag med en dej-
lig klasse!

12a så på vandmiljøet i inderhavnen



Det er en kendt sag, at den faglige standard 
er høj på Duborg-Skolen. Lidt mindre kendt 

er det måske, at skolen også tilbyder en ræk-
ke kreative valgfag til de elever, der gerne vil 
skabe en bedre balance mellem bogligt arbej-
de og mere praktiske gøremål.

Et af disse spændende initiativer er faget 

„Friluftsliv“, som underviserne Isabelle Bark-
holz og Fin Thomsen har skabt i samarbejde 
med elever fra 9. årgang. Her gælder det om 
at udnytte naturens ressourcer på bedst mu-
lig vis, og det er især naturen i nærområdet, 
der er i fokus. Det første større projekt, de 
rødkindede elever og deres friske lærere har 
kastet sig over, er etableringen af et shelter 
til overnatning i kirsebærkrattet ved skolens 
balkon - et område, der har passet sig selv i 
over 40 år, men som nu skal skabe grundlag 

for friluftsoplevelser med havluft og raslende 
løv, beliggende midt i byen og alligevel med 
en atmosfære af både jungle og eventyr.

Første skridt efter planlægningsfasen var at 
skabe plads til shelteret, og der blev flyttet et 
par kubikmeter grene, inden selve byggeriet 
kan gå i gang, så vi forhåbentligt kan glæde 
os over resultatet en gang i det tidlige forår.

Skaber husly 
i eventyrlig byskov

Shelterbyggeri på Rummelgangen



Nu er det snart ingen hemmelighed mere, at 
Duborg-Skolen fylder 100 i år. I den tid har 
vi gennemlevet krige, inflationer og græn-
sekampe, og årgang efter årgang af mindre-
tallets børn og unge har sat deres præg på 
skolen, ligesom de selv har fået fyldt på i 
bagagen, inden det gik videre ud i livet. Man-
ge af de historiske aspekter er blevet belyst i 
årenes løb, men nu retter en ny bog fokus på 
Duborg-Skolen her og nu.

Det er Morten Meisner, dedikeret lektor, stu-
dievejleder mv. på skolen i næsten tre årtier, 
der sammen med rektor Heino Aggedam 
har givet projektet ben at gå på og ageret 

redaktører for 
bogen „Du-
borg-Skolen 
og resten af 
verden - Ud- 
og indblik 
omkring en 
100-årig“.

Bogen kom-
mer vidt om-
kring livet på 
skolen i dag. 
Der er artikler 
om skolens 
lyspiger, Ope-
ration Dags-
værk, Elevam-
bassadørerne, 

udvekslingsrejser, Sydslesvig Crew og meget 
andet, og ikke mindst de mange flotte foto-
grafier af de nænsomt renoverede bygninger, 
taget af Arne Sørensen, får hjertet til at slå 
hurtigere hos enhver, der interesserer sig for 
skolen.

Tidligere elever, forældre, ansatte og venner 
af skolen har mulighed for at købe bogen 
ved enten at kontakte skolens kontor eller 
Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung skråt 
over for Helligåndskirken i Flensborgs gåga-
de. Pris: 20 euro / 150 kr.

Duborg-Skolen 
- og resten af verden

Ny bog om Duborg-Skolen - køb den nu!

http://https://www.cvo-buchladen.de/


Duborg-Skolen fyldte rundt den 2. oktober, 
og selvom der skulle tages en række logistis-
ke hensyn, så blev der fuld knald på jubilæet 
inden for de givne rammer.

Et af de projekter, skolens 100 års-dag har 
affødt, er kompositionen af en Duborg-sang. 
Det er musiklærer Ruth Maschmann, der i 
Sydslesvig bl.a. er kendt for sit engagement 
for skolens lyspiger, der har taget opgaven på 
sig at fortolke oplevelsen af Duborg-ånden 

musi-
kalsk. Det er sket under inddra-
gelse af nuværende og tidligere 
elever og kolleger, og resultatet 
er en flot ballade, der kommer 
rundt i skolens hverdag og sætter 
lyd på mange af de aspekter, der 
tilsammen cementerer det nære 
forhold, folk ofte bevarer til sko-
len selv årtier efter, de har haft 
deres daglige gang på stedet.
Under jubilæumsemneugen, der 
løb af stablen i uge 40 som optakt 
til fødselsdagen den 2. oktober, 
tog musikprofilholdet for øv-
rigt udgangspunkt i sangen og 
komponerede flere variationer af 
den. Der findes derfor nu både 
heavy metal-/hip hop-/jazz-/ og 
pop-versioner, og desuden er det 
planlagt at producere en mu-
sikvideo, der bl.a. skal vises, når 
prinsesse Benedikte gennemfører 
sit planlagte besøg efter nedlu-
kningen.

Sangen er indsunget af Arthur og 

Fællesskab - nu på noder
Ruth Maschmann ude med ny Duborg-sang



Marie Nie-
rade (hhv. 
12. årg. og 

student 2020) og mixet af Matthias Runge, 
student 2014. Også elever fra skolens mu-
sikhold samt kollegaerne Frøya Gildberg og 

Arne Sørensen 
har bidraget til 
det endelige resul-
tat.

Du kan lytte til san-
gen her!

Få amerikanske valg har som årets præ-
sidentvalgkamp tiltrukket sig folks op-
mærksomhed verden over. Valget den 3. 
november betød en chance for en tilbage-
venden til stabile tilstande i verdens ældste 
demokrati, og spændingen om udfaldet 
har derfor givet søvnløse nætter mange 
steder - og i helt bogstavelig forstand på 
Duborg-Skolen, hvor skolens 10. klasse 
overnattede på skolen for at følge slagets 

gang minut for minut. Det var deres fris-
ke undervisere Stephie Schönbeck-Graf og 
Anna Schinck, der havde stablet arrange-
mentet på benene, og som ofrede natten på 
at give deres elever en stærk lektion i engelsk 
og samfundsfagligt stof. Foruden det fagli-
ge, der bl.a. rummede et spændende oplæg 
ved journalist Daniel Dürkop, fyldte hyggen 
også en hel del, da 10. årgang indtog den 
tomme skole for natten. Der var buffet og 

Politisk pyjamasparty
Lang valgnat på Duborg-Skolen

https://www.duborg-skolen.de/fileadmin/downloads/Duborg-sang_2020_Final_Mix.mp4
https://www.duborg-skolen.de/fileadmin/downloads/Duborg-sang_2020_Final_Mix.mp4


slik i lange baner, og glade elever i nattøj 
vimsede frem og tilbage gennem gangene, 
optagede af boldspil, hyggesnak og selvfølge-
lig valget, der kørte på storskærm hele tiden.
Selvom udholdenheden var stor, og de blev 
ved til den lyse morgen, nåede de ikke helt 
at se valgresultatet, der som bekendt trak ud 
pga. de mange brevstemmer, men alle opnåe-
de i hvert fald at få en fin indsigt i amerik-

anske forhold og fik sig deru-
dover en oplevelse, de aldrig 
vil glemme.


