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Januar 2013

Modepatruljen går 
tæt på:
„Jeg ville også 
købe et par 
solbriller...“

Duborg-Skolens skoleblad

Godt nytår!



Fryd med fryd på
Velkommen tilbage, kære læser!
Efter en forhåbentlig forrygende juleferie 
og et veloverstået nytår er du nu tilbage 
på skolebænken. Det føles måske som 
en spand koldt vand lige i hovedet, men 
prøv at mærke efter. Er der ikke også en 
anden følelse? En glæde måske ved at se 
sine kammerater igen, fulde af energi og 
godt tre uger visere? En liflig genkaldelse 
af hundredvis af situationer, når næsen 
rammes af en skyformet mur af kaffeduft 
på vej gennem fællesarealet? En glad 
forventning om det, der kommer? Hvis 
du har det på den måde, er alting jo fryd i 
forvejen. Ellers må du lade dig opmuntre 
af det nye nummer af DUSK - Duborg-
Skolens skoleblad, der også denne gang er 
sprængfyldt med artikler af engagerede 
skribenter med noget på hjerte - og så 
oven i købet i et layout, der er 700% bedre 
end sidst - i al beskedenhed.

God fornøjelse med 
læsningen - og godt 
nytår!   je
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DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Duborg-Skolen?
Har du noget på hjerte, som du vil dele med resten af 
skolen? Så kontakt os på http://www.facebook.com/
groups/duborgskoleblad og skriv en artikel om lige 
præcis det, du har lyst til!
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Vi synes, det er på tide, at drengenes stil, tøj og indstilling til tema-
et får noget opmærksomhed. Det behøves jo ikke altid at handle 
om piger, når det handler om mode. Det er de fire drenge, vi har 
talt med, levende beviser på!

Modepatruljen

Duborg-Skolen har fået en ny vagthund. De er et knivskarpt team, der holder øje 
med stil og tendenser på gangene. De er unge. De er kræsne. De er...

   
   

   
   

   
 

Demet Sacan, 
11. årgang

Annemarie Pedersen, 
11. årgang

I dag:

Outfit of the day - for men! 

Jens Sørensen, 12d

Hvad har du på i dag? 
- Converse
- Sorte skinny-jeans fra Acne
- Rammstein-trøje
- Hollister t-shirt

Hvilken del af dit outfit kan du bedst lide og 
hvorfor?
Jeg kan bedst lide min Rammstein-trøje. Det er fordi jeg elsker bandet og fordi den er be-
hagelig.

Bruger du lang tid om morgenen til at vælge det tøj du skal have på?
NEJ! 2 sekunder højest. Jeg tager næsten altid det på, som ligger øverst i bunken. Men 
selvfølgelig ikke hvis det ser dumt ud. 

Er det vigtig for dig at se godt ud?
Ja. Det er vigtigt for mig, ellers føler jeg mig ikke tilpas. Jeg bliver irriteret, hvis jeg ikke kan 
nå at sætte mit hår eller tage kontaktlinser i osv. 
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„Jeg tager 
næsten altid 
det på, som 

ligger øverst i 
bunken.“



Hvordan får du inspiration? 
Jeg får hverken inspiration igennem fjernsyn 
eller blade. Jeg kan rigtig godt lide militær-
ting som fx uniform-jakker. Jeg finder for det 
meste inspiration igennem internettet på 
metal-sider eller i forummer. Jeg shopper 
også på nettet nogle gange, fx www.phix-
shop.com

Maximilian Steinberg, 11b
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Hvad har du på i dag? 
-Gul strikketrøje fra H&M
- Lilla T-shirt fra en butik i Vordingborg
- Røde bukser fra Jack&Jones
- Brune sko fra Boxfresh

Har du meget tøj?
Ja. 15 skjorter, 6 bukser, 50 T-shirts, 4 
halstørklæder, 6 solbriller, 10 sko…

Hvor i Flensborg køber du dit tøj?
H&M, Jack&Jones eller Intersport, men 
egentlig kan jeg bedst lide at købe tøj i 
andre byer, fx Hamborg.

Hvis du fik 1000 Euro til at købe tøj for, 
hvad ville du så købe og hvor? 
Nogle rigtig fede sko af mærket Lloyd, 
der ca. koster 250 euro. Jeg ville også 
købe et par solbriller. Desuden så jeg 
nogle rigtig flotte bukser, da jeg var i 
København, men jeg kan ikke huske, 
hvad butikken hed. Jeg ville nok tage 
til Hamborg og shoppe, hvis jeg fik så 
mange penge. 

Hvis du skulle bytte klædeskab med no-
gen fra Duborg-Skolen, hvem skulle det 
så være?
Ikke med Mads fra min klasse! Men mås-
ke Leif eller Cihan. Cihan ser altid så frisk 
og sympatisk ud. 

„Jeg ville nok 
tage til Ham-
borg og shop-

pe, hvis jeg 
fik så mange 

penge.“
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Mads Nygaard, 11b

Hvad har du på i dag?
- Rød, strikket trøje fra Ralph Lauren
- Poloshirt fra Ralph Lauren
- Bukser fra Tommy Hilfiger
- Sko fra Timberland

Hvor mange penge om måneden bruger du 
på tøj?
Ikke særlig meget, kun hvis jeg har brug for 
tøj. For det meste køber jeg en masse tøj på 

outlets, når jeg er i Asien med min 
familie. 

Køber du selv dit tøj?
Nej, det gør mine forældre. Jeg vælger 
det bare. For det mester køber jeg 
mærketøj, fordi det holder i LANG tid. 

Ville du gå i tøj fra genbrug?
Ja, hvis det ser godt ud, er rent og hvis 
jeg ikke får sygdomme af at gå i det :D

Hvilken lærer har den bedste tøjstil?
Jeg synes, min tysklærer Dietmar Bock 
har en fed stil., bla. fordi han går i Hil-
figer. Jeg kan også godt lide Susanne 
Pedersens stil. 

PS. Jeg ville heller ikke bytte klædes-
kab med Max!

„Jeg synes, min 
tysklærer Diet-
mar Bock har 
en fed stil.“
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Cihan Gülgen, 11.d

Hvad har du på i dag?
- Cardigan fra H&M
- Tanktop fra H&M 
- Bukser fra Levi’s 
- Bjørn Borg-underbukser
- Sko fra Vans
- Cap fra Dope

Hvad er dit yndlings-tøjmærke?
Mange. Jeg er ret vild med Tommy Hilfiger 
og Lacoste.  

Bedømmer du folk efter hvad de har på?
Nej, jeg bedømmer dem mere efter udseen-
de. Efter min mening er det det første in-
dtryk, der tæller.

Hvis du blev millionær, ville du så gå i 
andet tøj end du gør nu?
Nej, jeg ville blive ved den tøjstil jeg har 
nu. Jeg ville heller ikke købe tøj fra Louis 
Vuitton, det kan jeg få i Tyrkiet, hvis jeg 
vil have det :D Jeg ville måske købe et 
Louis Vuitton halstørklæde, men ikke 
andet. 

Hvad er det fedeste stykke tøj du ejer?
Jeg har nogle bukser fra Tommy Hilfiger 
der er blå og hvide, hvor der står Tom-
my Hilfiger bag på og på knapperne. 
Dem kan jeg virkelig godt lide. 

„Jeg er ret 
vild med 
Tommy 

Hilfiger og 
Lacoste.“



Mohr than words can say
Duborg-pige går videre til OL i matematik

 Kira Kutscher, elev i 11. årgang, har svært 
ved at lade være med at smile i disse dage. 
Som den eneste elev på skolen er det lykke-
des hende at gå videre til anden runde i den 
prestigefyldte Georg Mohr-konkurrence i 
matematik. 

Kira, der er kendt som en engageret elev 
også i andre sammenhænge, glæder sig. 
Hun ser frem til prøverne i januar, selvom 
hun har en realistisk holdning i forhold til at 

vinde konkurrencen: 

"Jeg har set tidligere års opgaver, og de var virkelig langhårede, så jeg er glad, bare jeg kan få 
et ben til jorden" udtaler hun. Alligevel drømmer hun om at gå videre. Konkurrencens vinde-
re får nemlig lejlighed til at deltage i en studietur til et udvalgt universitet under ledsagelse af 
Georg Mohr-kommiteen. Sidste år gik turen således til Argentina - en stor oplevelse for delta-
gerne. Vi krydser i hvert fald fingrene og er i mellemtiden pavestolte af den flotte præstation!

Hvis man spørger rundt blandt teenagerne på skolen, i fritidshjemmet, 
sportsklubben eller hvor som helst, hvad det er, de godt kan lide ved 
musik? -Så svarer de fleste, at de kan lide gode melodier, tekster, storys 
som sangen skal fortælle osv. 
Men vis man så spørger dem, hvad der er deres yndlingssang, så svarer de 
"Whistle" eller noget i den stil og at deres yndlingssangere er Pitbull eller hvem ved jeg...
Det er paradoksalt, at deres forstillinger om gode musik og det, de så virkelig lytter til, lig-
ger så langt fra hinanden. 

Ikke uden grund bliver vores generation kaldt for generation X - udefinerbar! Vi er ude-
finerbare, lige som vores musik. Før i tiden skulle musikken afspejle generationens håb og 
forventninger, deres mål. Og denne musik er stadig ikke glemt! 
Men hvis alt det, der bliver sagt i sangene, er vores mål og realitet, så vil vi slet ikke kunne 
huske den dag i dag om bare 2 år. Fordi vi bare er ude at feste 24/7 og har sex med stran-
gers hver eneste dag. Vi er hele tiden fulde eller High og dræber vores hjerneceller... ;-)

Teenageres musiksmag

Mia Gildenast, 
11.årg.
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SSWU  - af Ingegerd Sjøstrøm, 12a

Hvad har du og jeg egentlig tilfælles? 
Jamen, vi går begge to på Duborg-Skolen, og det gør vi fordi vi begge tilhører det danske 
mindretal. Right?!  
Men der er mere vi kan være fælles om! F.eks. kan vi være fælles om at bakke vores mindre-
tals parti SSW op - i SSWU. 

SSWU vil gerne fungere som talerør for dig og mig, for vi to har bestemt også noget at skulle 
have sagt i den politiske debat. 
Det er vigtigt at vi synliggører os! 
SSWU vil gerne være med til at informere dig og mig om politik i al almindelighed og i særde-
leshed mindretalspolitik. 
Som ungdomsparti støtter SSWU moderpartiet SSW ved valg og deler de fleste politiske 

holdninger, men det betyder ikke, at vi unge ikke kan få 
indflydelse på disse holdninger. Du og jeg har også en 
stemme! 
SSWU går ind for frihed til den enkelte, men i det om-
fang at samfundets brede skuldre skal bære mere end 
de svage. Den skandinaviske velfærdsmodel ser vi som 

forbillede.
SSWU er meget lokalorienteret og tænker på vores natur og miljø. Det er vigtigt at vi tager 
fat i de miljømæssige problemer.
Last but not least er SSWU et ungdomsparti. Et samlingspunkt for dig og mig  - os.

Se mere på www.sswungdom.de

Der bæres blus 
med glæde
Lyspiger optræder i Aalborg
 
Den 23.-25. november drog 
Duborg-Skolens lyspiger sammen 
med lærerne Grethe Andersen og 
Ruth Maschmann til Aalborg for at 
sprede julestemning deromkring. 
Sigtet var ikke blot at optræde 
i Frejlev kirke sammen med otte lokale sangere, men også gennem prøver, hyggetimer og 
byture at ryste holdet sammen og nyde hinandens nærvær. Det blev til tre dejlige dage med 
masser af sang, spas og fornøjelser - vi glæder os til at se jer optræde næste gang!

http://www.sswungdom.de


Klokken var 9 minutter over 7 om morgenen. Hele det 
lille haveskur var fyldt af slutakkorden til Wolfgang 
Theofilius (han selv kaldte sig helst for Amadeus) Mo-
zarts ”Fantasi i D-mol – KV 397”. Hun tog foden fra pe-
dalen og klaveret tav. 

Efter et blik på uret besluttede hun sig om, at gå til bus-
sen nu. Den skulle køre 14 minutter over 7 og hun var 
altid lidt sent på den, hvis hun ikke gik hjemmefra senest 
2 minutter inden. Og i dag ville hun da i hvert fald ikke 
komme for sent! Der var semesterprøve i matematik i 
dag. Hvis hun mistede den, skulle hun skrive den efter 
senere, og så ville hun miste noget af undervisningen. Det 
kunne hun ikke gøre! Hun havde allerede 7 fejltimer i år. 
Og der var først gået treogenhalv måneder. 

Hun tog sin rygsæk over skulderen og låste døren idet 
hun gik ud. 

Da bussen kom, satte hun sig alene på en bænk, mens alle 
andre satte sig to og to. Hun lagde knapt nok mærke til 

dem, men tog sin bog frem fra tasken. ”The Dragons of 
Eden” af Carl Sagan. Den handlede om hjernestrukturer 
og den menneskelige udvikling, både fysisk og mentalt – 
utrolig spændende, syntes hun. 

Hun havde i stedet også kunnet lære for prøven nu her i 
sidste øjeblik, men hun følte sig velforberedt. Og mate-
matik var virkelig ikke et af hendes dårlige fag. 

Klokken var lidt i 3 om eftermiddagen, da hun stod op fra 
bordet for at lave lektier. Det var ikke meget, men det, der 
var der, skulle gøres godt. Det ville tage måske to timer. 
Man skulle jo udnytte den tid, man havde til rådighed. 

Det tog kun halvanden timer. Da hun så på uret, stod den 
store viser mellem seks og syv og den lille var vandret et 
godt stykke forbi firtallet. Så var der jo god tid endnu til 
at synge og spille klaver, inden hun skulle gå med famili-
ens hund og dække bordet. 

Hun gik ud i havehuset – det havde hun fået 
til sin musik, fordi der forstyrrede den ingen 
–, hvor hun rodede lidt rundt i nodeskabet. Så 
fandt hun bogen med nogle af Mozarts arier 
for sopran og den tykke bog, der indeholdt 
G.F. Händels ”The Messiah” frem og startede 
med at varme sin stemme op. Hurtige roula-
der – løb op og ned ad tonetrappen – over hele 
oktaver, triller og koloraturer skulle trænes. 

Så kom nogle af de lidt større arier; Mozarts 
”Agnus Dei” var det, hun holdt mest af. Det 
var bare så sart og fint. Men mindst lige så 
svært. 

Efter at have sunget i næsten en time, satte 
hun sig udmattet ned på klaverbænken og lag-
de fingrene på tastaturet. Hun gad ikke, men 
hun skulle øve sig i mindst tre kvarter endnu. 
Alligevel, begyndte hun at varme sine fingre 
op. Tonetrapper og arpeggier op og ned igen. 

Da hendes ur viste, at klokken var seks, stod 
hun op. Hun tog jakke og støvler på. Fra huset 
hentede hun sit røde halstørklæde og sin sorte 
hund. 

Hun stod i køkkenet. ”Har du ikke dækket 
bordet færdigt endnu!”, var det første hun 
hørte, da hendes mor kom ind. ”Nej mor. 
Undskyld. Jeg var lidt for længe om at gå med 
hunden.” Utålmodigt begyndte moderen, at 
hjælpe med oprydningen. 

”Mor, jeg har fået ettal i fysik-prøven”, sagde 
hun. 

”Nå, fint – Klaus, Trine! Kom nu, der er dæk-
ket til aftensmad!”

Kærlighedspanelet
Knas i parforholdet? Stjæler din bedste 
veninde fra sine forældre? Stinker dine 
lærere? Skal du bruge et godt råd?

Fortvivl ikke! Send dit spørgsmål til kærlighedspanelet 
på duborgskoleblad@groups.facebook.com eller læg 
en seddel (evt. anonymt) i Jan Eifferts skab!

Kira Kutscher

Tom Nissen

Lena Christensen

Når ens bedste veninde før en bytur spørger, om hun ligner 
en fed ko i de her bukser, er det så o.k. at svare ja?

Ærligheden varer altid længst. Det var vi med det samme eni-
ge om. Hvis din veninde virkelig ligner en fed ko i de bukser, 
så skal du sige det. Selvfølgelig ikke med så skrappe ord, men 
så længe I ikke er nået i byen endnu, kan problemet sikkert 
løses. Hvis der dog er nogen, der i byen siger noget dårligt, så 
er byturen sandsynligvis gået i vasken og veninden ked af det. 
Det kan naturligvis være lidt svært at sige til nogen, at de 
der bukser, de går altså ikke. Men selvom du er bange for at 
såre hende, opstår der ved ærlighed på lang sigt de færreste 
konflikter. 
Og hvis veninden ikke vil høre et ærligt svar, hvorfor skulle 
hun så spørge?

Min kæreste forventer altid, at jeg skal betale alting for 
hende i byen, når vi går i biffen osv. Jeg synes, det bliver for 
dyrt - hvad skal jeg gøre?

Meningen med et parforhold er at kunne dele og overvinde 
problemer. Sammen. Det skal være et samspil mellem at give 
og at tage. Det gælder ikke kun for kærlighed, men også for 
pengene. Det nytter jo ikke noget, hvis man ikke kan finansie-
re flere ture til biffen. 
Tal om jeres problemer. Hvis der er hemmeligheder imellem 
jer, kan det være, at de driver jer fra hinanden. Men selvom 
I kommer lidt op at slås verbalt om et emne, vil I bagefter 
lægge mærke til, at jeres forhold ikke er blevet dårligere, men 
både mere sikkert og mindre kompliceret. 
Det kan altså altid betale sig at tage en snak om ting. Lige 
meget, hvad det er (og giv hende et kys bagefter).



Klokken var 9 minutter over 7 om morgenen. Hele det lille haveskur var fyldt af slutakkor-
den til Wolfgang Theofilius (han selv kaldte sig helst for Amadeus) Mozarts ”Fantasi i D-mol 
– KV 397”. Hun tog foden fra pedalen og klaveret tav. 
Efter et blik på uret besluttede hun sig for at gå til bussen nu. Den skulle køre 14 minutter 
over 7 og hun var altid lidt sent på den, hvis hun ikke gik hjemmefra senest 2 minutter in-
den. Og i dag ville hun da i hvert fald ikke komme for sent! Der var semesterprøve i mate-
matik i dag. Hvis hun missede den, skulle hun skrive den efter senere, og så ville hun miste 
noget af undervisningen. Det kunne hun ikke gøre! Hun havde allerede 7 timers fravær i år. 
Og der var kun gået 3,5 måneder. 
Hun tog sin rygsæk over skulderen og låste døren idet hun gik ud. 
Da bussen kom, satte hun sig alene på et sæde, mens alle andre satte sig to og to. Hun 
lagde knapt nok mærke til dem, men tog sin bog frem fra tasken. ”The Dragons of Eden” af 
Carl Sagan. Den handlede om hjernestrukturer og den menneskelige udvikling, både fysisk 
og mentalt – utrolig spændende, syntes hun. 
Hun havde i stedet også kunnet læse op til prøven nu her i sidste øjeblik, men hun følte sig 
velforberedt. Og matematik var virkelig ikke et af hendes dårlige fag. 

Klokken var lidt i 3 om eftermiddagen, da hun stod op fra bordet for at lave lektier. Der var 
ikke meget, men det, der var, skulle gøres godt. Det ville tage måske to timer. Man skulle jo 
udnytte den tid, man havde til rådighed. 
Det tog kun halvanden time. Da hun så på uret, stod den store viser mellem seks og syv og 
den lille var vandret et godt stykke forbi firtallet. Så var der jo god tid endnu til at synge og 
spille klaver, inden hun skulle gå med familiens hund og dække bordet. 
Hun gik ud i havehuset – det havde hun fået til sin musik, fordi der forstyrrede den ingen 
–, hvor hun rodede lidt rundt i nodeskabet. Så fandt hun bogen med nogle af Mozarts arier 
for sopran og den tykke bog, der indeholdt G.F. Händels ”The Messiah” frem og startede 
med at varme sin stemme op. Hurtige roulader – løb op og ned ad tonetrappen – over 
hele oktaver, triller og koloraturer skulle trænes. 
Så kom nogle af de lidt større arier; Mozarts ”Agnus Dei” var det, hun holdt mest af. Det 
var bare så skrøbeligt og fint. Men mindst lige så svært. 
Efter at have sunget i næsten en time, satte hun sig udmattet ned på klaverbænken og lag-
de fingrene på tastaturet. Hun gad ikke, men hun skulle øve sig i mindst tre kvarter endnu. 
Alligevel begyndte hun at varme sine fingre op. Tonetrapper og arpeggier op og ned igen. 
Da hendes ur viste, at klokken var seks, stod hun op. Hun tog jakke og støvler på. Fra huset 
hentede hun sit røde halstørklæde og sin sorte hund. 

Springet
Kira Kutscher skriver en novelle om forventningernes pres.
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Hun stod i køkkenet. ”Har du ikke dækket bordet færdigt endnu!”, var det første hun 
hørte, da hendes mor kom ind. ”Nej mor. Undskyld. Jeg var lidt for længe om at gå med 
hunden.” Utålmodigt begyndte moderen at hjælpe med oprydningen. 
”Mor, jeg har fået ettal i fysik-prøven”, sagde hun. 
”Nå, fint – Klaus, Trine! Kom nu, der er dækket til aftensmad!”
Snart kom hendes far og lillesøster fra deres gøremål ind i stuen. Trine satte sig ned og 
tog et stykke brød. Mens hun smurte det, fortalte hun stolt: ”Et stort total i engelsk-prø-
ven.” 
Morens ansigt brast i et bredt smil. ”Super! Godt gået, skat.” 
Hun så på Trines og morens lysende smil. Ja, hun var godt nok jaloux på Trine nogle gan-
ge. Men mor havde sikkert ret. Hun skulle være flittigere, hvis hun ville have det samme 
brede smil. 

Da hun lå i sengen den aften, faldt hun i dybe tanker. Det skete ofte for hende. Hun sad 
på tankekarrusellen. Den startede langsomt ud, men blev så hurtigere og hurtigere. Og 
når hun så opdagede, at den ikke var god for hende, var den allerede i fuld fart og hun 
havde ingen mulighed for at stå af. Oftest endte det med, at klokken allerede var halv 
et og hun ikke kunne falde i søvn, fordi hun fortvivlede over spørgsmålet om meningen 
med livet. Var der nogen gud, der havde skabt universet? Havde det været Big Bang? 
Eller var det hele bare indbildt, og alle menneskerne bestod i virkelighed blot af kropsløs 
sjæl? Og hvad skete der bagefter? Begyndte vi så at indbilde os en ny krop? Eller en helt 
ny verden? Kom vi i paradisets have, helvede og skærsilden? Eller blev det kun til en en-
kelt tilværelse i alt? Blev man til en del i verdenssjælen? Eller var det så bare game over? 
Og hvad nyttede det overhovedet, at hun nu fik gode karakterer? Hvad ville det nytte, 
hvis hun fandt sig en studieplads og et job? Og hvad med familie senere hen? Gad hun 
overhovedet det? Eller skulle hun afslutte sit liv nu? Det havde jo alligevel hverken værdi 
eller nogen som helst mening. 
Der var jo alligevel aldrig nogen, der var tilfreds med hende. Og selv, hvis, så havde hun 
alligevel kun en veninde, der oven i købet boede halvanden timers bilkørsel væk. Andre 
var der ikke, der kunne lide hende. Det havde sikkert noget at gøre med, at hun meget 
ofte tog tingene mere nøjagtigt, end det havde været nødvendigt. Men sådan var hun nu 
engang og det kunne hun heller ikke ændre noget ved. Hun havde prøvet, men resulta-
tet havde ikke været hende, men en fremmed, der syntes at ødelægge hende.

Hun sad på den lille anløbsbro, der var et artefakt fra 2. Verdenskrig. Hun havde lom-
mekniven i sin hånd. Det store knivblad var åbnet. Forsigtigt strøg hun hen over sin hals 
med det. Lagde den skarpe klinge bag sit øre og fulgte pulsåren med den. Men uden at 
skære sig. Selvom det måske... Ideen om ikke at skulle være så tom mere, var himmelsk. 
Så skulle hun ikke føle sig som om gud og hele verden havde glemt hende. Tabt hende 
på vejen og ladt hende ligge der ved livets udkant. 
Men hvad skulle det nytte hende? Så var hun den grå mus i et andet liv. Eller game 
over...
Hun lukkede kniven igen og lagde den tilbage i sin lomme. 
”Kom, søde”, sagde hun til sin hund, ”Jeg skal hjem og dække bordet nu.”
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Har du læst
 lektien? 

Start

 

 

 

Kan du svare 
på spørgsmå-
lene?

Ja Nej
  

 
Kan du tænke dig til sva-
rene og lade som om du er 
vildt klog?

 

Nej

Sig, at du har fryg-
telig halspine og at 
lægen  har forbudt 
dig at sige mere end 
tre ord ad gangen. 
Må du sætte dig?

 

TILLYKKE!!!! 
DU OVERLE-
DEDE !!!  :-)

 

 

Ja

 

Ja

Ja

Nej

Super! Begynder 
han at stille rigtig 
lede spørgsmål?v

Kan du svare 
på dem?

Nej

Ja
 

Prøv at fortælle ham, 
at de andre elever i 
klassen nok også gerne 
vil deltage i undervis-
ningen, og at det jo ville 
være meget asocialt 
ikke at lade dem sige 
noget. Virker det?

Nej

Ja

Giv dig til at udføre 
ekscentriske bevægel-
ser og sig, at du befin-
der dig i en vanskelig  
spirituel fase, hvor det 
gælder om ikke at bruge 
hjernen. Virker det?

Nej

Ja

 
Pres nogle tårer frem og 
sig med hulkende stem-
me, at du har det rigtig 
svært for tiden, fordi 
der er så stort et pres 
mht. skolen, og desuden 
døde din elskede kat i 
går, så du kan overho-
vedet ikke koncentrere 
dig. Virker det?

Nej

 
Den sidste udvej: Slå på 
dramatisk vis hånden foran 
munden, sig, at du skal 
brække dig og styrt ud af lo-
kalet. En alternativ løsning 
til alle, der har talent for 
skuespil: besvim.

Nej

Ja

Ja

Nej

Sådan overlever du...
   ... en time hos JJ

Kira Julius, 
12. årgang
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En kærligheds-vinterhistorie
- en novelle af Leif Helbig

Sneen falder, børnene leger i sneen og bygger deres 
snemænd. Karl er en ensom fyr, med en datter. Hver aften 
sidder han i køkkenet og drikker sin kaffe og ser på kalen-
deren. Dag efter dag, men intet sker. Lige så hårdt han 
prøver, men han finder bare ikke den rigtige. 
Om sommeren går han ud og prøver sig på nye sorter. 
Tykke, tynde, brune, mindre brune, men han kan bare 
ikke finde ud af det. Der er tidspunkter, hvor han sidder i 
sit køkken og ikke ved hvad han skal gøre. Han er for en-
somt og hans hjerte er knust. Han havde en engang. Man 
så var hun lige pludseligt væk. 
En dag ser han på kalenderen og tænker:
” Ahhrg, nu er det allerede 2 år, hun er væk, hvad skal 
jeg dog gøre? Jeg tror jeg stopper med at lede efter den 
rigtige for mig.”

Han begyndte at glemme alt om hende, indtil denne vin-
ter. Han var ude på en cafe.
En kvinde kommer ind og bestiller en kaffe. Han hører, 
hvad hun bestiller og tænker sig om et par sekunder. Han 
bestiller det samme. Han drikker kaffen meget hurtigt. 
Står op, går over til hende, siger tak og går hjem. 
Han havde endelig fundet hende. Den rigtige Kaffe. Han 
blev så forelsket i denne kaffe som i den han havde druk-
ket for flere år siden. Han blev igen til den lykkeligste 
mand i verden. 
Og fandt sig selvfølgelig også en kone senere.

PS: Godt nytår til jer alle!
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Hvad har du lært 
i skolen i dag?  
Et spørgsmål, man aldrig rigtig kan svare på. De 
fleste siger „ingenting“ eller „ikke noget spæn-
dende“, men hvis de taler sådan, tænker de 
sig ikke rigtigt om. For- hvad ville de svare, hvis 
de ikke engang havde muligheden for at lære 
noget?  
Jeg har selv hørt spørgsmålet hundrede gange, 
især da jeg lige var  startet i skole. De første 
par måneder svarede jeg med fuld begejstring, 
glad for at gå i skole „Jeg 
lærte at regne plus!“ eller 
„Jeg lærte at stave ordet 
SKOLE.“ Men derefter kom 
de andre svar. De svar, 
der gør det tydeligt, at 
skolen er blevet hverdag. 
„Ingenting“, „Kedeligt“ 
lød svarene. Efterhånden 
blev jeg ældre og ældre 
og det gik op for mig, at 
jeg egentlig ikke kan være 
bekendt at svare på den 
måde. Jeg skal være glad 
for at gå i skole, skal være 
glad for at lære noget, lige 
meget, hvor „spændende“ 
eller „kedeligt“ det er. Jeg skal være glad for at 
leve her- her, hvor jeg ikke skal gøre mig tanker 
om, hvor jeg tømmer min blære, eller hvordan 
jeg skal skaffe mad til næste dag. Jeg skal være 
glad for at leve i det her samfund, skal være 
taknemmelig for min familie. Det siger også 
„de voksne“. Hvor tit har jeg ikke hørt „Andre 
børn ville være glad for at gå i skole“ eller 
„Andre børn har ikke så meget legetøj.“  
Mine forældre har lært mig at være taknem-
melig over for mit liv, mine forhold.
Men ikke kun børn skal være taknemmelige. 
Også de voksne selv. Ja, der er mange børn 
i Afrika, som ikke kan gå i skole. Men hvor 
mange kører i bil til arbejde? Hvor mange har 
et arbejde? Hvor mange har en sund og glad 

Ann-Marie 
Leverenz, 
12.årg

familie? Ikke kun børn skal være taknemmelige 
for skolen, legetøjet eller bamserne. Hvor tit 
oplever børn, at forældrene står op om mor-
genen og glæder sig, på grund af, at de har 
disse muligheder? Er det ikke det samme hos 
de voksne og børnene, at de glæder sig over 
disse muligheder, men bare glemmer i hver-
dagens forløb at juble over de mindste ting? 
Forældrene skal være glad for at kunne sende 

deres børn i skole. De 
skal være glade for, at 
børnene lærer for livet, 
at de ser, hvilke farer, 
men også hvilke skøn-
ne ting hverdagen bæ-
rer i sig. Børnene lærer, 
hvordan de kan beskyt-
te sig, hvordan man 
kan overleve i samfun-
det. Der er ideen med 
at gå i skole, ikke? 
Men virkeligheden- ser 
den ikke meget an-
derledes ud? Sidder 
børn og unge ikke kun 

i skolen og lærer formler og regler, kun for at 
bestå en prøve? Lærer vi ikke kun, fordi det bli-
ver forlangt af os, og efter vi har overstået den 
prøve, glemmer vi så ikke? Glemmer vi ikke, 
hvordan man regner et toppunkt af en parabel, 
glemmer vi ikke reglen for kommasætning? Vi 
skal lære for at bestå vores eneste prøve- livet. 
Men lærer man nok til denne prøve, ved at 
man læser bøger eller skriver essays ? 
Måske skulle man betragte sagen fra den 
anden, meget groteske side: Lærer børnene i 
Afrika ikke mere for livet end vi ? Ja, de fleste 
går ikke i skole som vi, som jeg. De fleste børn 
bliver nødt til at arbejde for at kunne forsyne 
resten af familien. Et faktum, som er uforståe-
ligt for os, da vi er opvokset med tanken, at 
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man bliver nødt til at gå i skole, i hvert fald i mindst 9 år. Men der er jo heller ingen, der helt klart 
kan sige, hvad skolen helt principielt skal nytte. Der er nogen, der siger, at jeg skal lære, fordi jeg 
hat brug for det. Indtil 9. klasse er jeg nødt til at gå i skole, fordi jeg bare skal. Det er en lov, der 
siger det. Andre bruger pengene som forklaring. Mange mener, at man ikke kan tjene penge, 
uden at man har en eksamen i et eller andet. Pengene spiller en stor rolle i vores samfund, det 
ved alle. Det er nok også grunden til, at mange vælger at fortsætte på en ”videregående” skole, 
selvom man er udsat for at ”lære” ”kedelige”- ting. 
Min gamle matematiklærer sagde altid ”I er i skolen for at lære for livet”, vendte sig om, og skrev 
K,P,Q- formler på tavlen... lærer vi sådan for livet? Ved formler? Man kan da ikke beregne livet!
Vi har muligheden for at have undervisning. Det har andre ikke, og det er for dårligt. Men man 
lærer nok ikke livet at kende ved at stikke næsen ned i bøger. Vi er utaknemmelige over for vores 
læreforhold, fordi vi er vant til luksus. Luksus andre ikke har. Vi vil ikke anse det for luksus, i vores 
øjne er det en selvfølgelighed. Man har bare undervisning, man har acceptable læreforhold. 
Andre har det ikke, og det skal ændres, da alle har ret til at kunne svare på spørgsmålet ”Hvad 
har du lært i skolen i dag?”

Operation Dagsværk 2012
De gjorde en forskel!

Den 7. november afholdt gymnasierne i Danmark og Sydslesvig igen Operation Dagsværk. 
Målet er som altid 
at give sin arbejds-
kraft en dag for at 
samle penge ind 
til et godt formål, i 
denne omgang til 
opbygningen af et 
demokratisk orien-
teret foreningsliv 
for unge i Irak. 
Hundredvis af fris-
ke Duborg-elever 
tog derfor fri fra 
skolen for at vise 
praktisk solidaritet 
med de unge i Irak, 
der ønsker at med-
virke til at opbygge 
et sundt demokrati 
i deres eget land. 
Nogle tog jobs i Edeka, andre slog deres forældres græsplæne, mens de initiativrige unge 
på billedet drog ned i Flensborgs gågade for at samle penge ind til projektet. 

Godt gået, drenge og piger!



FLENSBORG. The 9th grade in Duborg-Skolen 
has decided to do a Music Grand Prix in the 
English Lessons. Everything began on the 
28th of November, when the groups and 
all the ideas were created in the space of 7 
school hours. People began to decide what 
to do and create lyrics. Apart 
from the 6 bands there is also a 
practical group who sort out 
the technical things, such as 
planning, posters, dates and 
so on.
As part of the English less-
ons the whole aim of the 
project is to either chose 
a song or lyrics from an 
already existing song and 
invent your own lyrics or 
song matching it. The lyrics 
have to be in English so some 
of the students have become 
more familiar with the English 
language because they have 
been constantly working with 
English words, using dictionari-
es and through that learnt new 
words .In order to practice, three 
groups decided to practice their 
songs with microphones on stage 
and instrumental music in the background. 
The practical team is there too, sorting out 
the technical things and the photographer, 
who works with me, is there too, filming and 

taking photos of the performances. The per-
formers obviously still need a lot of practice 
because the lyrics remain unclear.
“It’s going to be a big surprise, especially for 
the girls,” the Pussystones say.

Some of the students chose a 
Christmas melody while 
some chose the melody of a 
normal pop song. 

At 9 o’clock the show 
started in the so called 
”Party Room” aka. 
“Festsalen” at the 

Danish Comprehensi-
ve School, Duborg-
Skolen.

Among the audience 
was the tenth grade 

who had divided 
themselves into 

groups representing 
many different countries 
of Europe in order to 
make the show like the 
Eurovision song contest: 
Germany, Denmark, 

Ireland, Italy, France, 
Netherlands, Cuba (!), 

Greece and Turkey where represented by 
max. 2 students at a time who spoke for their 
whole group, wore clothes representing their 

Sunniva Marxen,
 9. årgang

Duborgvision 
Song Contest

Students performing in impressive show
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nationality and read aloud the votes their 
group had made to decide who they conside-
red to be the rightful winner-group. 
All the groups performed with a lot of enthu-
siasm and it did look like they were enjoying 
themselves.
Personally I preferred the band “Death By 
December” who performed their beautiful 
number “Reality” and proved that silly cho-
reography isn’t necessary.
Having said that, there was a lot of good 
and well used choreography too in the other 

bands, but with some songs less is more and 
DBD really proved that rather well.
Then there were the more entertaining num-
bers such as “Christmas Style” by Pussystones 
and “Jingle F*cking Bells” by the Raiders. But 
there were lovely numbers with successful 
choreography, too, like “The Snow is falling” 
by Ladies. With an organized choreographer 
in their practices they were absolutely aware 
of what they were doing and mostly managed 
to hit high notes quite well.
Surely with more time on their hands, the 
students would have been able to pronounce 
the words better. But the students seem to 
have mastered a little more English by doing 
this Song contest. And everyone has put a lot 
of effort into it and managed their performan-

ces quite well. Other bands were Christmas 
Beat, Bazinga, and X-Masses who had impres-
sive stage shows – especially Lasse Hoffmann 
of X/Masses who involved the audience in his 
performance with a plastic guitar. There were 
a few problems with the lyrics, however, they 
took turns singing, so thumbs up for taking a 
risk! No Name, who did a new version of Justin 
Bieber’s Mistletoe, created a whole new style 
by using sign language - which they found quite 
amusing themselves. It was all very close but 
Christmas Style by the Pussystones won with 

124 points followed by The Raiders in 2.place 
with Jingle F*cking Bells with 122 points and 
Ladies in 3rd place with The Snow is Falling 
and 92 points. Everything technical was well 
organized by the technical group and they won 
a medal for their effort together with Pussys-
tones. The teachers Anna Sophie Schink and 
Stefanie Graf and Nora Gößmann from 12th 
year contributed with a piece of their own 
from Cabaret and surprised the students in a 
very provocative manner and that they aren’t 
afraid to show what they’re made of.

 Se flere nyheder på 
www.duborg-skolen.dk!
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Filmanmeldelse: 
„Ziemlich beste Freunde“

Orginaltitel: Intouchables

Filmen udkom 2011 i Frankrig ( januar 2012 i Tyskland )
Regie: Olivier Nakache, Éric Toledano. Filmen er baseret på en virkelig begivenhed.

Handling:
I starten får man en scene at se, hvor de to hovedpersoner, Philippe og Driss, kører alt for 
stærkt gennem Paris. Det er nat og politiet jager dem. De bliver stoppet. Philippe, der er 
lammet, faker et epi- leptisk anfald epilepsi, 
hvorefter de får en eskorte til sygehuset.

Efter denne scene be- gynder handlingen. Man 
får at vide, at Philippe, der er rig, kom ud for 
en ulykke ved paragli- ding og nu søger en ny 
plejehjælper. Driss, der lige var i fængsel pga. 
overfald, var sikker på ikke at få jobbet og 
kræver kun et bevis på, at han har søgt om 
arbejde for at kunne få understøttelse af staten. 
Men Philippe vil have Driss, fordi han ikke lider 
med ham, men gri- ner af ham, og Driss får 
pladsen. 

Lidt efter lidt får man flere informationer om 
personerne. Philippe er rig, var gift (hans kone 
døde), har en datter, der er adopteret, og bor 
i en slags palæ med mange ansatte. Driss er 
en fattig mand, der har en kriminel baggrund. Men også med disse forskelle opstår der et 
venskab mellem de to.

Philippe får at vide, at Driss har en kriminel baggrund, men har ingen tvivl, så længe Driss 
gør sit job ordentligt. Han har inspireret Driss med klassisk musik og kunst, at også Driss prø-
ver at male. Billedet sælges for 11.000€, hvoraf han sender en del til sin familie.
Driss får Philippe til at ringe til sin brevveninde og til at sende hende et foto. De planlægger 
en date, men Philippe forlader rummet får mødetiden. 

Tom Nissen,
11.årg.
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De forlader Paris med Philippes privatjet og 
flyver uden Driss’ viden til paragliding. Han 
er bange for sit første spring. 

Af og til får man indblik i Driss’ familie, og 
en dag står hans stedbror foran døren. Driss 
forlader Philippe, hvorefter Philippe har det 
dårligt i et par dage. Han ansætter en ny 
plejer, men ingen kan erstatte Driss, hvoref-
ter Philippe beder sin assistent Yvonne om at 
hente ham tilbage. 

Om aftenen står Driss så foran vinduet og 
henter Philippe ud til Maseratien, og man 
ser den samme scene som i begyndelsen af 
filmen. Foran sygehuset bliver spørger Philip-
pe ”Hvordan går det videre nu?”.
Efter et lille tidsspring står de næste aften 
ved kanalen, kigger lidt, og går ind i en res-
taurant. 

Driss forklarer ham, at han ikke vil spise 
alene, og forlader lokalet. Man ser ham uden 
for vinduet, mens han vinker. Philippe sidder 
i sin kørestol. Efter Driss er forsvundet, kom-
mer der en dame ind i lokalet og sætter sig 
ved bordet. Driss har arangeret en nyt date 
med brevveninden Éléonore.

Filmen slutter her, men man får scener fra 
de ægte venner, Philippe Pozzo di Borgo og 
Abdel Yasmin Sellou, hvor de står et vindrigt 
sted. Jeg antager kanalkysten. 

Untagen tidsspringet i starten er filmen 
kronologisk. Det har effekten, at man ikke 
skal tænke frem og tilbage. Man får indtryk 
af, at også personer fra forskellige socialklas-
ser kan blive venner, uden at der står noget 
i vejen. Det er ikke ofte det sker. Frit efter 
mottoet: Modsætninger tiltrækker hinanden.
Filmen viser, at penge ikke er alt i livet, men 
venskabet. Philippe har penge nok, men er 
alligevel indskrænket meget pga lammelsen. 
Selvom er hat meget fri i, hvad han kan gøre. 

Titelmusikken er blevet skrevet af en italien-
sk pianist og komponist, Ludovico Einaudi. 
Her direkte ”Una Mattina” og ”Fly” – mu-
sikken har en generelt trist stemmning og 
passer perfekt til scenen. Man får selv tårer i 
øjnene, hvis man ser filmens slutning. 
Selv hvis man nu vil høre stykket, vil man 
med det samme tænke på filmen.

Jeg kom til at se filmen, fordi min mor kom 
med den, og sagde, at den skulle være god. 
Og efter jeg har set den, var jeg meget rørt. 
Nu har jeg fortalt handlingen og nogle ting 
om filmen. Men det er en meget bedre op-
levelse at se filmen, end at læse noget om 
den. 
Derfor anbefaler jeg den uden tvivl. 
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Forskelsbehand-
ling af sorte og 
hvide i Tanzania
Når man som person med lys hudfarve færdes 
i Tanzania, vil man ofte opleve, at man faktisk 
bliver behandlet anderledes end personer med 
mørk hud. I områder, hvor befolkningen ikke er 
så vant til turister, er man en sand sensation. 
Især på landet kan det ske, at børn går helt 
amok, når man passerer landsbyerne, som de 
bor i. Så begynder de at hoppe og danse og 
råbe: ”Mzungu, mzungu!” Det betyder ganske 
enkelt: ”Hvid, hvid!” Også når folk for lært ens 
navn, vil man ofte blive ved med bare at blive 
tiltalt med ”mzungu”. Men også i byerne er man 
noget ganske særligt, hvis man er lyshudet. I 
butikker, hvor folk har lagt sig for at holde mid-
dagssøvn, er der med ét et mægtig højt aktivi-
tetsniveau så snart man dukker op. Hvis der er 
flere butikker ved siden af hinanden, så strøm-
mer deres medarbejdere ud og prøver at over-
bevise én om, at de har de bedste varer og selv-
følgelig de bedste priser. Gentagne gange er der 
folk, der råber efter én på gaden eller kommer 
hen til én for at sige hej, eller måske endda få 
muligheden for at røre ved en hvid person. Det 
er et stort hit for børnene at kunne rende hen til 
deres venner og sige, at de lige har rørt ved en 
”mzungu”. Jeg har oplevet at sidde og vente i en 
bil foran et supermarked, hvor der kom folk, der 
bankede på ruden og så løb af sted og hentede 
deres venner, for at komme tilbage og banke 
endnu mere. Men ud over at være en sensation, 
så bliver man også straks pga sin hudfarve be-
dømt ud fra en fordom der siger: Hvide er rige. 
Det er sådan, mange folk i Tanzania tænker, og 
derfor kan det blive dyrt at være lyshudet. Afri-
kanere er nemlig først og fremmest ude efter 
penge, så de kan sikre deres egen overlevelse. 
Den indstilling til hvide folk fører til, at der for-
skellige priser for henholdsvis sorte og hvide. 
Det oplever man både med hensyn til busser og 
taxaer, og angående varer i butikker. Desuden 
bliver lyshudede folks bagage ofte kontrolleret 
mere nøjagtigt ved grænseovergange, og visaer 
bliver checket meget grundigt, for hvis der er 
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            Kira Julius,
            12. årgang

det mindste galt, så kan man jo få penge ud 
af at skabe problemer for de hvide, som de så 
kan købe sig fra. Således kan 50$ være et ret 
effektivt middel til at hjælpe med at få lov til 
at passere en grænseovergang uden at skulle 
vente i timevis.

Disse forhold kan virke ret chokerende og hvis 
det ville være på samme måde i Danmark eller 
Tyskland, ville man straks begynde at tale om 
racisme. Efter min opfattelse er de fleste folk 
i Tanzania dog ikke racister, selvom man kan 
støde på mennesker, der decideret udtrykker, 
at de ikke vil have hvide i deres land. For det 
meste beror forskelsbehandlingen dog ikke på 
fjendtlighed, men på ren nysgerrighed og reale 
forhold. For det passer jo, at en person, der 
har råd til at rejse fra Europa til Afrika, normalt 
også vil have råd til at betale en smule mere for 
en buskør-
sel og et 
souvenir. 
Selvfølge-
lig burde 
man ikke 
gøre 
forskel 
på men-
nesker 
pga deres 
hudfarve, men der er en forskel på, om det 
drejer sig om dirskriminering og forfølgelse, 
eller et par ændrede priser og mere opmærk-
somhed. Den opfattelse, som folk i Tanzania 
har, handler ikke om, at hvide tilhører en an-
den race end sorte og derfor skal behandles 
anderledes. Den handler om, at hvide kommer 
fra en anden kultur og en længere udviklet del 
af verden og derfor ofte er mere velhavende. 
Hvis man beholder den tanke i baghovedet, så 
er man måske i stand til at udvikle en vis for-
ståelse for, hvorfor forskelsbehandlingen er en 
ganske sædvanlig og normal del af hverdagen i 
Tanzania.
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Det hele ville være forbi. Det vidste jeg, men det 
var aldrig noget, jeg ønskede at vide. Hun vidste, 
at det var mig, der ville græde mest, hun vidste, 
at det var mig, der ville miste troen på gud, men 
det var hende, der mistede livet.
Jeg havde ikke oplevet døden før. At den står 
lige over for dig og vinker. Men det sker, det kan 
ske for enhver. Det skete for hende.
Jeg kan huske dagen, da hun sagde det til mig. 
Vi sad på en cafe og sladrede om folk. Det 
gjorde vi altid, snakkede i timevis. Vi havde lige 
afsluttet et tema, da hun bare sagde ”Jeg har 
kræft.” 
Først begyndte jeg at grine, det var typisk for os, 
at lave dumme vitser. Men da jeg så i hendes 
øjne, så jeg tårer. Jeg fattede, at det ikke var for 
sjov. Hun havde kræft.
Med et forandrede mit grin sig til et græde. Jeg 
græd forfærdeligt. Jeg er sikker på, at jeg aldrig 
har grædt så meget i hele mit liv.
Da jeg gik hjem, var alt tomt. Jeg vidste, at in-
genting ville blive som før. Jeg vidste, at alt det, 
jeg havde oplevet med hende, var det, der blev, 
men at der ikke ville komme mere.
Hvorfår skulle hun dø? Hvorfår lige hende? 
Hvorfår kunne det ikke være en anden, hvorfor 
ikke mig?
Men det var ikke mig, og jeg skulle tage det, 
som det var. Tiden vi havde sammen, indtil vi var 
nødt til at sige farvel, var den dejligste, vi nogen-
sinde havde haft. 
Men jeg spurgte mig hele tiden, hvorfor var det 
hende. Hvorfor skulle jeg miste hende. Hvorfor 
havde jeg ikke givet hende mere opmærksom-
hed før? Hvorfor havde jeg ikke sat mere energi 
i hende. Hvorfor havde jeg altid troet, at hun var 
en selvfølge?
Hun var ingen selvfølge, hun ville aldrig være en 
selvfølge, fordi hun ikke ville være der længere.
At dø selv er ikke så svært som at se en elsket 
person dø, det var jeg sikker på. 
Da hun døde, holdt jeg hendes hånd.

Der er ingen, der kan beskrive følelsen man 
har, når man går ud af døren, gennem gaderne, 
løvet falder, og du ved, at det er forbi.
Alt var tomt, det var væk. Hvordan skal man 
beskrive denne følelse?
Jeg havde ikke følelsen, at det kun var hende, 
der døde. Jeg havde følelsen, at der var en del 
af mig, der døde med hende. At tænke på, at jeg 
gik alene gennem efteråret og jeg aldrig ville se 
hende igen. Aldrig...
Men den næste morgen er man nødt til at stå 
op. Livet går videre, man skal leve videre. Og 
man kommer sig over døden. Men det var ikke 
som før, og jeg levede aldrig igen, som jeg havde 
gjort før.
Nu vidste jeg, at der var ingenting, der var en 
selvfølge. Jeg vidste, at alt kunne være forbi. 
Man skulle være taknemmelig for det, man hav-
de. Og det var jeg.
Nu ser jeg på min reol. Billeder af min mand, 
min dimission og mine børn. Men det dejligste 
billede var det af hende og mig. 
Det var det billede, der altid erindrede mig om, 
at livet var noget værd, at jeg var taknemmelig 
for det jeg havde. Jeg vidste, at jeg havde haft 
hende og at hun aldrig ville blive glemt. Det var 
slet ikke noget der døde i mig, fordi hun stadig 
var i mit hjerte.

At sige farvel
Novelle om døden. Forfatteren ønsker at være anonym.



Forestil dig følgende situation: Du havde en 
god weekend - nu er det søndag aften. 

Du har kun to tanker: 
Den ene: ‚‘Mand, sikken en fed weekend‘‘ 
og den anden: ‚‘Shit, i morgen starter skolen 
igen‘‘.

Det er aften, og du sidder foran compute-
ren og chatter med dine venner. Det famøse 
spørgsmål dukker op i Facebook-vinduet: 
 ”Har du lavet lektierne til i morgen?”
Pludselig kommer man i tanke om, at der jo 
var denne store opgave i faget dansk, engelsk, 
matematik, samfund eller hvad som helst. Nu 
sidder du der og har ingen plan om, hvad du 
skal gøre. Nu findes der flere muligheder. 

Skrive af: Det er den mest ”klassiske” løs-
ning. Mandag morgen spørger man en klas-
sekammerat, om man må skrive opgaverne 
af. Det er sgu‘ da en god løsning!! - tror man. 
Nogle gange opstår der nogle komplikationer; 
for eksempel hvis timen, hvor opgaverne skal 
gennemgås eller endda afleveres, ligger i 1./2. 
time – det betyder meget stort tidspres. 

Opgaverne bliver meget ufuldstændige og 
overfladiske. Det kan være, at læreren lægger 
mærke til dine sjuskede lektier og kaster et 
øje på dig. Læreren spørger dig ting, og du 
sidder der og tænker... hvorfor spørger han 
det pis ? 

Den anden ting er, at nogle kammerater mås-
ke begynder at blive lidt småsure på dig. Vi 

går ud fra, at du havde god tid til at skrive det 
kæmpe store arbejde af i løbet af 10 minutter, 
som personen har siddet med i 2 timer. Læ-
reren begynder at gennemgå opgaverne, og 
det er der, personen kan score mange point... 
med opgaven fra klassekammeraten, det vil 
sige med hans 2-timers arbejde.  

Derfor indeholder denne løsning en  stor 
risiko.

Pjække fra timen: Også en meget populær 
metode. For at undgå lærerens skældud, 
pjækker man bare fra timen og laver opgaver-
ne til næste gang. Enten går man hjem eller 
sætter sig i fællesarealet eller man bliver helt 
væk. (Det første er sandsynligvis det, de fleste 
gør). 
Men her findes der ikke kun fordele. For det 
første skal du ikke kun indhente lektierne til 
denne time, men også dem til næste gang. 
Dermed har du meget mere arbejde, hvis 
man gør det man skal. Hvis så læreren ser dig 
i fællesarealet, så er der ballade. Læreren ved, 
hvad der foregår, 
og du kan få store 
problemer. 

..Pas på, Zacho 
venter på dig!

Finde på en undskyldning: Det er måske en 
af de nemmeste løsninger. Man finder bare 
på en troværdig undskyldning og er dermed 
på den sikre side. Problemet er bare, at det 
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Hvordan overlever man...
  en søndag aften med 

mange lektier?
Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 11. årgang



er svært at finde på en virkelig troværdig 
undskyldning. Med nogle halvbagte unds-
kyldninger som ”Jeg glemte min bog i skolen” 
eller ”Mine husdyr ødelagde dem” kommer 
man for det meste ikke langt. De holder sim-
pelthen ikke. Læreren er utilfreds og dermed 
har undskyldningen ikke hjulpet en skid. Du 
skulle virkelig lave noget bedre med tiden, 
som du bruger for at finde på nogle mærkeli-
ge historier.
Eller.. ?

Være ærlig: Moralsk set er det sikkert den 

bedste løsning. Ærlighed betaler sig altid og 
læreren ville sikkert også være glad for, hvis 
man er ærlig over for ham. Alligevel er han 
måske lidt sur på, at du ikke har gjort dine 
ting. Dermed har vi så igen denne situation, 
som du egentlig ville undgå. Denne løsning 
er sikkert den bedste af de fire, men alligevel 
kunne du få nogle problemer.

Nu har vi så set på disse fire muligheder for 
at overleve sådan en situation. Desværre er 
ingen af dem perfekte. Derfor må vores facit 
så være:
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LAV DINE TING TIL TIDEN!! 



Hvert år kommer masser af spil på markedet, 
og der mangler heller ikke konsoller.
I år fik vi fks. WiiU og den nye PS3 som var end-
nu mere ”slim” end slim-versionen. For frem-
tiden arbejder man allerede på nye konsoller, 
som de brede medier bare ikke fortæller om 
før noget er 100% sikkert. Her er dog nogle af 
dem.

Der findes efter min mening to kommende op-
findelser, som giver meget tendens til en revo-
lution i branchen. En af dem er spillet INGRESS, 
hvor Android-smartphonen bliver til den store 
spillemaskine. I stedet for at sidde i sofaen, skal 
man i dette spil ud i omverdenen. Spillet kører 
på følgende måde: Overalt på kloden har man 
lavet såkaldte por-
taler, som spilleren 
skal finde og erobre 
fra fjenden. Der 
findes to hold, som 
konkurrerer mod 
hinanden om hvem 
der har flest point. 
For fremtiden kan 
det give mulighed 
for at spilleren kan 
være overalt uden 
at forlade spillet. 
Og så giver det en 
mulighed for en 
helt ny genre, hvor 
spilleren måske bli-
ver belønnet med 
ting i realiteten.

Den anden opfin-
delse er OCULUS 
RIFT, hvilket er en 
brille, som man 
sætter på hovedet. 
Brillen indehol-
der en skærm og 
oplevelsen beskri-

ves som at hele synsfeltet er 
skærmen, man ser det som ens 
spillefigur ser det.
I den retning findes også et 
projekt af puzzlebox, de arbe-
jder med et udstyr, som ana-
lyserer hjernens aktivitet og 
omvandler det til aktioner på 
computeren. Et godt eksempel 
er en lille helikopter de har 
lavet, ved at tænke på forskelli-
ge anvisninger kan man få den 
til at bevæge sig i forskellige 
retninger.

Spillekonsoller-
nes fremtid

Max Steinberg, 
11. årg.



Voldsom trængsel og alarm
Fuldt hus til adventsarrangement

 
Fredag, den 30. november løb årets adventsarrangement af stabelen på Duborg-Skolen. I år 
havde et antal ildsjæle besluttet sig for at nytænke 
arrangementet og fik stablet et brag af en fest på 
benene. Skolens fællesareal, kantine, gymnastiksal 

og tilstødende lo-
kaler var stopfyldt 
med stolte elever, 
der i små boder 
og i hyggelige 
temahjørner tilbød 
kulinariske og kul-
turelle oplevelser. 
Midtpunktet for 

aftenens opmærksomhed var den centrale scene i fællesarealet, hvor utallige optrædende 
sørgede for en god og afslappet stemning - med alt fra bløde popnumre og julesjælere til sy-
ret emorock. Aftenen afrundedes med lyspigernes optræden, før alle gæster blev dimitteret 
til julekulden - dog inderligt blussende af den varme, som kun en blanding af svinekød, gløgg 
og skønsang kan fremkalde. Tak for et imponerende og ufatteligt flot arrangement!
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