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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 DUSK@hotmail.de og skriv en 
artikel om lige præcis det, du har lyst til!

Kære læser!

Denne martsugave af DUSK, som du 
lige nu læser med begærlige øjne, 
kunne tage udgangspunkt i vejret. Den 
kunne gøre sig klog på, at forårsbloms-
ter og iskrystaller lige nu kæmper om 
overherredømmet udenfor, nådigt 
skjult af sneen, der har lagt sin dulmen-
de dyne over det arrede landskab. Den 
kunne snakke om solen, der sultent 
labber de nedbørstunge skyer i sig 
og og og...Men vi skal ikke snakke om 
vejret! Det gør man kun, hvis man ikke 
har andet på hjerte, og det vil du kun-
ne se, at vi har. Også i martsudgaven 
har DUSK‘s brave skribenter hvæsset 
pennene for at spidde dagligdagen på 
vores alle sammens skole. Det handler 
om mode og kærlighed, om fis og alvor. 
Det handler om dig!

Velbekomme!

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

Modepatruljen

Demet Sacan,
11. årgang

Annemarie Pedersen,
11. årgang

I dag:

Outfit of the day – 

Modepatruljen har i denne udgave af DUSK talt med de personer, som vi tro-
ede var Duborg - Skolens ”fashion underdogs” – de mandlige lærere.
Vi er dog blevet meget positivt overraskede over de spændende svar, vi har 
fået, og vores lærere har vist os, at de har styr på deres personlige stil. Deres 
svar viser os, at de også har en interesse for mode, selvom de måske ikke har 
fulgt med i Burberry’s og Hugo Boss’ SS13 (Spring - 
Summer Collection 2013). 

Dietmar Bock
Hvad har du på i dag?
En norsk uldtrøje fra Kirkens korshær, jeans 
fra Tommy Hilfiger og sko fra Campers.

Går du meget op i at se godt ud i hverdagen? 
Det gjorde jeg meget dengang jeg var yngre. 
Der gik jeg ofte med habit, men i de senere 
år er jeg blevet mere afslappet i min påklæd-
ning.
 
Køber du dit tøj selv? 
Jeg køber mit tøj selv, men min kone er god 
til at komme med friske farveforslag, når det 
bliver for kedeligt.

Hvis din kone ville spørge dig, om du kan lide 
det hun har på, ville du så være ærlig, selvom 
kjolen er grim eller hun ser tyk ud?
Jeg er for det meste meget enig i min kones 
tøjstil, så der er ikke så meget jeg vil kritisere.

„Jeg kan godt lide 
at have få mærker 
og struktur i min 
garderobe.“

Teacher Edition

Hvad kan du bedst lide af det tøj du har på i 
dag?
Jeg kan godt lide mit tøj i dag, fordi det er 
varmt og bekvemt. 

Har du meget tøj? 
Nej. Jeg kan godt lide at have få mærker og 
struktur i min garderobe. 



Synes du mode/trends er vigtige? 
Naturligvis, men jeg synes ikke det er vig-
tigt at man køber dyre mærkevarer. Det 
bliver sjovt når man bærer dem sammen 
med no-name-produkter.

Hvad er det dyreste stykke tøj 
du har købt indtil nu?
Et hvidt sommerjakkeset i 
hør. Det købte jeg dengang jeg 
læste og det var fra en designer 

Steen Andersen

Hvad har du på i dag?
Tøj. Cowboybukser og skjorte.  

Går du meget op i at se godt ud i hverda-
gen? 
Nogle gange. Jeg vil bare ikke se snusket 
ud. 

Køber du dit tøj selv? 
Ja, det gør jeg. 

Hvad kan du bedst lide af det tøj du har 
på i dag?
Jeg kan bedst lide mine bukser.

Har du meget tøj? 
Jeg har mange skjorter, men få bukser.

Er det vigtig for dig at have tøj fra en bestemt 
butik/mærke på? 
Nej, men der er nogle mærker der er bedre 
end andre.

- „Hvad har du på i dag?“
- „Tøj.“

fra Berlin. 

Hvilken elev her på skolen har 
en fed stil?
Efter sidste nummer af skole-
bladet har jeg udnævnt Mads fra 11b som 
min personlige tøjrådgiver.

Hvilken lærer har en fed stil?
Underviseren med den største modekompe-
tence er helt klart Per Sparre. Han er klassisk 
og meget stilsikker. Det samme gælder for 

Lene Brander Rasmussen.

Hvad ville du aldrig gå i? 
No go´s er for korte T-Shirts 
og hvide tennisstrømper.

Hvilken kendt person synes du 
går i pænt tøj?
Daniel Craig fra ”James Bond” 
og Christina Hendricks fra tv-
serien ”Mad Men”.

Synes du mode/trends er vigtige? 
Nej, jeg synes man godt kan se klassisk pæn 
ud, uden det skal være det nyeste. Jeg har set, 
at de nyeste farver til mænd er meget skri-
gende eller pastelfarver. Det er ikke noget for 



mig. 

Hvad bety-
der mode for 
dig? 
Det er ikke 
så vigtigt 
for mig, jeg 
køber det jeg 
kan lide. Jeg 
læser heller 
ikke Euro-
man eller 

andre modeblade. Men det er vigtigt for 
mine fem børn.

Hvad er det dyreste stykke tøj du har købt 
indtil nu?
Mit jakkesæt, som jeg har brugt to gan-
ge…

Hvilken elev her på skolen har en fed stil?
Jeg vil ikke nævne nogen navne. 

De fleste har deres egen stil, men der er selv-
følgelig elever der er mere friske end andre 
og som skiller sig ud. Jeg kunne ikke finde på 
at gå i det samme, men jeg synes det er fedt 
alligevel. Specielt, hvis eleverne tør at være 
anderledes og gøre oprør.

Hvilken lærer har en fed stil?
JJ - Jakob Jürgensen – fordi han har slips på 
hver fredag. Jeg kan også godt lide Anna So-
phie Schinks stil, fordi hun skifter meget.

Hvad ville du aldrig gå i? 
Hængerøvsbukser!!!

Hvilken kendt person synes du går i pænt tøj?
Mange. Jeg synes det er lidt svært, fordi der er 
mange pæne mennesker på TV. På samme tid 
kan man ikke vide, om det er deres egen stil, 
eller om det er nogen der har bestemt, hvad 
de skal have på. 

Jens Overgaard
Hvad har du på i dag?
Gammelmands-bukser, jakke fra Bäumler, 

Hugo Boss polotrøje og Lloyd Sko.

Går du meget op i at se godt ud i hverdagen? 
Jeg går op i det pga. mit ar-
bejde. Som gymnasielærer 
bør man have en ordentlig 
påklædning. 

Køber du dit tøj selv? 
Ja.

Hvis din kone ville spørge 
dig, om du kan lide det hun 
har på, ville du så være ærlig 
selvom kjolen er grim eller 
hun ser tyk ud?
Ja. Det er vigtigt at være 
ærlig og min mening bety-
der noget for hende. Men 
det kan jo være, at hun 

- „Hvilken kendt person 
synes du går i pænt tøj?“
- „George Clooney! Han 
har også altid det samme 
på, ligesom mig. Han er 
meget elegant.“



tager den på alligevel, hvis hun synes kjolen 
er pæn.

Hvad kan du bedst lide af det tøj du har på i 
dag?
Min jakke, mest pga. snittet.

Har du meget tøj? 
Ja, men jeg skifter ikke særlig 
meget.

Er det vigtig for dig, at have tøj 
fra en bestemt butik/mærke på? 
Nej, det skal bare være pænt.

Synes du mode/trends er vigtige? 
Nej, men jeg ved det er vigtigt for andre. 

Hvad betyder mode for dig? 
Mode er rolleskabende.

Hvad er det dyreste stykke tøj du har 

købt indtil nu?

Min smoking, som jeg købte for 20 år siden. 
Den passer endnu, men bukserne er blevet 

lagt lidt ud…

Hvilken elev her på skolen har en fed 
stil?
Det ved jeg ikke. Jeg lægger mærke 
til elever, hvis de har noget specielt 
på, men jeg kan ikke sige et navn. 

Hvilken lærer har en fed stil?
Mig!

Hvad ville du aldrig gå i? 
Jeg ville ALDRIG gå i korte bukser 
om sommeren eller med bare tæer i sandaler!

Hvilken kendt person synes du går i pænt tøj?
George Clooney! Han har også altid det sam-
me på, ligesom mig. Han er meget elegant. 

Christian Rasmussen

Hvad har du på i dag?
Samsøe & Samsøe sweater, Benetton 
skjorte, Nike sko, jeans, Hugo Boss 
undertrøje.

Går du meget op i, at se godt ud i hver-
dagen? 
Både og. Jeg synes man skal se præsen-
tabel ud, når man er på arbejde.

Køber du dit tøj selv? 
Ja eller som gave. 

Hvis din kone ville spørge dig, om du 
kan lide det hun har på, ville du så 
være ærlig selvom kjolen er grim eller 
hun ser tyk ud?
Ja. Jeg ville have svært ved at lyve og 
sige at den er pæn.

Hvad kan du bedst lide af det tøj du har på i 
dag?
Skjorten. Det er pga. farven, pasformen og 

„Jeg synes man 
skal se præsentabel 
ud, når man er på 
arbejde.“



fordi den er behagelig.

Har du meget tøj? 
Ja, men der er selvfølgelig ting som ryger 
nederst i bunken og som jeg ikke bruger så 
tit.

Er det vigtig for dig at have tøj fra en bestemt 
butik/mærke på? 

Nej, det skal 
bare være 
pænt. En 
gang imel-
lem kan jeg 
godt lide at 
købe noget 
af god kva-
litet. 

Synes du 
mode/trends 
er vigtige? 
Nej… det in-

teresserer mig heller ikke og jeg forstår heller 

ikke modeshows osv. 

Hvad betyder mode for dig? 
Ikke så meget, jeg tror jeg er bagud.

Hvad er det dyreste stykke tøj du har købt 
indtil nu?
Et jakkesæt jeg købte for 3 år siden.

Hvilken elev her på skolen har en fed stil?
Det ved jeg ikke, jeg kan ikke komme på no-
gen navne. 
Hvilken lærer har en fed stil?
Susanne Pedersen og Jakob Jürgensen. 

Hvad ville du aldrig gå i? 
For småt tøj. Altså hvis blusen sidder helt 
oppe på maven eller ”Hochwasserhosen”.

Hvilken kendt person synes du går i pænt tøj?
Jeg synes rapperen L.O.C. går i super læk-
kert tøj. Jeg så ham fx i tv-programmet ”The 
Voice” og i en af hans musikvideoer, hvor han 
så meget godt ud. 

Konkurrence:
Gæt et sted!

Vi har taget et billede et sted på 
skolen. Kan du gætte hvor? Så 
send en mail til dusk@hotmail.
de - vi sætter en DVD på høj-
kant!



Af Ole Møller

Når du går rundt på Duborg-Skolen i dag, 
kan du se forskellige tegn på at din skole har 
været igennem en krig - anden verdenskrig. 
Ved skolens indgang fra Riddergade hænger 
der i porten bag døren til venstre en min-
detavle over faldne ansatte ved Dansk Sko-
leforening for Sydslesvig. Skoleforeningen 
havde dengang sin administration placeret 
på Duborg-Skolen - der hvor skolen i dag har 
studievejledningen - så derfor hænger min-
depladen for Skoleforeningens medarbejdere 
på dette sted.
I festsalen blev der i 1949 opsat en glasmo-
saik til minde om de mere end 100 faldne 
tidligere elever fra skolen.
Hver gang der kom oplysninger om en elev, 
der var død i krigen, indkaldte Duborg-
Skolens rektor, som dengang hed Bernhard 

Duborg-Skolen 
og 2. verdenskrig

DUSK vil i de følgende udgaver fortælle forskellige kapitler om Duborg-Skolen under 
krigen - om bombeangreb, beskyttelsesrum og den daglige skolegang i en vanvittig tid. 
I dag fortælles der om de Duborg-elever, der blev tvunget til at deltage i krigens helvede 
og måtte lade livet.

Hansen, til en mindehøjtidelighed i festsa-
len. I dag har vi lister over faldne elever, som 
Bernhard Hansen omhyggeligt førte med 
oplysninger om dødstidspunkt og -sted til 
opbevaring i Skolehistorisk Samling.
På listen, der har titlen „Vore faldne“, er der 
optaget 88 navne på faldne elever, der har 
gået på Duborg-Skolen.
Bernhard Hansen førte desuden en liste med 
en kort biografi over de faldne. På denne liste 
er der skrevet korte biografier over 63 tidlige-
re elever.
Dermed er ikke alle faldne med, men det var 
heller ikke altid, der var klare oplysninger 
om, hvem der var faldet - hvor og hvornår.



Presseklip: 
Duborg-elever engagerer sig på 
holocaust-mindedagen 22.01.2013

FLENSBORG AVIS — Onsdag 23. januar 2013 — 4SYDSLESVIG

HUSUM. Otte landmænd i
Nordfrisland er indtil videre
meldt til politiet for at have
spredt gylle ud på deres mar-
ker, og de tilfælde får nu poli-
tiet til at gå i offensiven for at
gøre opmærksom på de regler,
der findes på området.

Groft sagt må der ikke spre-
des gylle ud før den 31. januar,
og heller ikke efter den dato er
det tilladt, hvis for eksempel
jorden er frosset, eller der lig-
ger mere end fem cm sne på
markerne.

Rent undtagelsesvis kan
skæringsdatoen være den 16.
januar, men så skal der have
været søgt om tilladelse alle-
rede i efteråret.

Straffen for at overtræde
reglerne er bøder, gør politiet
opmærksom på. (FlA)

Otte meldt for
at sprede gylle

SØLVESTED. Indvandringen af
sydtyske bønder til geesten i
Slesvig og den jyske hede for
250 år siden er emnet for en
vandreudstilling, som arbejds-
gruppen Plaggenhacke har
skabt. Mandag aften den 28.
januar klokken 18 åbner ud-
stillingen i administrations-
bygningen for amtsdistrikt
Arens Herred  (Amt Arenshar-
de) på Hauptstraße 41 i Søl -
vested (Silberstedt).

Udstillingen er udarbejdet i
et samarbejde mellem Plag-
genhacke og Lokalhistorisk
Forening for Tinglev Kommu-
ne. Teksterne er derfor gengi-
vet både på tysk og på dansk.

Udstillingen kan ses i for-
valtningsbygningen i åbnings-
tiden indtil den 8. februar.

(FlA)

Udstilling til
Sølvested

FLENSBORG. Politiet i Flens-
borg eftersøger nu føreren af
en lys personbil eller varevogn,
der natten til søndag kl. 2.38
kørte i Kappelner Straße i
Flensborg. 

Ud for nummer tre stødte
bilen ind i to parkerede biler -
en blå VW Polo og en blå Peu-
geot 406. Bilisten i den lyse bil
kørte fra stedet uden at give
sig til kende. Der skete skader
for cirka 3000 euro, oplyser
politiet i Flensborg, der gerne
hører fra eventuelle vidner.
Henvendelser på tlf. 0461/ -
484-0. (FlA)

Kørte fra
sammenstød

HAMBORG. Filosoffen Søren
Kierkegaard vil til alle tider
blive benævnt som en af de
store danskere. I år er det 200
år siden, at den lille sælsomme
mand med de store tanker blev
født, og i den anledning kom-
mer professor dr. phil Her-
mann Schmid til den danske
sømandskirke i Hamborg for at
fortælle om den verdenskend-
te filosof.

Det sker torsdag den 14. fe-
bruar, og foredraget begynder
kl. 19.

Hermann Schmid arbejder i
København og har blandt an-
det oversat den meget ud-
bredte biografi om Søren Kier-
kegaard, »SAK«, som er skrevet
af Joakim Garff. (FlA)

Foredrag om
Søren
Kierkegaard

Mindretalspolitik. FUEVs
vicepræsident, SVPs mi-
nister Martha Stocker fra
Sydtyrol, undrer sig over
oppositionens angreb mod
SSWs status og regerings-
deltagelse. Hun håber, at de
fremadrettede mindretals-
ordninger i Slesvig-Holsten
ikke bliver undergravet.

FLENSBORG. Debatten om det lovlige i
Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) tre
mandater i landdagen i Slesvig-Holsten
har vakt stor overraskelse hos en tysk
regeringspolitiker fra Sydtyrol, Martha
Stocker. Hun er vicepræsident i den eu-
ropæiske mindretalsunion, FUEV, og
minister for Südtiroler Volkspartei
(SVP) i regionalregeringen for Sydty-
rol/Trentino. Her er regeringschefen fra
SVP, ligesom det store mindretalsparti
også sidder i Europa-Parlamentet.

Martha Stocker lægger ikke skjul på,
at hun er bekymret for oppositionens
fremstød i Slesvig-Holsten, og at hun
sætter stor pris på SSWs og minister
Anke Spoorendonks rolle og indsats
som mindretals- og regeringsparti. Det
styrker også solidariteten blandt min-

dretallene i Europa.

Godt med SSW i regering
- Det har glædet mig, at det er lykke-
des det danske mindretal med et fint
valgresultat at kunne påtage sig rege-
ringsansvar. Uden at ville blande mig i
delstatspolitikken vil jeg gerne minde
om, at mindretalsordningerne og SSWs
fritagelse for spærregrænsen har stor
symbolsk betydning for mindretalspo-
litikken i Europa, siger Martha Stocker.

- I FUEV har vi gang på gang peget
på Bonn-København erklæringernes
betydning som forbillede. Vi håber, at
de ikke undergraves, men at den som
»best practise« også fremføres i Europa
af den ny delstatsregering i Slesvig-

Holsten, siger Martha Stocker, der sæt-
ter stor pris på sin kollega, Anke Spoo-
rendonk.

Satser på Spoorendonk
- Med Anke Spoorendonk har en min-
dretalspolitiker overtaget Europa-mi-
nisteriet i Kiel. Det er ikke kun på  FUEVs
kongresser, at hun altid har været en
fortaler for solidaritet mellem de euro-
pæiske mindretal, lyder det fra Martha
Stocker

Hun understreger, at mindretallene

har brug for politiske fortalere, især i
regeringspositioner. 

- Derfor glæder jeg mig til et godt
samarbejde med min kollega Anke
Spoorendonk. Hun laver selvfølgelig
først og fremmest politik for Slesvig-
Holsten, men hun er også af stor be-
tydning for mindretallene i Europa, si-
ger FUEVs vicepræsident fra Sydtyrol,
der »håber på et klart signal fra Sles-
vig-Holsten i mindretalspolitikken«.

Raning Krueger
rk@fla.de

SSW får støtte fra Sydtyrol

Martha Stocker fra SVP i Sydtyrol, der her ses ved siden af FUEVs præsident,
Hans Heinrich Hansen, udtrykker bekymring for oppositionens fremstød mod det
danske mindretal i Slesvig-Holsten. 

Hun er også af stor
betydning for min-
dretallene i Europa.

Martha Stocker,
FUEVs vicepræsident om

Anke Spoorendonk (SSW)

”
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Mindehøjtidelighed. 
Nazismens ofre blev i går
mindet der, hvor Frøslev-
fangernes tur til de tyske 
kz-lejre begyndte.

HARRESLEV/PADBORG. Det er  i år 15 år
siden, mindesmærket Harreslev Banegård
lige syd for Padborg Grænse blev indviet,
men at det i dag er lige så vigtigt som
den gang at mindes nazismens ofre, vid-
nede fremmødet ved mindesmærket om i
går.

Trods kulden havde en stor skare fra
begge sider af grænsen fundet vej til
Padborg Grænse, naturligvis igen kom-
pletteret af elever fra Zentralschule Har-
rislee og fra Duborg-Skolen i Flensborg.

De to skoler skrev i 1999 under på en
fadderskabsaftale for Harreslev Bane-
gård-mindesmærket, hvori de forpligter
sig til at holde mindet om ofrene i live.

Og det gjorde de igen i år med historier,
digte, sange og fortællinger, der bekræf-
tede, at de har beskæftiget sig indgående
med temaet. 

En dag til at tænke
Inden da havde Karl Herrmann Rathje fra
arbejdsgruppen Harreslev Banegård for-
talt om skæbnen for de Frøslev-fanger,
der via Harreslev blev deporteret lige lukt
i helvede i tyske koncentrationslejre. 

- Hvis det hører til et folks kultur at be-
skæftige sig med historien for at finde sin
identitet, må dette mørke kapitel i den
tyske historie tages op og bearbejdes re-
gionalt og lokalt, sagde Karl Herrmann
Rathje og overbragte en hilsen fra ar-
bejdsgruppens formand, Anke Spooren-
donk, der på grund af sin travle minis ter -
 post i Kiel var forhindret i at være til ste-
de i går. 

I hilsenen understregede Anke Spoo-
rendonk, at mindesdagen er en dag at
tænke i, og hun kom med om ikke en løf-
tet pegefinger så i hvert fald en påmin-
delse til ungdommen om at tage afstand
fra højreekstremistiske bevægelser. 

Efter tre kvarter i kulden sluttede ar-
rangementet med kransenedlæggelse fra
de to skoler, Harreslev Kommune, for-
eningen for naziforfulgte »Bund der An-
tifaschisten«, Frøslevlejrens Venner og
Aabenraa Kommune. Trine Flamming

tf@fla.de

Mindet om de frygtelige dage holdes i live

Borgerforstander i Harreslev, Heinz Petersen, var en af talerne til mindehøjtideligheden i går. 

Elever fra Zentralschule sang i kulden.
Det er 15 år siden, at mindesmærket lige ved grænseover-
gangen ved Padborg blev indviet.

Hvis det hører til et folks kultur at beskæftige sig
med historien for at finde sin identitet, må dette
mørke kapitel i den tyske historie tages op og 
bearbejdes regionalt og lokalt. 

Herrmann Rathje,
arbejdsgruppen Harreslev Banegård

”
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Flensborg Avis beretter om 
Duborg-elevernes deltagelse i 
mindehøjtideligheden ved Har-
reslev Banegård.

Flensburger Ta-
geblatt skriver 
om fire engage-
rede Duborg-
elever, der ved 
en oplæsning 
og en fotouds-
tilling på Har-
reslev rådhus 
bidrog til at 
mindes nazis-
mens ofre.



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 DUSK@hotmail.de eller læg en seddel (evt. ano-
nymt) i Jan Eifferts skab!

Kira Kutscher

Tom Nissen

Lena Christensen

„Min veninde 
staver rigtig 
dårligt. Skal jeg 
foreslå at hjæl-
pe hende ved 
f.eks. afleverin-
ger, eller bliver 
hun krænket, 
hvis jeg bringer 
det på tale?“

Din veninde er 
jo sikkert selv 
klar over, at hun 
har små prob-
lemer med at 
stave. Hun vil 
måske være lidt 
pinligt berørt, 
hvis du siger det 
til hende, men 
sandsynligvis 
ikke sur. Du 

kunne fx spørge, 
om du mås-
ke må se den 
aflevering, hun 
skal lave, og så 
spørge, om det 
var okay, hvis du 
kom med nogle 
forbedringsfors-
lag.
Hvis hun så alli-
gevel er fornær-

met, kan du sige 
til hende, som 
det jo er, at du 
ikke ville være 
ond imod hen-
de, men bare 
hjælpe, fordi 
hun er en vigtig 
del af dit liv. 

Pige: „Min 
kæreste kan 
ikke lide, at jeg 
bruger så meget 
tid på min ven-
inde. Hvad skal 
jeg gøre?“

Kender din 
kæreste din 
veninde? Hvis 
de kommer godt 
ud af det med 
hinanden, hvor-
for så ikke lave 
noget sammen 
alle tre? Hvis 
de ikke kender 

hinanden, så 
præsentér dem 
for hinanden. 
Ingen af dem 
bør glemmes. 
Men du skal 
også selv være 
klar over, hvad 
du gerne vil. 
Hvis du hellere 
vil være meget 
sammen med 
din veninde end 
med din kæres-
te, så få lige tjek-
ket jeres forhold 
til hinanden. 
Hvis din kæreste 

derimod er det 
vigtigste i dit liv, 
så skal du passe 
på, at du også 
viser ham det. 
Det er fint, at du 
gør meget med 
din veninde. 
Man skal altid 
huske, at der 
er mere end en 
person, der er 
vigtig for en selv. 
Hvis du selv 
ikke kan finde 
en udvej, så tag 
og spørg din 
veninde, hvor-

dan hun 
ser situati-
onen. Hvis 
hun heller 
ikke har et 
råd parat, 
så skulle 
I sætte jer 
sammen alle tre 
og finde ud af, 
hvordan I vil 
gøre i fremtiden.



Disclaimer: Claas Johannsen er 
vokset op i et Shaolin-kloster 
sammen med Chuck Norris. Læ-
serne bedes undskylde.

Claas er...
OND I SULET!

Som en nyskabelse vil DUSK fremover også give Claas Johannsen fra 
13. årgang lejlighed til at ytre sig om indkomne spørgsmål - hvis spør-
geren er indforstået. Claas er nemlig en hård hund og går ikke ind for 
blødsødenhed. Claas spiser ikke honning, nej, han tygger bier i stedet 
for. Claas går ikke med ur - det er HAM, der bestemmer, hvad klokken 
er!

Da jeg går ud fra, at du er forelsket i din ven-
inde og derfor går op i hendes retskrivning, 
vil jeg anbefale dig at droppe din stalker-
atitude. Du er da ikke hendes mor! Vi har 
en lektiecafe og masser af ansatte, som man 
kalder l-æ-r-e-r-e. De vandrer rundt på sko-
len og foretager sig ikke andet end at rette på 
folks gramatik. Hørt 
om dem? Henvis til 
dem! Ellers er dår-
lig retskrivning på 
samme niveau som 
lunken øl eller et 4 
(4). Det er bare for 
nedern. I stedet for 
at henvise og hjælpe 
burde du grine ad det med dine andre venner. 
Så får du i det mindste noget ud af at stille 
den slags pinlige spørgsmål. 

„Min veninde staver rigtig dårligt. Skal jeg 
foreslå at hjælpe hende ved f.eks. afleveringer, 
eller bliver hun krænket, hvis jeg bringer det 
på tale?“

Har du...

spørgsmål til kær-

lighedspanelet? 

Så HUSK at angive, om 

Onde Claas også skal tage 

stilling til det!

Pige: „Min kæreste kan ikke lide, at jeg bruger 
så meget tid på min veninde. Hvad skal jeg 
gøre?“
Nøgleordet må være "konfrontation". Helst 
vil jeg se din kæreste og din veninde i et vildt 
martial-arts-brawl i et stort bur, hvor de 

kæmper om, hvem der må få dig. 
Så vil det problem da være løst engang for 
alle. 
Men hvis jeg kender dig rigtigt, så har du 
sikkert ikke mod på den slags. 
I stedet for kan du sige til din kæreste, at han 
meget gerne må holde sin kæft. 
Det kan da ikke være rigtigt, at din kæreste, 
som du kan slå op med eller blive droppet 
af på et hvilket som helst tidspunkt, dikterer 
hvordan og med hvem du bruger din tid.
Husk på, at venner/veninder bliver for evigt. 
Hvis ikke din kæreste har en meget god for-
klaring eller meget troværdigt kan forsikre 
dig om, at han/hun kan og vil forandre sig, 
ville jeg slå op med ham. Du må da tage vare 
på dig selv!

Claas Johannsen, 
13. årgang



I frokostpausen 
var der ved et af 
lærerbordene en 
diskussion mellem 
to biologilærere . De 
diskuterede hvad 
der er progressio-
nen i deres fag. Og 
de kunne ikke blive 
enige . De var med 
andre ord uenige 
om hvordan de 
skulle beskrive hvad 
elever egentlig bli-
ver bedre til i løbet 
af de tre år i gym-
nasiet. Er der nogen 
elever der kender 
det r igtige svar? El-
ler findes det r igtige 
svar ikke?

Progression betyder 
at noget bevæger sig 
fremad. I skolen er 
det elevernes viden 
og kompetencer der 
bevæger sig fremad, 
eleverne bliver dyg-
tigere. Og hvis man 
som almindelig uvi-
dende går ind i en 
11. årg. og følger bio-
logiundervisningen 
der for bagefter at 
besøge en biologi-
time i 13. årgang, så 
vil de fleste nok have 
en fornemmelse af 
at eleverne i 13. kan 
mere end dem i 11. 
Men hvad er de ble-

vet bedre til, hvori 
består progressionen, 
sådan konkret? 

Det var det der 
uløste diskussionen 
mellem de to biolo-
ger. Den ene mente, 
at når man i 11. årg. 
starter med cellens 
opbygning og i 13. 
årg. arbejder med 
DNA-analyser til 
forståelse af evo-
lutionen så er det 
stadig cellen og viden 
om denne der er 
startpunktet for en 
progression i dybden 
hvor stadig mere vi-
den om denne celle 
fører til at man kan 
forstå de vanskelige 
forhold angående 
evolutionens faser. 
Med andre ord: Mis-
ser man pointen i 11. 
årg.’s undervisning så 
bliver det mere end 
almindeligt svært at 
følge med i det der 
kommer senere. 

Den anden biolog 
mente at progres-
sionen snarere 
skulle ses som en 
udvidelse i antallet af 
biologiske, faglige ar-
bejdsområder – som 
for eksempel celler, 
gener, immunbiologi, 
evolution og stof-

kredsløb – som ele-
verne lærer at kende. 
Og at disse områder 
kun delvis skal for-
stås som et sæt af 
byggeklodser hvor 
nogle først skal læres 
før man kan forstå 
de andre. Progressio-
nen er altså ikke en 
bevægelse i dybden 
men i bredden. Med 
andre ord: Hvad man 
gik glip af i 11.årg. er 
ikke automatisk for-
klaringen på at man 
måske har svært ved 
at forstå det der skal 
læres i 13. årg. 

De to biologilære-
res problem har en 
anden gruppe læ-
rere også haft deres 

slagsmål med i den 
seneste tid. I et ’Ud-
valg for ny Skriftlig-
hed’ har de siddet og 
diskuteret hvordan 
elever kan lære at 
blive bedre til (altså 

en progression) at 
skrive skriftlige opga-
ver i løbet af de tre 
år i overbygningen. 
Udvalget mente at 
det først var nødt til 
at finde ud hvad de 
enkelte fag mente, 
når disse tale om 
progression. 

Det viste sig at fage-
ne var meget uenige. 
I nogle fag mente 
man at progres-
sion var lige som en 
trappe man går op af 
– hvert trin er et trin 
op af progressions-
stigen. Andre mente 
at progressionen 
bestod i at man hele 
tiden fik kendskab til 
nye dele af virkelig-
heden, at man altså 
snarere bevægede sig 
frem og tilbage, ud 
og ind, kombinerede 
gammel erkendelse 
med ny erkendelse. 
Udvalget opgav til 

sidst at lave en fælles 
beskrivelse for alle 
fag af progressions-
bevægelsen ved at gå 
i overbygningen. 
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Af Morten Meisner

PROGRESSION = SVÆRT



Man kunne selv-
følgelig på den ene 
side trøste sig med 
at denne filosofiske 
diskussion er herlig 
ligegyldig, eleverne 
lærer jo noget, de 
er i 13. bedre end 
de er i 11., de har 
altså gennemlevet 
en progression. Men 
denne trøst kan 
man som lærer på 
den anden side ikke 
rigtigt bruge til no-

get. Som lærer vil 
man jo gerne kunne 
forklare de elever 
der har svært ved 
at lære denne pro-
gression hvori disse 
elevers problem 
består og hvordan 
de kan overvinde 
deres vanskeligheder. 
Men det kræver at 
jeg ved hvad det er 
for typiske progres-
sionsbevægelser 
elever der har lært 

det har været igen-
nem.  Det kræver at 
jeg ved hvad det er 
for progressionskrav 
jeg stiller i min un-
dervisning og at ele-
verne gennemskuer 
forskellene mellem 
fagene i hvori disse 
mener progressio-
nen består. 

Progression er noget 
der er svært – både 
når man gennemle-

ver det og når man 
skal forklare det. Så 
det er ikke over-
raskende, at selv 
om frokostpausen 
er lang, så var den 
for kort til at de to 
biologilærere kunne 
blive enige.  Hvis 
nogle vil snakke vi-
dere med dem om 
dette spørgsmål, er 
I meget velkomne. 
Deres initialer er 
SJA og JØ. 

Onsdag, den 9/1 gæstede 
repræsentanter for Skolefo-
reningens styrelse og direk-

tion samt teknisk afdeling 
Duborg-Skolen for at oplyse 
personale samt elev- og 

samarbejdsråd 
om de stor-
stilede sane-
ringsplaner, der 
takket være en 
generøs gave 
fra A.P. Møller-
fonden har gjort 
det muligt dels 
at sanere sko-
lens bygninger, 
dels at ombygge 

skolen, så 
den fre-
mover vil 
leve op til 
de krav, 
som der i 

dag stilles til pædagogik og 
arbejdsmiljø på en moderne 
skole. Efter en gennemgang 
af proceduren for ombyg-
ningen opfordredes de tils-
tedeværende til at bidrage 
til planlægningen med input 
samt ved deltagelse i en 
arbejdsgruppe, som skal 
sikre, at Duborg-Skolen også 
i fremtiden forener traditi-
on og moderne skoleliv i sit 
daglige virke.

Nu er det lige om lidt!
"Projekt Duborg" er ved at tage form

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 send en mail til DUSK@hotmail.de 
og skriv en artikel om lige præcis det, du har lyst til!



Tema: 
Comenius-udvekslingen 

I slutningen af januar gæstede elever fra Finland, Belgien og Bulgarien Duborg-Skolen. Det var 
11f, der var værtsklasse og havde arrangeret besøget sammen med deres lærere (SP og CR). Ud-
vekslingen gjorde et stort indtryk på eleverne, som her fortæller om deres oplevelser i DUSK.

Den 27. januar 2013 
fik 11f (Duborg-Sko-
lens æstetiske profil 
i 11. årgang) besøg 
af i alt 29 elever og 
8 lærere fra Finland, 
Belgien og Bulgarien. 
Skolepartnerskabet 

mellem 
de fire 
skoler er 
kommet 
i stand 
via 

”Comenius”, som er 
en organisation, som 
støtter skoleudveks-
lingsbesøg inden for 
EU. 
Hele ugen skulle 
foregå på engelsk og 
efter at nervøsitet og 
generthed var lagt på 
hylden, talte alle så 
godt de kunne!

Efter lang venten og 
kommunikation på 
Facebook uger før, 
ankom eleverne så 
endelig søndag aften 

på banegården eller 
med bus til Arbeits-
amt i Flensborg, hvor 
de blev budt velkom-
men med glæde af 
deres værtsfamilier, 
som straks kørte dem 
hjem, hvor de kun-
ne pakke deres ting 
ud og forberede sig 
til næste dag. Dora, 

Adda og jeg havde 
fået 9 elever fra Fin-
land, som skulle bo 
hos os på Ungdoms-
Kollegiet på Marien-
hölzungsweg. 
Næste dag, hvor alle 
så hinanden for første 
gang, blev der holdt 
små velkomsttaler, 
også af vores rektor 

En fantastisk uge 
fuld af oplevelser!

Af Paulina Torge, 11. årg.



Ebbe Rasmussen. 
Derefter gav vi gæs-
terne en rundvisning 
på skolen, der blev 
leget forskellige små 
lege, som fungerede 
som teambuilding, så 
vi kunne lære hin-
anden at kende og 
vi lavede forskellige 
danske og tyske retter 
i skolekøkkenet. Vi 
afsluttede dagen med 
en ”treasure-hunt” 
i Flensborg, hvor vi 
bl.a. så Istedløven. 
Derefter havde vi fri 
og de fleste benyttede 

sig af muligheden for 
at købe et par souve-
nirs til familien. 
Men sådan et ud-
vekslingsbesøg er 
ikke kun for sjov, vi 
havde naturligvis 
også en opgave. 
Hvert land havde 
medbragt 4 forskel-
lige sange på deres 

sprog (nationalsan-
gen, 50 år gammel 
musik, musik fra 
1980erne, musik fra 
1990erne og nutidig 
musik), som vi skulle 
analysere og sam-
menligne. Derefter 
skulle vi, i små grup-
per, skrive et digt 
om nogle locations 
i Flensborg som fx. 
Rote Straße eller hav-
nen. Til sidst skulle 
vi optage det som 
podcast, med et beat 
i baggrunden. 
Om onsdagen tog vi 

til Århus, et af vores 
highlights i denne 
uge. Vi besøgte bl.a. 
musikkonservatoriet, 
hvor vi fik en kort 
rundvisning af Chris-
tian Rasmussens 
(vores klasselærers) 
søster, som studerer 
der for at blive mu-
siklærer.

På kunstmuseet Aros 
var vi også, som lige 
for tiden havde en 
udstilling af Edvard 
Munch. På museet 
fik vi også en rund-
visning og til sidst 
kunne vi gå ind i 
tagprojektet af Olafur 
Eliasson, som hed-
der ”Your Rainbow 
Panorama”. Jeg kan 
sige, det er et blik-
fang både indvendigt 
og udvendigt. De-
roppe fra havde vi 
en enorm udsigt og 
kunne se over hele 

Århus! Bagefter fik 
vi endnu lidt tid til 
at udforske byen på 
egen hånd. 
Den sidste dag skulle 
vi være færdige med 
vores digte og po-
dcasts. Om aftenen 
havde vores klasse 
planlagt et lille afs-

kedsparty. Vi spiste 
hotdogs og drak 
sodavand. Derefter 
festede vi i Duborg-
Skolens dramakæl-
der, hvor bandet ”The 
Tantrum Band” (fire 
af bandmedlemmer-
ne er fra 11f) spillede 
et par sange. Men 
højdepunktet var, da 
vi afspillede vores 
podcasts.
Næste morgen kl. 
5:35-8:00 blev der så, 
efter en sjov og an-
strengende uge, taget 
afsked. 
Sammenfattende kan 
jeg sige, at det har 
været en spændende 
oplevelse at arbejde 
sammen med nogen, 
som ikke har samme 
nationalitet som en 
selv. Klart nok har 
der nogle gange væ-
ret små misforståel-
ser, bl.a. pga. sproget, 
men dem fik vi klaret 
sammen. 
Min klasse og jeg fik 
meget ud af ugen, 
især med hensyn til 
at tale engelsk. Til 
sidst blev det endda 
så normalt at vi talte 
engelsk med vores 
venner uden at op-
dage det. 
Nu glæder vi os rigtig 
meget til at se dem 
igen, når vi skal til 
Finland i april må-

ned.



Denne artikel hand-
ler om det kulturmø-
de, vi oplevede, da 
udvekslingseleverne 
fra Belgien, Bulgari-
en og Finland kom 
til Duborg-Skolen. 
Jeg vil inddrage lidt 
om deres opførelse 
og mentalitet, mad/
miljø, forskelle og lidt 
om deres sprog. 
Eleverne og lærerne 
fra Belgien var meget 
åbne over for alt og 
viste interesse, når 
man talte med dem, 
de deltog aktivt i de 
planlagte aktiviteter 
og spurgte, når de 
havde et spørgsmål. 
Eleverne fra Bulga-
rien virkede meget 
kede af vores pro-
gram, de spurgte 
hvornår vi var færdi-
ge bare fem minutter 
efter vi var startet 
og kun de færreste 
deltog aktivt. Deres 
spørgsmål var for 
det meste bare nytte-
spørgsmål. Eleverne 
fra Finland virkede 
første lidt afvisende, 
de talte kun meget 
forsigtigt og så lidt 

som muligt, 
men da man 
først kom til at 
tale med dem, 
var de meget 

åbne. 

Belgiernes madfor-
hold ligner vores 
temmelig nøjagtigt, 
men finnerne og bul-
garerne undrede sig 
lidt over vores mad. 
Finnerne spurgte, 
hvorfor vi ikke spiser 
hjortekød, hos dem 
er de åbenbart en 
standard. Bulgarerne 
spiser meget kød der-
hjemme og kender 
ikke til meget af den 
mad, vi spiser. Nogle 
af dem havde aldrig 
før spist nudler.

Vi blev informeret 
om, at finnernes 
engelsk var meget 
godt, vi ville i hvert 

fald ikke have kom-
munikationsproble-
mer med dem. Det 
passede ikke helt. De 
talte nok et nogen-
lunde-engelsk alle 
sammen. Deres eget 
sprog minder lidt 
om svensk, men det 
er umuligt at forstå 
noget som helst. Det 
engelske sprog hos de 
fleste af bulgarerne 
var minimalt. Kun 
to af eleverne talte 
flydende engelsk, 
men de var med til at 
oversætte, så det var 
muligt at kommuni-

kere med alle. Deres 
eget sprog ligner lidt 
russisk, men lyder 
mere venligt end 
russisk. Belgierne 

talte et meget godt 
engelsk, der var slet 
ingen problemer med 
at forstå dem. Deres 
eget sprog ligner en 
blanding af engelsk, 
dansk og tysk, og når 
de taler langsomt 
nok, er det muligt at 
forstå dem, når man 
taler dansk og tysk. 
De taler også fransk.

Så selvom den fysis-
ke distance mellem 
landene er ret stor, 
ligner vi hinanden på 
mange punkter.

At møde andre 
kulturer

Af Flemming Hoffmeister, 
11. årgang



En udveksling med 
elever fra andre lan-
de? Jeg ved ikke, hvad 
I forestiller jer, når I 
hører det – min ople-
velse med det foregik 
sådan:  Jeg kunne 
næsten ikke vente 
da vores klasse, 11F 
fra Duborg-Skolen, 
kørte til Flensborgs 
banegård for at hente 
elever og lærere fra 
Finland, Bulgarien 
og Belgien søndag, d. 
27.01. Indeværende 
år havde vores klas-
se været så heldig at 
blive udvalgt som  
”Comenius-klasse” - 
et skoleprojekt, der 
bliver organiseret af 
EU, og lærerne havde 
allerede været med til 
at organisere alting 
og forberede os på 
det fra begyndelsen 
af skoleåret. Så jeg 
kom allerede i kon-
takt med de andre 
landes kulturer, da 

den 
belgiske 
pige, jeg 
skul-
le have 
boende, 

gav mig kys på begge 
kinder (ikke kun på 
en, som jeg havde 
forventet) og vores 
hoveder mødtes med 
en ikke særlig rar 
lyd, der fik folk til at 
vende sig bekymret 
om. Den følgen-
de uge var vi med 
i mange forskellige 
projekter såsom en 
skattejagt gennem 
byen, rytmespil, quiz-
zer, selvdigtede raps 
og en tur til Århus. I 
løbet af ugen kom vi 
i kontakt med de tre 
lande, både i store og 
små grupper. Alt det-
te gik egentligt fint, 
men det stod alligevel 
klart fra starten, at 
ikke alle kunne tale 
engelsk lige godt. Så 
det forekom, at der 
var nogen der hellere 
ville ud at shoppe end 
at arbejde med det 
fælles projektarbejde. 
Interessant var også, 
at der var nogen, der 
bare sagde ”yes” til 
alle ting, selvom det 
måske ikke var et ja/
nej spørgsmål. Og så 
var der selvfølgelig 
også tiden derhjem-
me, hvor vi, som 
værter, introducerede 

vores gæster til vor-
es hverdag. Det var 
heller ikke altid så 
nemt, som vi havde 
troet. Jeg selv havde 
tre elever boende 
hos mig, og det var 
derfor min opgave (f. 
eks.) at sørge for, at 
alle kom med bus-
sen til tiden, hvilket 
indimellem fik mig 

til føle mig som en 
fortvivlet mor.
Sjovt var også, at når 
vi efter vores lan-
ge dage slappede af 
derhjemme, blev der 
ført telefonsamtaler 
på finsk, belgisk, bul-
garsk, mens vi andre 
med tydeligt besvær 
prøvede at efterligne 
det fremmede sprog. 
(Dertil skal jeg mås-
ke tilføje, at det ikke 
blev glemt at udveks-

le de elskede bande-
ord - på opfordring 
selvfølgelig.) Fra 
nogle af mine ven-
ner hørte jeg endda, 
at de havde lært en 
bulgarsk dans.  Alt i 
alt var disse 5 dage 
(afrejse: fredag, d. 
01.02. om morgenen) 
meget lærerige, sjove 
og en stor oplevelse, 

som jeg i hvert fald 
kan anbefale andre 
at i løbet af deres 
skolegang. Som Ida 
Lounaja fra Finland 
siger: ”The things we 
did here were edu-
cational and fun at 
the same time” og vi 
glæder os alle til at 
ses igen i april, den-
ne gang i Tampere, 
Finland.  Until then - 
näkemiin!

En stor oplevelse!

Af Anne Ullrich,
11. årgang



En uges multi-kulti på 
Duborg-Skolen

Skolepartnerskabet 
mellem vores sko-
ler og tre skoler i 
Finland, Belgien og 
Bulgarien er kom-
met i stand via EU’s 
Comenius-program.
De fleste i 11f var 
vært for en eller 
flere af de elever, som 
besøgte min klasse 
i uge 5. Jeg var vært 

for Sinimarit fra Fin-
land. Men lige meget 
om man var vært 
eller ej, lagede man 

mærke til kultur-
forskellene. En lille 
historie herom: Den 
første morgen, hvor 
jeg skulle køre bus 
med min gæst, stod 
vi ved busstoppeste-
det, og da hun fik øje 
på bussen, begyndte 
hun at vifte vildt med 
armene og holdt så 
armen strakt ud mod 
gaden, med tommel-
fingeren op. Scenariet 
var bare så sjovt og 
uvant for mig, at jeg 
slet ikke sagde noget, 
men da bussen så 
holdt og chaufføren 
kiggede meget un-
derligt på hende, fik 
jeg først fortalt, at i 
Tyskland/Danmark 

behøves man ikke at 
vifte til bussen, fordi 
den altid holder ved 
stoppestedet, når der 

står mennesker. Den-
ne historie gik natur-
ligvis hurtigt om-
kring hos os elever, 
men det var ikke den 
eneste ting. En anden 
ting, vi bemærkede, 
var, at bulgarerne 
hele tiden snakkede 
i telefon, lige meget 
hvad der skete. Eller 
at når de ryster på 
hovedet mener de 
ja og når de nikker 
betyder det nej. De 
første samtaler med 
dem var på grund 
af den modsætning 

næsten umulige og 
uforståelige.
Når jeg nu lige er 
inde på emnet kultur, 
kan jeg også komme 
ind på fordomme. 
Naturligvis var det 
en af de første ting 
vi talte om. Vi ville 
jo alle gerne vide om 
fordommene nu pas-
ser eller ej. Om Tys-
kland fik vi naturlig-
vis at høre, at vi hele 
tiden spiser pølser og 

lytter til Tokio Hotel 
eller går med læder-
bukser. Fordommene 
om finnerne var fx at 
de hele tiden løber på 
ski eller sidder i sau-
na. Men vores gæster 
har forhåbentligt et 
andet billede af Tys-
kland og Danmark 
efter denne uge!
I løbet af ugen fik 
man mange nye erfa-
ringer, gode og mind-
re gode. Det var sjovt 
at observere kultur-
forskellene. Men det 
at se lighederne var 

måske endnu mere 
interessant og sjove-
re, fordi man måske 
ikke havde tænkt at 
finde ligheder netop i 
bestemte situationer.
Nu venter vi bare alle 
på den næste udveks-
ling, som er i april 
måned. Der flyver vi 
til Finland og vi er 
alle spændte på at se 
landet og lære men-
neskerne at kende. 

Af Hanna Unterkötter, 
11. årgang



Projektarbejdet med ud-
vekslingsklasserne

Forestil jer en fest-
sal i en skole. Fyldt 
med borde, fyldt 
med stole. På den 
ene side et klaver, på 
den anden en dør. I 
denne sal begyndte vi 
vores projektarbejde-
digteri.
Det var rim om 
Flensborg, vi skulle 
finde.
Det betød, at vi var 
nødt til at løbe rundt 
omkring og se på 

mange, mange ting, 
så vores gæster fik 
lært byen at kende.
Sprogproblemer, de 
tårnede sig op. Som 
Babelstårnet. Bulga-
rerne.
Men disse mure blev 
overvundet, og rim 
på både 
tysk, 
dansk, 
finsk, 
bulgarsk, 
flamsk og 
engelsk 
blev fun-
det. Så 
lagdes et 
beat der-
til, som 
Lukas ha-
vde lavet 
selv.
Vores dig-
te var multikulturelle, 
med melodi og aktu-

elle. At blive færdig 
varede tre dage, pro-
blemer med ”Audaci-
ty” og podcast skulle 
løses, hvilken plage. 
Første dag var meget 
svær: Vi skulle først 
have lært hinandens 
navne. Efter at disse 
ting var gjort, var  
spørgsmålstegnet 
meget stort. Hvordan 
starte, hvordan slut-
te? Så mange forskel-

lige sprog, det var 
meget svært at lytte.

Vi gik i et andet rum 
og begyndte at dis-
kutere: Om hvad at 
skrive, hvilket beat 
og hvor langt digtet 
skulle være. Efter 
lidt tid viste det sig: 
Det lød meget smukt 
når man rappede 
på flamsk, men det 
fungerede slet ikke 
på dansk. Og det 
finske sprog lød som 
japansk.

Nogle grupper var så 
godt i gang, at deres 
digt blev til en sang. 

Af Maria Barharn,
11. årgang
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De 10 bud til at blive den 
perfekte udvekslingsklasse

Af Mia Gildenast og 
Carina Lucassen,

11. årgang

1. DU MÅ IKKE 
VÆRE PLANLØS
Inden din udveks-
lingselev kommer, 
skal du sammen med 
klassen forberede et 
program. Hvis I er 
uforberedte, så ender 
hele besøget i kaos.

2. DU SKAL 
KOMME TIL TIDEN
Når din elev ankom-
mer ved banegården, 
lufthavnen eller Ar-
beitsamt (lige meget 
hvor), så SKAL du 
være der i god tid. El-
lers giver det et dår-
ligt indtryk hos både 
læreren og eleven.

3. DU SKAL 
TALE ET SPROG 
ALLE KAN
Du har nu hentet din 
elev på banegården 
eller hvor som helst, 

så nu 
skal du 
ikke 
være 
uhøf-
lig og 
tale dit 
mo-
ders-

mål, hvis 
han/hun 
ikke kan 
forstå det. 

Vær en god rolle-
model for både din 
egen og udvekslings-

klassen.

4. DU MÅ IKKE 
OPFØRE DIG DÅR-
LIGT
I den korte tid, du 
får til rådighed for at 
vise interesse for de 
andre, skal du også 

gøre det. Det er en 
enestående chance 
for at lære noget om 
andre kulturer. VIS 
RESPEKT!

5. DU SKAL 
VISE DEM DIN 
HVERDAG
Hvis du har en ud-
vekslingselev, skal du 
vise dem din hver-
dag, for at de kan få 
et bedre indtryk af 
dit liv og din kultur.

6. DU SKAL 
GØRE DEM TRÆT-
TE
Hvis du ikke gør dem 
trætte, kan det ske 

at de begynder at 
kede sig eller at de får 
hjemve. Det betyder 
at du skal beskæftige 
dem, sådan at de får 
en god oplevelse.

7. DU SKAL 
GIVE DEM FRIRUM
Alligevel skal du ikke 

gå dem på nerverne 
og give dem lidt fri-
rum til at slappe af.

8. DU SKAL 
GIVE DEM TID TIL 
AT SHOPPE
Giv dem tid til at 
shoppe og til at mø-
des med vennerne. 
På den måde lærer 
de byen at kende og 
kan samtidigt købe 
souvenirs til deres 
venner eller familie 
derhjemme. 

9. DU SKAL 
SE FREM TIL AT 
MØDE DEM IGEN
Se frem til at møde 

dem igen, 
hvis I har haft 
en god tid, så 
er det alle-
rede forpro-
grammeret, 
at I også vil 
have en god 
tid, når I 
besøger dem. 

10. AL-
TERNATIV 
SLUTNING: 
DU SKAL 

VISE DEM 
NATTELIVET



Jeg er medvirkende 
solist i musicalen 
„Pinocchio“, der i 
april måned sættes 
i scene takket være 
Skoleforeningen. Jeg 
finder det meget 
spændende at se, 
hvordan nogle få 
mennesker får man-
ge flere til at spille 
eller synge sammen. 
Sikkert ikke i perfek-
tion, da det nu en-
gang er en amatør-
produktion, men de 
professionelle mu-
sikere lægger store 
kræfter ind i deres 
hold for at fremvise 
det bedste, det nu 
engang kan blive til. 

1. prøvedag (lør-
dag, d. 09.02)
Jeg er kommet en 
time inden solistprø-
verne starter, fordi 
min far spiller i or-
kesteret, der allerede 
starter med prøven 
en time tidligere. 
Det er en gruppe på 
ca. 80 musikere, der 
sidder i halvkreds om 
Bente Stenger, der 
er ansvarlig for den 
musikalske ledelse i 
stykket. De har fået 
en hel del nye musik-
stykker, som de skal 
øve inden solisterne 
prøver på at synge 
sammen med dem 
for første gang. Det 

hele lyder lidt kako-
fonisk endnu, men 

Bente har godt fat 
på, hvad det er, hver 
sang mangler og får 
alle til lidt efter lidt 
at spille det på nø-
jagtig den måde, hun 
havde forestillet sig 
det. 
Klokken 11.00 kom-
mer så de øvri-
ge solister. Den 
første time laver 
vi Tai-Chi-øvelser 
og stemmeop-
varmning sam-
men. 
Klokken 12.00 
er der så en lille 
pause, inden vi 
går ind til orkes-
teret. Imens de 
sidste af os tages 
til et lille mobilt 
studio for at 
fotograferes, går 
vi alle sangene 
igennem. Orkes-
teret spiller sit 
arrangement og 
dem, der allere-
de har øvet sig 
derhjemme, syn-
ger med. Jeg har 

ikke øvet mig, men 
tager det som en 

udfordring at synge 
efter noderne. Melo-
dien er ikke så svær, 
men teksten kan jeg 
ikke læse hurtigt nok. 
Alligevel er det en 
god prøve. Nu ved vi 
alle sådan cirka, hvor 
vi skal ende henne. 

2. prøvedag (lør-
dag, d. 16.02.)
Den første arran-
gementsprøve. 
Da sangcoachen 
Lars ikke kender 
til alles musikals-
ke evner, har han 
bedt mig om at 
komme en halv 
time inden prø-
ven på de scener, 

hvor jeg skal være 
med, starter. Da jeg 
kommer ind, er der 
prøve endnu. Jeg 
er også lidt tidlig 
på den. Allerede 10 
minutter inden pla-
nen er prøven slut 

En musical opstår – 
making of ”Pinocchio” 
(del I) Af Kira Kutscher, 

11.årgang



og Lars beder mig 
og pianisten om at 
fremvise min sang. 
Allerede i anden linje 
stopper han mig og 
siger, at jeg skal åbne 
munden lidt længe-
re. ”Syng det hele på 
waow-waow-waow”, 
siger han, ”Og brug 
kæben. Se på dig 
selv i spejlet for at 
kontrollere.” Bagef-
ter på tekst igen. Jeg 
kommer lidt længere 
end før, men dog 

ikke meget. Nu viser 
han mig, hvordan 
jeg skal udtale det. 
Sådan går det videre 
i et langt stykke tid. 
Det er god træning, 
selvom jeg ved nogle 
af mine fejl bliver 
lidt flov efter at have 
lavet dem for tredje 
gang (de andre solis-
ter lytter!). 
Bagefter starter 
vi på at øve vores 
replikker og skuespil. 

Instruk-
tøren Kit 
afbryder 
næsten 
efter hver 
anden 
linje, fordi 
hun skal 
i tænke-
boks over, 
hvordan vi 
nu skal stå 
og i hvilken retning vi 
skal gå. 
Hvis der er en sang 
i den scene, som vi 

skal prøve, skal den 
også synges. Så giver 
Lars anvisningerne 
igen. Men ikke så 
strengt som i en-
keltundervisningen. 
Der skal jo være tid 
nok til alle.
Efter at prøven er 
slut er vi alle trætte, 
men glæder os alli-
gevel til prøven den 
næste dag. 

3. prøvedag 
(søndag, d. 
17.02.)
Jeg har i dag kun haft 
ekstra sangundervis-

ning sammen 
med 3 andre, 
hvor vi har øvet 
os på at synge 
sammen. Det er 
lidt sjovt, som 
klassisk uddan-
net sanger at 
skulle indstille 
sig på nogen, 
der synger pop. 
Men, minder 
Lars mig om, vi 
forstærkes jo 

af mikrofoner, 
sådan at vi alle kan 
komme til at lyde lige 
kraftigt, lige meget, 
hvor store forskelle-
ne er. 
Vi arbejder også på 
udtrykket. Hvis vi 
tre feer (jeg er den 
store) skal formane 
Pinocchio, kan det 
jo ikke nytte, hvis vi 
synger meget svagt 
og energiløst. Også 
vores kropssprog skal 

passe. Den lille fe har 
ikke problemer, men 
Mellemfeen og jeg 
stilles op ad en væg 
for at mærke, hvor-
dan vi skal trykke 
vores skuldre tilbage. 
Da jeg til forestillin-
gerne skal synge på 
højhælede sko (uden 
ville jeg være for lille 
og knapt nok større 
end den mellems-
te fe), har jeg også 
nogen på allerede i 
dag. Jeg har øvet at 
stå på tæerne mens 
jeg synger, men det 
er alligevel ikke så 
nemt. Tyngdepunk-
tet skal jo længere 
fremad og man skal 
alligevel holde den 
samme spænding. 
Bagefter er jeg lidt 
træt. Men alligevel 
ikke så meget som 
stakkels Liv Jonna 
(Pinocchio), der har 
været her i 6 timer...

4. prøvedag (lør-
dag, d. 23.02.)
I dag har jeg det ikke 
helt så godt. Men 



det virker som om de 
andre også er trætte 
alle sammen. Det må 
være pga. vejret. Vi 
spiller scenerne, som 
vi er vant til, men 
med mindre energi 
end de sidste gange. 

Kit har meget at kor-
rigere ved vores ops-
tilling og scenerne 
spilles igennem man-
ge gange, inden det 
er nogenlunde okay. 
Mens vi var hurtigere 
end planlagt i sidste 
uge, trækker prøven 
sig i det uendelige i 
dag. 
Da jeg skal til at 
synge, knækker min 
stemme. Ikke meget, 
men jeg har ikke den 
kraft, jeg er vant til 
at have. Lars giver 
ikke råd, fordi der er 
sangprøve i morgen 
og dette kun er en 
sceneprøve. 

I slutscenen skal vi 
alle sammen danse. 
Kit har fundet på 
nogle bevægelser, vi 
skal lave – mens vi 
synger. Ikke nemt det 
hele: Sang, dans og 
skuespil på engang. 

Nu mangler vi kun en 
scene endnu, så er 
prøven færdig for i 
dag. Da vi kommer til 
sangen, står pianis-
ten kun og snakker. 
Hun gider vist heller 
ikke mere. Da Kit 
minder hende om, 
at hun skal spille nu, 
kommer hun med 
en spids kommentar 
om, at hun først skal 
lede efter noderne, 
fordi der var nogen 
(mig) der havde 
ekstraønske om at få 
sangen transponeret. 
Forhåbentligt er vi 
mindre stresset i 
morgen. 

5. prøvedag 
(søndag, d. 
24.02.) 
Sangprøve i dag. Kit 
er syg og kun Lars 
er der. Jeg har fået 
nogle sko, der passer 

til mit 
kostume. 
Det første 
stykke, vi 
øver, er 
en terzet 
(trestem-
migt mu-
sikstykke) 
mellem 

os feer. I første om-
gang skal vi synge 
det alle sammen, 
men en efter en 
falder vi fra. Lars 
tager stemmerne 
enkeltvist og sætter 
først bagefter over-
stemmen og mel-
lemstemmen (mig og 
lillefeen) sammen. 
Jeg skal synge svagt, 
for at den lille fe ikke 
bliver alt for forvir-
ret. Bagefter kommer 
mellemfeen også på 
endnu. Det er meget 
kaotisk endnu, men 
vi får at vide, at vi 
bare øver det kort 
hver gang. 

Så skal vores hold-
ning korrigeres end-
nu en gang. Vi skal 
stille os foran spejlet 
med ryggen til. Hæ-
lene, skulderbladene 
og baghovedet skal 
røre spejlet. Sådan 
skal vi synge vores 
solovers nu. Og med 
det samme kommer 
stemmerne ud me-
get kraftigere. Lil-
le- og mellemfe skal 
derudover også åbne 
munden lidt mere for 
ikke at lukke tonerne 
inde. 
Katten og ræven 
kommer bagefter. 
De skal spille de-
res roller lidt mere. 
Ræven er belærende 
og skal trække lidt i 
tonerne, mens katten 
skal synge lidt mere 
hakkende og virke 
lidt dummere. 
I dag er vi alle mere 
friske end i går, og 
også min solosang 
går meget godt. Jeg 
glæder mig allerede 
til næste uges prøver 
og til forestillingerne. 
Billetsalget starter i 
morgen...



Det 
er en kendt 

sag, at skolen besidder 
op til flere ”stinkskabe” 
oppe i kemilokalerne. 
Men enhver elev, der har 

haft idrætsundervisning 
nede i boldspilssalen, har 
sikkert også rynket næsen 
over skabet med musikan-
lægget.
DUSK-journalister har nu 
afsløret baggrunden for 
disse angreb på elevernes 
lugtesans.
Siden 2008 har idræts- 
og biologilæren Knud S. 
haft en hemmelig ostefab-
rik liggende bag muren. 
Fra troværdige kilder fik 
redaktionen informati-
oner om ostefabrikkens 
målsætning.
”For mig var det en super-
god løsning,” fortælles 
der.
”Jeg har op til flere gange 
indsamlet gamle idræts-
sokker, der blev glemt i 
omklædningsrummet, og 
låst dem inde i skabet. Jeg 

opdagede, 
at når 
sokker-

ne ligger i en bunke i et 
stykke tid, dannes der et 
hvidt lag. Efter nærmere 
undersøgelser fandt jeg ud 
af, at det var mikroorga-
nismer, der var i færd med 
at nedbryde sokkerne.”
En særlig blanding af sved, 
plastik og ideelle rumfor-
hold m.h.t. temperatur og 
tryk muliggjorde det for 
bakterierne at nedbryde 
de polyesterholdige gen-
stande.
”I løbet af to uger var en 
hel bunke blevet opløst og 
der havde samlet sig hvide 
klumper i skabet.”
Efter en grundig analyse 
og smagsprøver kom 
Knud S. frem til, at disse 
klumper ikke var giftige, 
men tværtimod yderst 
velsmagende.
Kort tid efter indviede 
Knud S. kollegaer i sin nye 
opdagelse.
Sammen med to andre 
idrætslærere, Helke Z. 
og Gertrud K., begyndte 
han nu med en ”intensiv 
indsamlingsfase” af gamle 
sokker for at fremme 
produktionen. Dernæst 

blev der skabt et hemme-
lig produktionsrum, med 
indgangen under skabet. 

Selve lagringen varer 
længe, men nu efter fem 
år vil de første pakker 

med ost være klar til salg 
i kantinen. ”Vi regner med 
en stor succes,” siger 
opfinderen, ”det er lige 
som en god whisky, det 
tager tid, men det er det 
sgu da også værd!” Og 
det kan vi kun bekræf-
te, DUSK-redaktionen 
beskriver gennemgående 
smagen med begejstring: 
”Den første smagsprøve 
giver en fornemmelse af 
valnødder på tungen, så 
følger der langsomt en 
lakridsagtig note, mens 
den nede i maven udfolder 
en behagelig varme.”

Vi glæder os til det 
regulære salg om somme-
ren, når osten serveres på 

rundstykker 
sammen 
med æg og 
remoulade.
Alt tyder 
på en stor 
succes, der 
endda kunne 
nå ud over 

skolens mure; Arla har al-
lerede anmeldt deres inte-
resse og antydet mulighe-
den af et salg. Under disse 

omstændigheder kan vi 
selvfølgelig acceptere, at 
det stinker så voldsomt i 
boldspilshallen.
Vi siger held og lykke med 
osten, Knud!

DUSK afslører

Af Rune Delfs, 
13. årgang

Stankens oprindel-
se endelig afsløret



Min bedstemor har 
mange billeder. Jeg 
har aldrig haft alt for 
stor interesse i dem, 
fordi de bare viste 
grønne enge og lyk-
kelighed uden dybde, 
uden karakter. Nogle 
af dem skiftede en 
gang imellem, men 
jeg lagde sjældent 
mærke til det. 
Men så en 
dag var der 
et billede, 
der var an-
derledes. Det 
viste børn, 
der legede 
på en eng. I 
grunden ikke 
noget andet 
end de and-
re. Men det 
havde en tyk 
sort rand. Det 
var som om 
kunstneren 
havde malet 
et næsten perfekt 
billede, som han så 
alligevel ikke kunne 
lide. Derfor havde 
han mærket det med 
en sort rand. 
Jeg spurgte bedste, 
hvad det skulle bety-
de. Hvor havde hun 
fået det fra? Hendes 

blik blev fjernt, inden 
hun fortalte mig his-
torien bag den sorte 
rand:
”Som du ved, er jeg 
opvokset i et bør-
nehjem. Vi havde en 
lille skole der, og der 
var kun få børn udef-
ra, der gik der.
Vores kunstlærer var 

en meget klog mand. 
Han havde et øje for 
talent. Det var noget, 
jeg aldrig havde – 
kunstnerisk begavel-
se. En gang fik vi som 
lektie at tegne Sankt 
Nikolaus med sin 
hest. Jeg gjorde mig 
umage med manden. 

Alligevel lignede han 
mere en strådukke 
end et menneske. 
Hesten startede jeg 
på tre gange. Så var 
jeg så frustreret, at 
jeg bare tegnede 
nogle kruseduller 
ved kanten af papiret. 
Da min lærer spurg-
te, hvor hesten var 

henne, pegede jeg på 
stregerne og sagde, at 
den var løbet væk og 
det var halen. 
Han forstod vist ikke 
sjov, så han gav mig 
en lussing. Sådan 
gjorde man dengang. 
Vi ubegavede fik altid 
kun akvarel-farver 

i undervisningen. 
Dem, der havde lidt 
mere talent, gav han 
akryl-maling. Og der 
var én dreng, der fik 
oliefarver. Han var et 
kunstnerisk geni. 
Men det var næsten 
det eneste, man lagde 
mærke til, at han 
kunne. Han var stum. 

Ikke fordi 
han ikke 
kunne 
tale, han 
sagde 
bare ikke 
noget. Jeg 
havde i 
starten 
prøvet 
på at tale 
med ham, 
men sel-
vom han 
så ud til 
at lytte, 
viste han 
aldrig no-

gen som helst reakti-
on på det, jeg fortalte 
ham. Lærerne tog det 
bare, som det var. De 
var sikkert også træt-
te af at spørge ham, 
når de da vidste, han 
ikke ville svare. 
Han var en smuk 
dreng. Sort hår og 

Den sorte rand
En novelle af Kira Kutscher



blå øjne, slank og 
forholdsvis høj. Men 
hans ansigt viste 
aldrig, hvad han 
tænkte. De eneste 
følelser, man kunne 
fornemme i ham, var 
dem, han viste i sine 
billeder. 
Jeg var chokeret, da 
jeg for første gang så 
på, mens han malte. 
Han begyndte bagfra. 
Himmel, træer. Og 
så var der en flok 
børn. På udflugt 
eller siddende 
rundt om spise-
bordet, eller hvad 
han nu kunne 
finde på. Billeder-
ne var så lykkeli-
ge, udstrålede så 
meget glæde. 
Så tog han den 
sorte maling fra 
kassen og tog en 
stor klat på sin 
farvepalet. Han 
tog den tykkeste pen-
sel, han kunne finde 
og dyppede den i. 
Han malede en streg 
på den ene side. 
Jeg var forskrækket. 
”Hvad gør du!?”, 
spurgte jeg, ”du 
ødelægger det jo.” 
Han så kort på mig 
med sine dybe og 
triste øjne, så satte 
han penslen på bil-
ledet igen og malede 
den sorte rand fær-
dig.”
Bedstes øjne var nu 

drengens. De var 
dybe og blå og triste. 
Jeg lagde armene om 
hende. Jeg vidste ikke 
rigtigt, hvad jeg skul-
le gøre eller sige nu. 
Efter nogle minutter 
spurgte jeg hende så 
det, der havde un-
dret mig lige fra det 
sekund, da jeg først 
havde set billedet: 
”Men hvorfor gjorde 
han det?”

Igen svarede hun 
ikke med det samme. 
”Det var også det, jeg 
ville have at vide af 
ham. Men han talte 
jo ikke med nogen. 
Jeg blev ældre og 
flyttede ud fra bør-
nehjemmet. Han blev 
der. 
Da jeg efter et stykke 
tid kom og besøgte 
nogle gamle venner, 
stod nogle af hans 
billeder til salg. Jeg 
spurgte, hvor dren-
gen var henne og fik 

at vide, at han for en 
uge siden var løbet 
væk og hoppet ned 
af en klippe. Han var 
død og det havde 
været hans egen bes-
lutning. 
Jeg prøvede at finde 
ud af baggrunden og 
gik hen til nogle af 
drengene, der havde 
boet sammen med 
ham. De svarede kun, 
at han altid havde 

været mærkelig og 
depressiv. Men der 
var noget i deres 
øjne, der også hav-
de været i hans. Et 
udtryk, jeg aldrig vil 
glemme. 
Det er nu tyve år 
siden, at børnehjem-
met blev lukket. Jeg 
gik derhen, da de 
solgte deres inventar. 
I de mange år have 
ingen villet købe et 
af billederne med 
den sorte rand. Da 
jeg stadig godt kunne 

huske drengen, køb-
te jeg et. De gjorde 
stadig et enormt og 
uhyggeligt indtryk på 
mig. 
Mens jeg så på bil-
lederne og udvalgte 
det, hvis opståen jeg 
havde iagttaget, kom 
en mand og lagde en 
hånd på min skulder. 
Jeg vandte mig om og 
syntes, jeg genkendte 
ansigtet. 

”Jeg kendte 
drengen, der 
malede det.”, 
sagde han. 
Jeg nikkede. 
”Også mig. 
Han hoppe-
de ud over 
en klippe 
nogle må-
neder efter at 
jeg var flyttet 
herfra.”
Nu var det 
hans tur til at 

nikke. Der stod tårer 
i hans øjne. Jeg kan 
ikke huske at have set 
nogen voksen mand 
se så bange og fors-
krækket ud. 
”Jeg boede på værelse 
med ham.”, fortalte 
han mig. ”Dagene 
her var o.k. Alt var 
godt, så længe det 
var lyst og vi måtte 
ud til pigerne. Men 
efter sengetid var vi 
bange. Alle sammen. 
Så lå vi i vores senge, 
med tæpperne truk-
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ket hen over hovedet 
og bad til gud: 'Lad 
det ikke være mig i 
aften. Lad det gå ud 
over en af de andre.' 
Nogle dage virkede 
det, andre dage ikke.” 
Nu rystede han over 
hele kroppen. ”De 
kom, om natten. 
Altid. Der var en af 
os, der næsten aldrig 
blev skånet. Han var 
smuk. Slank, bleg, blå 
øjne og skinnende 
sort hår. Den dag, 
han flyttede dertil, 
legede han med os 
andre på gården. Han 
lo højere end nogen 
andre. Men det var 
forbi efter den første 
nat. 
Pædagogerne, som de 

blev kaldt, drev latte-
ren ud af ham. Med 
deres liderlige fingre 
og ækle kroppe. Du 

kan ikke forestille dig 
hans skrig den første 
nat. Men det nytte-
de ikke noget. Jeg 
havde i begyndelsen 
prøvet på at hjælpe 

de andre, men det 
var for længst forbi. 
Så jeg lå bare tavs, 
med tæppet over mit 

hoved, og lyttede 
til skrigene. Lyse og 
skingre skrig af angst 
og mørke, væmmeli-
ge lystskrig blev til en 
hård klump, der til-

stoppede min hals og 
lod min krop ryste. 
Efter den nat sagde 
han aldrig et ord 
mere.”
Jeg så chokeret på 
ham. Tårerne var 
begyndt at trille hen 
over hans kinder, 
mens han havde 
fortalt.”
Her afsluttede bedste 
historien. Og jeg tror 
ikke, at der er noget 
at tilføje (endnu).

Historien er baseret 
på virkelige begiven-
heder.

Smil og maskerade
7. og 8. årgang holder fastelavnsfest

Mandag, den 11/2 afholdt 7. og 8. årgang 
deres fastelavnsfest i den lille gymnastiksal. 
Der blev ikke stillet mindstekrav til elever-

nes udklædning, men 
alligevel sås det, at 
rigtigt mange havde 
investeret megen krea-

tivitet i at smyge deres daglige 
identitet af sig i et par timer 
for at kaste sig ud i maskerade, 
rollespil og festivitas. Hallen 
summede af forventningens 
glæde, som kulminerede, da 
fastelavnstønden fik hug og 
barslede med kaskader af 
bom. Som prikken over i'et 
havde Leif Mikkelsen og 7.b 
sørget for lækre fastelavnsbol-
ler, som tryllede smilene frem 

hos hulemænd, hekse og solsik-
ker og rundede dagen af til alles tilfredshed.
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For nogle dage siden 
kom en forskrækken-
de og dog fascineren-
de film i biograferne, 

som endda er lavet 
efter en virkelig begi-
venhed:"3096".
 Filmen handler om 
en pige, som bliver 
indespærret i en kæl-
der i 9 år og misbrugt 
der, - også seksuelt.
 Det nok mest 

uforståe-
lige for de 
fleste er, at 
hun forels-
ker sig i 
den mand, 
som gjor-
de alt 
dette mod 
hende. 
 Dette 

kaldes "Stockholm-
syndromet".

 "Stockholm-syndro-

met" er et psykolo-
gisk fænomen, der 
passivt opstår, når 
man er i fangenskab. 
Man opbygger et 
positivt emotionelt 
forhold til sin kid-
napper, der endda 
kan gå så vidt at man 

sympatiserer, koope-
rerer eller i sjældne 
tilfælde forelsker sig 
med vedkommende.

 "Stockholm-syndro-
met" blev opdaget 
ved et bankrøveri i 
Stockholm, hvor 4 
mennesker blev taget 
i fangenskab i 5 dage, 
men i stedet for at 
være bange for kid-
napperne, begyndte 
de at sympatisere 
med dem. Forholdet 
blev så godt, at de 
senere modsatte sig 
en domfældelse over 
og sågar besøgte dem 
i fængslet bagefter. 

 Men hvorfor opstår 
sådan en sympati? 
 Årsagen er, at de 
tilbageholdte kun ser 
en del af fangens-
kabet, de er måske 
bundet og venter på 
politiet, der holder 
sig tilbage og ikke 

kommer, mens fan-
gevogterne ser dem 
som en livsforsikring, 
og derfor behandler 
dem godt. Fangerne 
må gå på toilet mv., 
hvilket bliver opfattet 
som gode ting, og 
med tiden forsvinder 
hadet mod fange-
vogterne, mens man 
snarere bliver vred på 
politiet.

 Vi kan konkludere, 
at der passivt forgår 
en nærmest uforståe-
lig proces, som de 
fleste nok ikke ken-
der til, men måske er 
det slet ikke så slemt, 
hvis man sympati-

serer med den, 
der bortfører 
en. Selvfølge-
lig er det ikke 
nogen dejlig 
tid, men måske 
bliver den nem-
mere at bear-
bejde, når man 
sympatiserer. 
Man kan sige, 
at vores hjerner 
nok ikke gør 
det uden grund.

Af Leif Helbig og Max Steinberg, 
11. årg.

Stockholm-
syndromet



Forestil dig følgen-
de situation:
Du har lige fået din 
velfortjente ferie 
men har hele 
tiden i bagho-
vedet, at du skal 
skrive denne 
svære mate-, 
dansk-, kemi- 
etc. klausur lige 
efter ferien.
Påskeferien 
nærmer sig med 
store skridt (28. 
marts til 9. april) 
og motivationen 
synker til nul-
punktet. Klau-
surplanen starter 
allerede før ferien og 
slutter efter ferien. 
Problemet:  Det kan 
godt ske, at en klau-
sur skal skrives lige 
efter at ferien er slut. 
Der kunne opstå føl-
gende konstellation: 
En svær klausur, 0 % 

motivation, du 
fatter ikke en 
skid af emnet 
og før klausuren 
er der to ugers 
skolefri tid  og 
dermed ingen 
chance for at få 
besvaret nogle 
spørgsmål 

angående emnet. Der 
findes nu flere mu-

ligheder for, hvad du 
kan gøre:
Du forbereder dig 
IKKE på klausuren: 
Hvis du lægger vægt 
på dine karakter, er 
det en meget dårlig 
ide. Sandsynligheden 
for at du scorer point 
med et kvalificeret 

gæt er meget lavt. I 
nogle tilfælde kan 
det godt nok lyk-
kes, men det er ikke 
noget man skulle 
stole på. Så sidder 
du og hænger midt i 
klausuren, keder dig, 
og ser hvordan dine 
klassekammerater 
vil få en god karakter 
for deres klausur. Så 

er du en af de enes-
te som får en meget 
dårlig karakter. Hvis 
du ikke vil ødelægge 
dit karaktersnit, så 
lad være med at bru-
ge denne metode!
Du læser hele ferien 
igennem: Det er me-
toden alle lærere ville 

være stolte af. Men 
vær da ærlig: Du vil 
aldrig blive så flittig 
som læreren gerne 
vil have det. Mange 
elever har store pro-
blemer med skolear-
bejde lige før ferien. 
For det første har 
de ingen motivation 
længere og energien, 
som man som regel 

behøver for at 
udføre dette 
hårde arbejde, 
er også væk. 
Altså har man 
brug for fe-
rierne for at 
slappe af og 
at tanke ener-
gi.  Hvis du så 
ikke får tanket 
denne energi, 
fordi du bru-
ger ferierne 
på at læse, har 
du måske styr 

på emnet, men din 
motivation og energi 
er stadig lig 0. Der-
med gør du dig selv 
ingen tjeneste mhp. 
de næste klausurer 
og opgaver. Derfor er 
denne ide ikke god.
Du deler ferien op: 
Denne ide lyder 

Hvordan overlever man….
en klausur lige efter ferien?

Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 11. årgang



måske ret logisk, men 
heller ikke den er 
perfekt. Hvor dumt 
lyder det lige, at man 
opdeler sine ferier 
50/50? En uges fritid 
og en uges læsning? 
Det lyder lidt idio-
tisk. Måske er denne 
metode ret effektiv, 
men ofte passer det 
bare ikke ind i ferie-
planen. En ferierej-
se f.eks. bryder sig 
ikke om sådan en 
ferieopdeling, og det 
er sikkert, at alle ville 
foretrække en ferie-
rejse end at læse op. 

Denne ide 
fungerer bare 
ikke i virke-
ligheden.
Eftersom alle 
disse metoder 
ikke for alvor 
peger på en 
god løsning, 
må vi finde 
på en anden 
konklusion. 
Klausurer ef-
ter ferierne er 
bare dårlige, 
derfor appellerer vi 
til kontoret og sko-
leledelsen:

HOLD OP MED 
AT LÆGGE 

KLAUSURERNE 
PÅ SÅDAN ET 

DUMT TIDSPUNKT!!!!

Om man kan lide det 
eller ej, valentinsdag 
er ved at være en 
etableret størrelse på 
den indre vægkalen-
der for rigtigt mange 
elskende par. Det 
er dagen, hvor man 
symbolsk materiali-
serer sin kærlighed til 
f.eks. sin kæreste ned 
til et enkelt, smukt 
symbol - en rose, et 
digt eller en roman-
tisk oplevelse. De fris-
ke piger på billedet 
har taget tanken til 
sig og transformeret 
den for at sprede lidt 

glæde rundt omkring 
dem: Den 14. febru-
ar opsøgte de således, 
iført det rette udstyr, 
kammerater og lærere, 
som de gerne ville takke 
for deres måde at være 
på. De høstede mange 
smil på deres vej frem 
og får tommelfingeren 
opad herfra for deres 
søde initiativ - i hvert 
fald, når vi er kommet 
os over den første bit-
terhed over ikke selv 
at være blevet begavet 
med blomster og søde 
breve af dem...

Engle på kærlighedsmission
Elever spreder glæde på valentinsdag



Det tyske ungdomsord for 2012 er netop blevet kåret. Det blev ‘Yolo’. Jeg vil være så ærlig at indrømme, 
at jeg ikke har hørt ordet før i dag. Men nu er jeg jo heller ikke helt ung nok mere til at være i målgrup-
pen ; ) Jeg kan dog læse mig til, at ‘Yolo’ er et akronym for ‘You only live once’, og altså en opfordring til 
at nyde livet og gribe de chancer, som det byder dig.

40.000 indsendte ord skulle juryen vælge imellem. Sikke en omgang! Men valget faldt altså på ‘Yolo’. 
På 2.-pladsen landede ‘FU!’ (forkortelsen for ‘Fuck You!’) og 3.-pladsen tog ‘Yalla!’ (fra arabisk: ‘skynd 
dig!’). Personligt ELSKER jeg også ordet ‘Komasutra’, der kom på en 5.-plads. Det beskriver forsøgt 

samleje mellem to meget, meget berusede personer. Det er sgu god humor!

Det her er (ifølge juryen) de 15 mest populære tyske ungdomsord i 2012:

akk = ligemeget; kommer fra hiphop-miljøet, awesome = fedt, cool,  crank = sejt, forbløffende

Facebookschlampe = facebook-bruger, der tilføjer venner, som vedkommende ikke kender, bare for at 
forstørre sit antal FB-venner, forever alone = for altid alene, FU! = Fuck you!

Komasutra = forsøgt samleje mellem to meget berusede personer, leider geil = (desværre) cool

me gusta = det synes jeg godt om, Shizzl = unødvendigt kram, spoilern = at ødelægge noget for andre, 
f.eks. ved at fortælle, hvad der sker til sidst i en film eller bog

Waschbärfresse = ’vaskebjørnsfjæs’ – en kvinde med for meget sort makeup på øjnene

wulffen = 1. at overfylde nogens indbakke; 2. at lyve; 3. at få noget gratis eller leve på andres penge, 
Yalla! = Skynd dig!, Yolo = ”you only live once”; opfordring til at 
tage/gribe chancen

Der er ikke mange tyske ord i den liste, egentlig. Hej globalisering! 
Sidste år vandt i øvrigt udtrykket ‘swag’. Et af de sjove ord i ung-
domsordsrækken er det første, der nogensinde blev kåret (i 2008) 
– nemlig ‘Gammelfleischparty’ (‘forældet kød, der holder fest’). 
Det er ungdommens ord for en fest med folk over 30 år. Haha!

DUSK er stolt af at kunne præsentere en ny artikelserie med det velklingende navn 
Tyskerbloggen. Den skrives af Jytte Müller, student 2005, der på finurlig vis fortæller 
små historier om Tyskland og tyskerne. Emnet i dag er:

Jugendwort 2012: YOLO

Tyskerbloggen
Læs mere på 
tyskerbloggen.wordpress.com 
eller følg med på www.face-
book.com/tyskerbloggen


