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Kære læser!

Sommeren er over os, og (forvent-
nings-) fulde unge mennesker glæder 
sig til at undslippe lærerens tugt for 
endelig, i seks dyrekøbte, kostbare 
uger at ånde friheden i fulde drag. 
Sådan! Så bliver man lige kastet ud i 
livet - dem, der normalt læser lektier 
i timevis hver dag, får øjnene op for, 
at der findes et liv uden for murene, 
mens dem, der knapt kan finde ud af 
at stå op til daglig, har 45 dage til at 
samle energi og kræfter for at give 
den en skalle, når vi ses igen til august. 
Jeg håber, I alle får en rigtig god ferie 
med masser af oplevelser, men også 
en gryende, i starten næsten umærke-
lig følelse af, at man alligevel savner 
det hele lidt - kammeraterne, sam-
menholdet, og, ja, skolen! Vi siger det 
ikke højt, følelsen skal 
druknes i kådhed, men 
det nytter ikke at kæm-
pe imod...
God fornøjelse med 
denne sommerudgave af 
DUSK!

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!
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Idrætsprofilklassen 
12c oplevede en hel 
uge fra den 1.3. til 
9.3. i de østrigske 
bjerge i den lille 

landsby Mallnitz i 
Kärnten. Efter 16 
timers buskørsel 

ankom klassen med 
Jens Mathiasen og 
Dietmar Bock som 
dreamteam til de-
stinationen i strå-

lende solskinsvejr. 
Eleverne gik straks i 
gang med skiløb og 

under Jens’ kyndige 
instruktion udfolde-
de både begyndere 
og øvede deres 
fulde potentiale i 

carving-, snowboard 
og telemarkteknik 
med hurtige frems-

kridt.  Eleverne blev 
optaget på pisten 
og videoerne blev 
bearbejdet i grup-
per om aftenen, der 
præsenterede de 
enkelte elevers og 
læreres skiløbte-
knik (bl.a. dødsplo-
ven, skovskideren 
og gorillaen). Som 
næsten indfødt 
østriger klarede 
Dietmar alle sprogli-
ge og administrative 
udfordringer med 
eleverne (sygehus, 
gendarmeristation 
mv.) på effektiv vis. 
Hele turen blev til 
et mindeværdigt 
og vellykket arran-
gement, der hjalp 
både elever og lære-
re med at udvikle 
deres faglige og so-
ciale kompetencer i 
is og sne. 

Bjergtagende op- og nedture
12c på skisafari i Østrig



Studentereksamen! – Hvad nu? Starte på 
et studie? Og hvis ja, hvilket? Tage et sab-
batår? Eller måske noget helt andet? Et di-
lemma, mange unge studenter befinder sig 
i, efter de har fået sat huen på og festet to 
uger i træk. Min gode kammerat Bahne og 
jeg havde heldigvis allerede lagt planer i 9. 
klasse og målet var klart: Et sabbatår i Gha-
na, hvor vi ville arbejde som lærere. Hvorfor 
Ghana? Ja, delvist fordi min fars familie bor 
dernede, men først og fremmest for at ople-
ve en hel anden kultur og samle livserfaring.
 Efter vi fik vores studentereksamen, 

efterfulgt af tre måneders arbejde for at 
spare pengene sammen, startede vi Afrika-
eventyret i oktober 2010. Med lidt hjælp 
fra en organisation var vi kommet i kontakt 
med en folkeskole (Larris Academy) nær 
hovedstaden Accra, hvor vi skulle undervise 

og opleve det, der efterfølgende nok kan 
betegnes som en af den mest spændende 
og oplevelsesrige tider i vores liv.
 Da vi ankom til skolen, gik hele meget 

hurtigt: ”Hvilke fag kan 
du undervise? En-
gelsk? Fint, vi mangler 
for tiden en engelsklæ-
rer! Du starter med 
det samme!” Jeg blev 
smidt ind i klassevæ-
relset og der stod 
jeg, foran 30 afri-
kanske børn, uden 
forberedelse, uden nogen erfaring som 
lærer. Det var nok mit første kulturchok, 

eller som ghaneserne plejer at sige: ”This is 
Ghana for you!”.
 De efterfølgende måneder i skolen var 

meget intensive og spændende med masser 
af oplevelser som præger mig den dag i dag. 
Vi havde en fantastisk tid og kunne bidrage 
lidt til at gøre situationen lidt bedre for bør-
nene. Vi byggede blandt andet fodboldmål, 
en basketkurv og gav skolen en omgang ny 
maling. Jeg skrev en skoleavis med flotte 
billeder med 7. klasse (noget de ikke er vant 
til, da deres undervisning hovedsageligt 

“This is 
Ghana 
for you!“ Af Jonathan Tei Bergfeld, 

student 2010



består af at lære ting udenad), og i sammen-

arbejde med min storebror, som på dette 
tidspunkt var lærer på Jens Jessen Skolen, 
fik vi skudt et brevvenskab 
mellem mine elever i Ghana og 
hans elever i Flensborg i gang. 
Vores største succes var dog 
et projekt, hvor vi indsamlede 
omring 2000 € blandt familie 
og venner, som vi investerede i 
skolens bygning (som på dette 
tidspunkt kun var halvfærdig), 
renovering af børnenes lege-
plads, skolemateriale til børne-
ne og legetøj. 
Var det det rigtige valg at tage 

et sabbatår i Ghana efter gym-
nasiet? For vores vedkommen-
de helt klat JA! Har det forandret os som 
mennesker? Lidt. Selvfølgelig falder man 

hurtigt tilbage i de gamle mønstre, når man 
er hjemme igen, har et toilet med flydende 
vand og en lækker stor seng. Men alligevel 
har oplevelserne præget os og givet os et 
andet syn på mange ting, for eksempel at 
man ikke burde tage alting for givet. Deru-
dover var vi friske og veloplagte til at starte 
på vores studier, efter at man var blevet lidt 
skoletræt. Et udlandsophold efter studen-
tereksamen er således helt klart en ting jeg 
kan anbefale, om end du nu er Ghana eller 
måske et helt andet sted.
I foråret 2013 var Bahne for øvrigt igen 

nede i Ghana, hvor han besøgte skolen og til 
vores store glæde er bygningen blevet dob-
belt så høj og det går generelt fremad med 

skolen! Det er en god følelse at have haft en 
lille andel i fremskridtet.

Jonathan Tei Bergfeld, Duborg-student 
2010

Hvis du måske sidder og ikke ved, hvad 
du skal efter din studentereksamen eller 
du generelt ønsker flere informationer om 
projektet og vores tid i Ghana, er du meget 
velkommen til at kontakte mig på mailad-
ressen jonathanbergfeld@gmx.de.



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

"Kære panel, 
min veninde 
kommer sam-
men med min 
ekskæreste nu. 
Jeg kan ikke 
lide det. Skal 
jeg gøre noget 
ved det?”

Kære pige, 
Du kan ikke 
standse kærlig-
hed. Måske er 
det kun et kort-
varigt sværmeri, 
måske varer det 
i flere år. Men i 
hvert fald pt. vil 
du ikke vinde 

noget ved at prø-
ve på at få din 
veninde og din 
ekskæreste fra 
hinanden. I de 
første tre må-
neder sammen 
er deres hormo-
ner så aktive, at 
du ville tabe en 
veninde i stedet 
for at få dem fra 
hinanden. Også 
selvom du mås-
ke er bange for, 
at din ekskæres-
te gør din venin-
de ondt. I så fald 
kan du snakke 

med hende og 
sige til hende, at 
hun skal være 
forsigtig med 
ham.
Hvis det er pga. 
jalousi, så kan 
du også godt 
snakke med din 
veninde om det. 
Hun kender 
sikkert selv til 
følelsen i stør-
re eller mindre 
omfang, derfor 
vil hun forstå 
dig. Så vil hun 
ikke være sur på 
dig, hvis du siger 

noget dårligt om 
din ekskæreste 
eller noget grimt 
om deres parfor-
hold. 
Selv hvis det 
gør ondt, er der 
desværre ingen 
vej at stoppe 
deres kærlighed 
eller hormoner 
eller hvad det 
nu er. Men du 
kan prøve på 
at forklare din 
situation, så din 
mening bliver 
forstået og ac-
cepteret. 

"Kære brevkas-
se, en fra min 
klasse fedter 
rigtig meget 
for læreren. 
Alle kan se 
det undtagen 
læreren selv. Vi 
er mange, der 
er irriterede 
over det. Hvad 
skal vi gøre for 
at få ham til at 
holde op?"

Er I sikker 
på, at eleven 
opdager det, 
at han fedter? 
Hvis ikke, 
så kan I høf-
ligt gøre ham 
opmærksom 
på det. Hvis I 
er sikre, så kan 
I, som klasse, 
tale med lære-
ren. Han skal 

lytte til jer. I 
kan forklare 
ham, at der er 
en, der fedter, 
selvom han 
ikke opdager 
det. Og I kan 
bede ham om 
at fokusere lidt 
mere på den 
faglige viden 
i ytringerne. 
Hvis karakteren 
så stadig gives 

uretfærdigt, 
fordi der er no-
gen, der fedter, 
kan I melde 
det til skolele-
delsen, der så 
hjælper jer. 



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

Claas er...
OND I SULET!

Også i dette nummer vil DUSK give Claas Johannsen fra 13. årgang lej-
lighed til at ytre sig om indkomne spørgsmål - hvis spørgeren er 
indforstået. Claas er nemlig en hård hund og går ikke ind for blødsø-
denhed. Claas spiser ikke honning, nej, han tygger bier i stedet for. 
Claas går ikke med ur - det er HAM, der bestemmer, hvad klokken er!

Kære spørger,

Jeg synes du stiller det forkerte 
spørgsmål. Det, der burde interesse 
dig, er hvordan 
du kan blive lige 
så god til at fed-
te for læreren 
som slejmeren 
fra din klasse. 
Det er slet ikke 
pinligt at fedte over for læreren. 
Hvorfor gøre sig umage med de 
daglige lektier, hvis man kan holde 
sit gennemsnit, der hvor man vil 
have det, med lidt smalltalk? Det er 
både mere effektivt og smartere. 
Det, der i virkeligheden er pinligt, 

„Kære brevkasse, en fra min klasse fedter 
rigtig meget for læreren. Alle kan se det 
undtagen læreren selv. Vi er mange, der er 
irriterede over det. Hvad skal vi gøre for at 
få ham til at holde op?“

Har du...

spørgsmål til kær-

lighedspanelet? 

Så HUSK at angive, om 

Onde Claas også skal tage 

stilling til det!

Claas Johannsen, 
13. årgang

er når man ikke kan finde ud af at 
omgås med andre mennesker og så 
bliver jealoux på dem, der godt kan 
finde ud af det. Du burde tage dig 
sammen, klappe slejmeren på skul-
deren og prøve at efterligne ham/
hende.



Min far fik en hjerneblødning i oktober 
og kom efter et par uger i Diako til genop-
træning i en klinik i Malente. Hjerneblød-
ningen betød, at han nu er lammet i den 
ene side og sidder i kørestol. Vi så frem til 
at kunne få ham hjem, så vi ikke længere 
skulle køre til Malente hver weekend, og 
havde tillid til at vi ville få den hjælp og 
de midler vi har brug for, så vi kan klare 
situationen hjemme og pleje 
min far. Problemerne 
startede dog allerede 
inden han overho-
vedet kom hjem. 
Klinikken i Malente 
havde lovet at sige 
til 3-4 uger inden 
han skulle hjem, så 
vi havde nok tid til 
at få visse hjælpe-
midler som f.eks. en 
speciel konstruktion 
til sengen og en toilet-
stol. Vi fik dog først meddelelsen 1 ½ 
uger inden. I klinikken arbejder et såkaldt 
”Entlassungsmanagement”, der skal hjælpe 
patienterne og deres familier når turen går 
hjem. Det virkede dog ikke særlig godt for 
os, da medarbejderne ikke forhørte sig om, 
hvad vi havde brug for, og derfor bestilte 
de forkerte ting, så vi blev nødt til at ringe 
rundt og stresse, for at kunne have min far 
derhjemme. 
Vi fik ordnet det hele, men da han så kom 
hjem i februar var problemerne langt fra 
løst. Vores hus er bygget sådan, at man skal 
op ad nogle trapper, for at komme fra mine 
forældres soveværelse til køkkenet, stuen 
og badeværelset. I starten blev vi nødt til 
at være tre mand om at bære min far op ad 

disse trin. Desuden har vi kun 
et badekar på anden sal, så det 
er kun muligt for min far at 
bruse, hvis han kan komme op 
ad trappen. Derfor søgte vi ved sygeforsik-
ringen om at få en scalamobil, som kan løf-
te kørestolen op ad trappen. Der har i 2011 
været en retsafgørelse i en sag, hvor en 
kvinde ville have en scalamobil for at kun-

ne komme ud af huset og have 
kontakt til venner og 

familie. Hun fik den 
dog ikke bevilliget, 
da sygeforsikringen 
kun betaler for den 
medicinske rehabi-
litation og ikke for 
den sociale. I vores 
ansøgning stod der 
dog helt klart, at vi 
har brug for scala-

mobilen, så vi kan flyt-
te min far indenfor huset, 

og for at kunne varetage en del af 
hans pleje. Sygeforsikringen henviste dog 
til den tidligere retsafgørelse og nægtede 
at bevillige scalamobilen, så det lader til, at 
ansøgningen i første omgang ikke blev læst 
ordentligt. Min mor ville ikke give op så 
hurtigt og blev ved med at kæmpe for at få 
scalamobilen, og nu har vi så  i maj måned 
fået den efter tre måneders frustrerende 
telefonsamtaler og retslig hjælp fra Sozial-
verband.
I Tyskland er systemet for tilskud til folk 
der har brug for pleje inddelt i tre niveauer, 
hvor størrelsen af tilskuddet afhænger af, 
hvor meget pleje man har brug for. Hvis 
man er på første niveau (kaldt Pflegestufe 
1), så svarer det til, at man næsten kan kla-

Når 
systemet 
svigter

Man kan ikke se det på folk, men mange elever har deres at 
slås med uden for skoletiden. Læs her den barske beretning 
om en families kamp mod et bureaukrati, der viser sig at 
være ufølsomt over for familiens akutte behov for hjælp.

Kira Julius, 
12. årgang



re sig selv, og hvis man er på tredje niveau, 
så kan man så godt som intet uden hjælp. 
Vi vurderer selv, at min far burde være på 
andet niveau, da han godt nok kan bevæge 
sig lidt rundt i sin kørestol og bruge sin ene 
arm, men skal have hjælp til at komme op 
af sengen, få tøj på, gå på toilet osv. Vi har 
en plejer til at komme to gange om dagen, 
så min mor kan gå på arbejde. I første 
omgang blev min far klassificeret til første 
niveau, men vi fik besked om, at det kun 
var foreløbigt, og at vi skulle føre en dag-
bog om, på hvilke områder han havde brug 
for hjælp, og hvor lang tid de enkelte ting 

tager, så det endelige niveau kunne afgøres. 
Det gjorde vi så, men da beslutningen faldt 
var niveauet stadigvæk det første. Der blev 
sendt et dokument til os, hvor der var skre-
vet på, hvilke plejemæssige aktiviteter sy-
geforsikringen mente der optrådte i hver-
dagen, og hvor lang tid der var beregnet til 
dem. Ifølge tidsberegningen på dokumen-
tet burde min far virkelig være på første 
niveau, men de ting der stod på papiret 
viste tydeligt, at vores dagbog slet ikke var 
blevet brugt til vurderingen af niveauet, da 
nogle ting ikke var taget med, og der var 
beregnet alt for lidt tid til de andre. Min 
fars placering på første niveau betød, at 
vi blev nødt til selv at betale en stor del af 

den nødvendige pleje. Vi protesterede mod 
afgørelsen, for at få godkendt andet niveau, 
men uden success. Først da min mor blev 
så desperat at hun gik hen til sygeforsikrin-
gen og skældte ud på dem i slutningen af 
maj, fik vi det godkendt – men kun forelø-
bigt indtil den 31. juli. Indtil da skal papi-
rerne gennemgås grundigt. 
Vi har oplevet hele proceduren som om 
sygeforsikringen prøver at spare penge 
hvor den kan, idet der i første omgang 
godkendes det lavest mulige niveau, og 
godkendelsen af et højere niveau udsættes, 
ved at folkene først efter en klage begynder 

at gennemgå papirerne, 
hvilket så også tager tid og 
udsætter betalingen yderli-
gere. Imidlertid er vi både 
overraskede og chokerede 
over, hvor meget kamp der 
faktisk skal til, for at få de 
midler, man har brug for. 
Det kan egentlig ikke være 
meningen, at man i en situ-
ation, hvor man har nok at 
gøre med at finde sig til ret-
te i en ny form for hverdag, 
også skal bruge kræfter på 
at få de ting bevilliget. Det 
er ikke kun en belastning 

for den, der skal plejes, men også for fami-
lien, der i forvejen er tidsmæssigt belastet 
og så får en finansiel belastning oveni. Vi 
står tilbage med en følelse af at være blevet 
svigtet af systemet. Det burde egentlig sør-
ge for at hjælpe dem, der har brug for det, 
så de kan koncentrere sig om at få det til 
at fungere i hjemmet og skabe forhold, der 
gør det muligt for den sygdomsramte at 
blive rask igen. Hvis det i stedet ender med 
en kamp, hvor sygeforsikringen tænker på 
det økonomiske og prøver at udbetale så få 
penge ud som muligt, lader det til, at der er 
plads til forbedring på dette område.
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 Både ting og tøj kan være på mode.
 Når noget, fx sko eller andre ting i tøjbran-
chen er moderne, så vil alle have det.
 Meget tøj designes i Paris eller Milano.
 Nogle få mærker kan man se overalt. Fx. 
Nike, Adidas, Allstars Converse, Hummel 
og nogle få flere.
 Her i Flensborg 
er der mange, 
der køber tøj i 
Only, Square, 
Veromoda, 
Snipes og H&M.
 Der findes også 
genbrug af tøj.
 Genbrugsmo-
de er ting, fx 
tøj, som man 
genbruger. Der 
findes forskel-
lige måder at gør det på, fx kan man tage 
nogle lange bukser og lave dem om til nogle 
korte. Man kan også godt tage en T-shirt 
og lave den om til en taske. Der findes også 
modedesignere, der laver sådan noget for at 
sælge det bagefter. Mange mennesker, der er 
modedesignere, tjener mange penge på det.

  
  
 

Mode-
typerne 
skifter 
næs-
ten hvert år. Lige nu er der mange, der har 

neontøj på. I 80´erne 
var der også mange, 
der havde neontøj på. 
80´erne er længe si-
den, men moden skif-
ter 4 gange om året 
om sommeren, om 
efteråret, om vinte-
ren og om foråret, og 
noget bliver gentaget 
efter et par år. Mode 
er meget vigtigere for 
piger end for dren-
ge. Fordi pigerne har 

flere muligheder end drengene. For piger er 
der mange forskellige sko, fx støvler, pumps, 
ballerinas og mange flere. Og de kan lave 
mange flere ting med deres hår end dren-
gene. Drengene har næsten alle dage det 
samme hår, hvilket ikke gælder for pigerne.

Af Signe Schubert og Federika Meier, 
7.b

Mode

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!



DUSK-foto-lovestory

Lavet af Johanna Jacob-
sen og Bo Leve Söse-
mann, 7.b



Da jeg sad i fællesarealet på Duborg-Skolen i 
går og fulgte huepåsættelsen, kom jeg i tanke 
om mange ting. Bare den lille fornemmelse 
af, hvor lettet og stolt man som elev modtager 
huen, og hvor voksen man sikkert føler sig, 
var grunden til at jeg hele dagen gik rundt og 
glædede mig til den dag, hvor jeg bliver råbt 
op til at modtage min hue. Symbolet på et 
nyt livsafsnit, som huen er, medfører mange 
spørgsmål om fremtiden, for - hvad vil der 
ske i morgen?
Sikkert går man ikke rundt som nybagt stu-
dent og tænker på i morgen. Sikkert gør man 
det heller ikke dagen efter. Huetiden er i mine 
forestillinger en tid, hvor man bare nyder 
nuet og ikke tænker på fremtiden. Måske 
skulle man oftere i hverdagen have den sam-
me indstilling. Vi går rundt og har mange 
tanker i hovedet, som forhindrer en i at nyde 
dét, som lige sker omkring en. I skolen bli-
ver man ofte konfronteret med spørgsmålet, 
hvordan ens liv mon skal fortsætte, hvilken 
vej man vælger at tage og ofte føler man sig 
for uforberedt til at kunne tage det store 

skridt, som hedder fremtiden. Mange gan-
ge går man endda i panik på grund af den 
overvældende tanke, at man nu kun har et år 
tilbage for at vælge dét skridt, som vil domi-

nere ens fremtid.
Men måske er fremtiden 
slet ikke så indviklet, som man tror den er. 
Sikkert er fremtiden ikke noget nemt, hvis 
man betragter den så abstrakt, som man nu 
engang gør, når man går i 11. eller 12. årgang, 

og begynder på forsøget at sætte ord og bille-
der på ens fremtid. At definere noget ukendt 
er et projekt, man næsten atid kommer galt 
afsted med. Hvordan kan man vide, hvad 
man vil lave hele sit liv, kun fordi man i èt 
øjeblik står foran Ebbe og modtager en hue? 
Hvorfor skulle man på grund af en hue være 
i stand til at forlade det kendte, det trygge, og 
dermed vælge et skridt, som måske er afgø-
rende for
hele livet?
I mindst tre år går man som Duborg-elev 
rundt og bliver mindet om, at man snart skal 
være klar over, hvad det er man vil og hvad 
man egentlig hver dag står op og går i skole 
for. Årene flyver bare afsted og „i løbet af no 
time“ skal man op til eksamen og skider sig i 
bukserne, fordi den afgørende dag nu endelig 
er der.
Men fatter man, hvad der egentlig sker om-
kring èn? Er man klar over, hvad der rent fak-
tisk er sket, når man modtager studenterhuen 

Af Ann-Marie Le-
verenz, 12. årgang

Studenterhuen 
i dag...
     - hvad så i morgen ?



fra Ebbe, og ved man, hvad der skal ske efter 
en uge fuld af fest og alkohol og sjov og balla-
de? Er man klar over, at man rent faktiskt står 
alene med et enormt stort ansvar for sit eget 
liv? Det anser jeg som meget urealistisk. Mås-
ke vil der være mange, som har en studie-
plads på et universitet og dermed ved, hvor-
dan den nærmeste fremtid kommer til at se 
ud, måske er der mange, som har en form for 
plan efter studentereksamen, om det nu er en 
unddannelsesplads eller et år med rejser eller 
afslapning. Men om man virkelig fatter, hvad 
huen virkelig kommer til at betyde, bliver 
rykket i baggrunden. Viden om den dejlige 
tradition, som alle er vilde med, og som alle 
ser frem til, når man er elev på Duborg- Sko-
len, er grund nok til at glæde sig til huen og 
grund nok til at være stolt af ens studenterek-
samen, som man har knoklet hårdt for.
Man kan aldrig vide, hvad livet bringer. Og 
ingen kan forlange, at man kan starte med 
fuldt drøn i et ukendt og nyt liv, fordi man 
bærer studenterhuen med megen stolthed og 
en stor portion selvsikkerhed, man har fort-
jent den, og det er kun dèt, som tæller i dette 
særlige og prægende øjeblik.

Bullshit-bingo i løvens hule
SSW og JU i infight om mindretalsrettigheder

Torsdag, den 9/2 
kunne SSW-U 
under ledelse af 
Claas Johansen 
(13. årgang) og 
Max Kahrmann 
(12. årgang) 
præsentere Du-
borg-Skolen for 
et politisk scoop, 
idet det var lyk-
kedes dem at få 
to medlemmer 
af CDU's ung-

domsorganisati-
on Junge Union 
til at forklare sig 
omkring de-
res angreb på 
mindretallets 
skoler og SSW's 
fritagelse for 
spærregrænsen 
ved landdagsval-
gene. Dette skete 
i form af en 
paneldiskussion, 
som foruden 

JU'erne Tobias 
Loose og Lu-
kas Kilian også 
SSW'erne Malte 
de Grahl 
og Martin 
Lorenzen 
deltog i. 
Bølgerne gik 
til tider højt, 
men selvom 
JU'erne 
ikke høste-
de megen 

sympati blandt 
publikum, var 
det en hyldest til 
demokratiet og 

den frie debat, 
at det lykkedes 
at få dem til at 
stille op.
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Af Ole Møller

Så sent som i november 1966 - 21 år efter 2. 
verdenskrigs afslutning -modtog Duborg-
Skolens daværende rektor Knud Fanø et brev 
hvori der stod følgende:
“Flensburg den 5.11.66.
til Duborgskolen! Dem til Efterretning at vi 
har faaet meddelelse om at vores Søn er fal-
den i April 1945 og ligger begravet paa
“Stadtfriedhof von Capodistria,” dette er
Byen med det jugoslaviske Navn Koper.
Vi beder bare om at tage det til Kendskab.
Venlig Hilsen
S. Münchow og Hustru.”

Duborg-Skolen 
og 2. verdenskrig

DUSK vil i de følgende udgaver fortsat fortælle forskellige kapitler om Duborg-Skolen 
under krigen - om bombeangreb, beskyttelsesrum og den daglige skolegang i en vanvit-
tig tid. I dag handler det om elever, der måtte deltage i krigen på tysk side - for manges 
vedkommende med døden til følge.

Med brevet (der findes i Skolehistorisk Sam-
ling) var en attest fra Standesamt i Flensborg. 
Attesten er udstedt den 19. oktober 1966 og 
af attesten fremgår det at Herman Christi-
an Münchow er faldet i april 1945 i Italien 
i området omkring Istrien. - Så sent gør 2. 
verdenskrig således opmærksom på sig selv 
og på nogle af de tab som vedrørte Duborg-
Skolen.
Glasmosaikken i festsalen minder os i dag om 
de faldne elever og er en bearbejdelse af en 
Lorenz Frølich-tegning til Egil Skallagrims-
søns digt ‘Sønnetabet’.

http://www.skoleforeningen.de/~duborg_skolehistorisk_samling/web/
http://www.skoleforeningen.de/~duborg_skolehistorisk_samling/web/


Før eksamen 
får man altid flere gode 
råd af sine lærere. Men 
ofte er det kun korte og 
(formodentligt) tomme 

floskler som 
f.eks.: ”Vær 
analyseren-

de” osv.
DUSK 
præsente-
rer derfor 
eksklusivt 

,hvad der egentlig er ment med disse 
udtryk. Det er en rådgiver, der afslø-
rer vejen til en succesfuld og uforg-
lemmelig mundtlig eksamen. 

1. Vær der til tiden! 
(Generelt)
Det kan godt være svært, især når 
man er på som den første kl. 8:00. 
Men her er et lille tip: overnat på 
skolen og overrask 
din kommission, når 
de åbner døren til 
lokalet, idet du ligger 
i din sovepose på ”det 
grønne bord”.

2. Vær fri! (Fi-
losofi)
Kom nøgen til filosofi og 
fortæl om en filosofisk 
åbenbaring du havde 
under forberedelsen: 
”En mand der kaldte 
sig for JJ Rousseau sagde til mig: Vi 

skal tilbage til naturtilstanden. 
Hvorfor skal vi skjule vores 
virkelighed, vores instinkter 

bag smudsigt tøj og forkerte flo-

skler? Bort med dig! Åh, du falskhed. 
Længe har du gemt dig bag livets grå 
gardiner. Men nu er 
det på tide at løfte 
sløret og erkende 
sandheden.” Fortsæt 
med at tale højti-
deligt. Gør brug af 
mange pæne adjekti-
ver for at udsmykke 
og underbygge dit 
fremragende oplæg. 
Et lille tip til sidst: 
Dine udsagn forstær-
kes, hvis du taler indviklet, overholder 
en kompliceret syntaks, med mange 
pauser og flere kommaer, ikke laver 
nogen punkter i sætningen – og gør 

dig tanker, imens 
du er ude på at 
forklare en ting, 
springer til et 
andet med en 
indskudt sæt-
ning og knytter 
synspunktet 
sammen med 
det, der egentlig 
skulle blive sagt 
tidligere, men du 
blev jo afbrud af 
din egen tanke, 

så du kom til noget helt nyt.

3. Vær autentisk! (His-
torie)
Kom ind i lokalet med storslåede 

håndbe-
vægelser. 
Fortæl 
med sikker 
stemme om 
de planer du 
har: ”Snart 
vil jeg herske 
over hele 
Nordsøen og 

man vil kende mig ved navnet Kaptajn 
Klaptorsk.” Sådan overbeviser du 

kommissionen om dit kendskab til 
historie. Et lille tip for at understrege 
din autenticitet: Kom iklædt brynje, 
hjelm og sværd.

4. Vær analyserende! 
(Humanistiske fag)
Med et enormt fuldskæg (også hvis 
du er en pige!) og et par store briller 
på næsen kigger du din lærer dybt 
i øjnene og begynder at spørge om 
barndomsoplevelser og drømme. 
”Kompenserer du for noget, idet du 
blev lærer?” Udfyld dit psykologiske 
spørgeskema, vis at du er medfølende 
og kan forstå problemet. Vær sikker 
på at lærens problem ligger i den ødi-
pale fase inden du starter konfronta-
tionsterapien. Det vil være en naturlig 

DUSK afslører

Af Rune Delfs, 
13. årgang

10 ways to make 
your mundtlig eksa-
men unforgettable!



reaktion, at der opstår modstand. 
Angsten for kontroltab er et typisk 
tegn på en patient med neurotiske 
dysfunktioner. Fortsæt terapien!

5. Vær interesseret! 
(Fysik)
Undersøg 
nøje gra-
vitations-
kraften og 
tyngde-
accelera-
tionen (g 
= 9,81m/
s²), mens 
du er i 
samtale 
med fysik-
kommissionen. Lad dig falde på gulvet 
op til flere gange og mål tiden. Hvis 
det ikke ser ud til at være imponeren-
de nok, fortæl om din begejstring for 
fysik, specielt atomfysikken. Kom ind 
på dine fritidsaktiviteter og røb ger-
ne, at du derhjemme i skuret er i gang 
med at bygge en kernereaktor. Berolig 
kommissionen, idet du beskriver de 
høje sikkerhedsstandards der gælder 
for dit skur. For eksempel at din 
radioaktive kilde (Plutoniumisotopet, 
239Pu ) har et helt eget badekar, der 
fungerer som kølesystem, så der er 
ingen fare for kernespaltning.

6. Vær økologisk! (Bio-
logi)
Præsenter stolt din lommekompost, 
som du har dyrket i dine bukselommer 
i de sidste  6 måneder. Hæld den på 
bordet. Mens du rører rund i den, kom 
ind på komposteringsprocesser og 
deres øgede effektivitet i bukselom-
mer. Sæt fokus på de gode forudsæt-
ninger for mikroorganismerne p.g.a. 
kropsvarmen. Bliv dernæst kritisk og 
sæt spørgsmålstegn ved eksamens-

kommissionens miljøbevidsthed – de 
har ingen lommekompost, hvordan 
skal vores verden overleve, hvis alle 
er så egoistiske og kun tænker på sig 
selv?!

7. Vær fair! (Idræt)
For at understrege teamgejst og 
din sans for fairplay foreslår du 
ved sportseksamen, at enhver 
spiller burde få sin egen fodbold, 
så man ikke kommer op at skæn-
des. Overvej også indførelsen af 
flere mål. Bevis spontanitet, idet 
du indfører nye discipliner. En 
god idé er noget alle kan finde ud 
af: fødselsdagslege som f.eks. 
”æggestafet”.

8. Vær ærlig! (Religion)
Vær ærlig og undskyld med en me-
get vemodig klang i stemmen, at din 
religion desværre forbyder dig at tale 
om andres religioner. Fortæl dernæst 
mere om din nye religion og dens po-
sitive aspekter. 
Prøv at omvende 
alle i rummet og 
overbevis dem 
om den evige 
kærlighed, de 
vil finde. Under 
eksamen kan du 
stå frem med og 
hæve dig ud fra 
massen, idet du 
giver et eksem-
pel på anvendt religion og udfører et 
ritual. Sig at du er nødt til at ofre alle 
dine notater til Guden ”Usjes Tus-
kris”. Du sætter ild til dem og råber 
ordene: ”Hil dig, du som har malet 
himlen blå og mælken hvid!”

9. Vær vejvisende! 
(Geografi)
Hiv verdenskortet ned under eksa-

minationen og peg på et nyt land 
(Geodistan), der lige blev opdaget. 
Fortæl om klimaforholdene, det hårde 
fastlandsvejr og det milde kystklima. 
Disse forudsætninger har medført 
en mangfoldighed blandt mange hidtil 
ukendte plante og dyrearter. I Geodi-
stan lever menneskerne i huler, mens 
krokofanter og elediler bor i store 
landsbyagtige fællesskaber, der er 
omhegnet af en ”naturlig monokultur 
af flasketræer”. Kom evt. ind på brut-
tonationalproduktet og de økonomis-
ke vanskeligheder,  landet er kommet 
ud for i den sidste tid, efter det blev 
opdaget. Fortæl om handelsaftalerne 
mellem Geodistan og Europa, der har 
meldt interesse for råvarerne.

10. Vær brobyggende! 
(Generelt)
Det er altid klogt at knytte ting 
sammen, om det nu er snørebånd på 
sko eller mere faglige ting. Kombiner 

de ovenstående råd, så 
du er sikker på, at du er 
velforberedt til enhver 
eksamenssituation. Det 
kan ikke være dårligt at 
komme ind på Apples 
finansielle situation og 
rygterne om den nye 
iPhone, når du skal snakke 
om det binære talsys-
tem i matematik. På en 
eller anden måde hænger 

det jo også sammen. For at afrunde 
din samtale kan det være en idé, at 
starte en personlig perspektivering. 
Her er der mulighed til at bruge tid 
på en lang præsentation af familiære 
forhold. Indflet dernæst langsomt 
deres holdninger. Afsluttende bør 
du takke kommissionen for deres 
opmærksomhed og sidst men ikke 
mindst: tålmodighed.



Elevambassadørerne er en gruppe på cir-
ka 100 elever fra mindretalsskolerne her i 
grænselandet. Både Duborg-Skolen og A.P. 
Møller-Skolen er med, desuden Deutsches 
Gymnasium Nordschleswig, som ligger i 
Danmark. Det at være elevambassadør er et 
projekt, der går ud på at rejse til forskellige 
skoler, for det meste i Danmark, og fortæl-
le dem om, hvordan det er at komme fra 
et mindretal og hvilke fordele det har. Vi 
fortæller om hvordan vi har det, således at 
andre, der måske er i samme situation, men 
ikke har det så godt som os, kan få et andet 
syn på sagen. Desuden fortæller vi om det 
geografiske og historiske, der hænger sam-
men med vores mindretal.  

I april fik vi så muligheden at besøge en 
europæisk skole i München, hvilket er sejt på 
mange måder: Det er dejligt at høre, at man 

er interesseret i os så langt væk hjemmefra, 
men også selve skolen byder på mange op-
levelser. Selvom skolen ikke er en mindre-
talsskole som vores, går der over tusind 
elever, der alle har forskellige baggrunde, 
men ikke bliver nødt til at give slip på dem. 
De kan være i Tyskland og stadig lære de-
res modersmål og historien om de lande, de 
kommer fra. Det byder selvfølgelig også på 
muligheder for 
at snakke om de 
mange identiteter 
og forskelligheder 
mellem dem og 
os osv. Det blev så 
til, at tre elever fra 
Duborg-Skolen og 
to elever fra A.P. 
Møller-Skolen fik 
muligheden til 
denne tur, og det 
er os, der gerne vil 
præsentere den.

Selvfølgelig kan man ikke bare sige, ”OH 
YEAH! Lad os lige rejse til München” og så 
klares det hele af sig selv, så Mads sagde, at 
han gerne ville tage ansvaret og det gjorde 
han så. Han skimmede prislister for trans-
port og organiserede, at vi fandt et tog til 
Hamborg og derfra et fly med Air Berlin til 
München og det samme tilbage igen. Så vi 
fik pakket vores bagage den 8.4. og rejste så 
af sted om morgenen kl. 8, hvor en togtur 
på nogle timer ventede på os, dvs. Mads tog 
sig den frihed at køre med sine forældre til 
Hamborg, hvor vi så senere hen mødtes i 
lufthavnen. Check-in blev klaret temmelig 
hurtigt, men Jana havde sjovt nok booket 
billetten på et forkert navn, så man forven-

Elevambassadørerne i 
München

Af Mads Nygaard og Max Steinberg, 
11. årg.



tede at hun købte en ny billet. I sidste ende, 
uden at skulle betale noget ekstra, landede 
vi så i flyveren og var glade, men som det 
nu skulle gå og turen alligevel ville komme 
til at tage mange timer, skete der det, at vi 
under starten havde nogle problemer med 
turbinerne, så vi skulle stoppe igen og vente 
på et andet fly. Det endte med at vores 12.20-
fly først startede kl. 16.30, men i bund og 
grund var det også i orden. Da det var så vidt 
og alle var inde, var vi spændte på, om den 
kunne starte, men alt gik vel og vi landede i 
München til tiden. I München kom så næste 
opgave og det var at finde det rigtige tog til 
det rigtige sted. Heldigvis ankom vi sikkert 
til den rigtige togstation og alle blev kørt 
hjem til en dansk gæstefamilie, hvor vi måtte 
bo, og det må man virkelig sige tak for! Vi fik 
et eget værelse og Max endda en lejlighed for 
sig selv.

Den anden dag på vores tur var afsat til, at 
vi i første omgang fulgte de elever, vi boede 
sammen med. Så vi lærte skolen lidt at kende 
og fik et indtryk af, hvad det vil sige at gå på 
en ”Europa-Schule”. Man kan sige at un-
dervisningen var strengere end man kunne 
forvente, nærmest lidt latterligt, men ellers 
var det hele fint og pauserne var også gode. 
Efter skoletid, hvilket var ved 3 tiden, fik vi 
så set nogle seværdigheder og havde ellers 
en dejlig dag med at gå rundt i byen. Om 
aftenen gik vi så en tur på en restaurant, som 
er kendt for bayersk mad. Efter aftensmaden 

gik vi så i byen for at se ”München by night”, 
hvilket ikke var noget særligt, men der råbte 
og skreg fodboldfans i næsten alle hjørner, så 
vi blev nærmest nødt til at se fodbold.

Tredje dag var den dag, hvor det så for os 

gjaldt om at arrangere undervisningen. 
Vi holdt foredrag på dansk, tysk samt (for 
største dels vedkommende) på engelsk, fordi 
mange kan engelsk bedre end tysk. Foredra-
gene har selvfølgelig aldrig været 100% ens, 
det skyldes f.eks. blandingen af de mange 
nationer, der byder plads til konversationer i 
mange retninger. Desuden var nogle lærere 
kreative og havde på egen hånd forberedt 
noget passende til faget. Selvfølgelig havde vi 
det lidt svært indimellem, også fordi mange 
elever slet ikke har det typiske danske i sig, 
men alt i alt var foredragene en succes og vi 
fik også nogle gode tilbagemeldinger af både 
elever og lærere. Om aftenen havde eleverne 
igen forberedt at vi skulle se fodbold, så vi 
gik i byen igen og nød ellers kampen med en 
fed stemning!

Den sidste dag var lidt trist, fordi vi skulle 
tilbage igen, men vi nød den sidste time vi 
havde på skolen. Det var planlagt, at vi skulle 
komme ind i en tysk time, men læreren (som 
i øvrigt også står får identitetsprojektet) hav-
de planlagt noget helt andet. Han fik eleverne 
til at optræde foran os og spille nogle scener 
fra Goethes ”Faust”, som vi så skulle vurde-
re. Derefter mødtes vi en sidste gang med 
eleverne og sagde pænt farvel og så gik det 



allerede hjemad igen.

Det var for os alle sammen en stor ople-
velse at være længere væk i nogen tid og 
være lidt mere ansvarlig end normalt og 
vi havde en dejlig oplevelse uden virkelig 
at skulle betale for det. Det var nogle rare 
mennesker vi boede hos og vi fik et godt 
indblik i det sydtyske liv, der er sådan som 
man kender det fra film med træhuse og 
lilla Milka-køer i omegnen. Vi så desu-
den meget af selve byen gennem ture om 
dagen og livet om aften, da vi blev nødt til at 
se fodbold.
Mere vigtig er dog grunden til, hvorfor vi 
kom, og vi må sige, at det ikke var så nemt 
som andre eksterne besøg vi var på, men det 
begrunder vi med, at vi var jo kommet til 
nogle helt andre typer mennesker. Normalt 
plejer vi at komme til de ”typiske” danskere, 
der ikke kender særligt meget til det danske 
mindretal (eller også slet ikke noget) og som 
har en del fordomme mod tyskere. Det med 
fordomme mod tyskere er selvfølgelig ikke 

særligt udbredt i Tyskland, så derfor kunne 
vi nok bruge de ideer, vi havde, men vi blev 
meget hurtigt nødt til at komme ind på det 
vi ville med andre indfaldsvinkler, synspunk-
ter og eksempler. Desuden var det en stor 
omstilling og udfordring at snakke engelsk 
i så mange timer og til elever der taler en-
gelsk derhjemme, i skolen og med venner. I 
sidste ende må vi i hvert fald sige, at det var 
en dejlig oplevelse at komme i nærkontakt 
med så mange forskellige nationer og unikke 
baggrunde.

Hej, vi vil gerne vise jer nogle sange, som vi godt kan lide.
Vi spiller selv klaver og guitar (Sary: klaver, Johanna: guitar).
Her kan I se sangene med noder og akkorder: 

Hall of  Fame: http://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtdFPE.
asp?ppn=MN0108479

Hotel California: http://www.all-guitar-chords.com/guitar_chords_songs.php?ida=6

Vi håber, I forstår det :-)

For sangen ”Hotel California” kan I finde gode anslag på youtube. Her er en god side 
med akkorderne, hvis du ikke ved, hvordan de går: ”www.gitarrengriffe-online.de”.

Gode sange til guitar og klaver

Af Johanna Stahl og 
Sary Marquardt, 7b

http://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtdFPE.asp%3Fppn%3DMN0108479
http://www.all-guitar-chords.com/guitar_chords_songs.php%3Fida%3D6
www.gitarrengriffe-online.de


Gættekon-
kurrencen: 

Vinderen er fundet
I den store gættekonkurrence i sidste 
nummer af DUSK var der rigtig mange 
gode forslag. Som de fleste havde gættet, 
er der tale om elevatorskakten i den gamle 
bygning. Vinderen af en DVD med The 
Expendables er: Max Steinmann, 11b. Til-
lykke, og tak for alle indsendte forslag!

Istanbul. En klasse. En rejse. 
En oplevelse.
 Fem dage i en fremmed by, 
et fremmed land, en frem-
med kultur.
 Der er støj, hundredvis af 
skubbende mennesker, der 

kalder som sindssygt, en 
vanvittig trafik. 

 12E har været på studierej-
se i Istanbul (midt i marts) 

og oplevet en verden, fuld-
stændig forskellig fra den de 
kender hjemmefra. En stor 
og moderne by – mere re-
ligiøs end de hidtil har haft 
kendskab til. 

Sammen med Steen Seierup 
og Jakob Busch Jürgensen fik 
12E’s elever lov til at lære Is-
tanbul at kende. En dejlig by 
med venlige og ærlige men-

nesker. Nogle af de utrolige 
seværdigheder, som klassen 
så, var Den blå Moske, Hagia 
Sofia, den store basar samt 
krydderibasaren. To ud af 
de fem dage ledsagede Ole 
Dalager, en rar og engageret 

dansker, bosat i Istanbul, 
klassen. Han fungerede som 
guide og viste klassen steder, 
som typiske turister aldrig 
ville få adgang til. Klassen 

Mænd i første række
12E beretter om deres tur til Istanbul



fik mulighed for at se fattige 
områder og fik derudover 
en utrolig udsigt fra et hotel, 
placeret midt i byen. 

Under opholdet boede 12E 
på et hostel, der var place-
ret lige imellem de to store 
moskeer. Om morgenen 
var det muligt at gå op på 
tagets terrasse, sætte sig og 
nyde udsigten i det varme 
vejr. Udsigten bød både på 
de vidunderlige 
moskeer samt 
Istanbuls skyline 
og et skønt udblik 
over det enorme, 
blå hav. 

 Til klassens 
fornøjelse var vi 
netop ankommet, 
da fredagsbøn-
nen startede. Vi 
havde således 
mulighed for at 
observere dens enestående 
dimensioner. Overalt på den 
indhegnede gade blev der 
lagt tæpper ud. Alle men-
nesker sad, så deres ansigter 
pegede mod Mekka. Mænd 
sidder i forreste række, mens 
kvinderne er placeret bag 
dem. Således kan mændene 
ikke se kvinderne, hvilket 
modvirker distrahering. Alle 
kvinder, der var med i fre-
dagsbønnen, gik med tør-
klæde.  
 Det er forskelligt fra bydel 
til bydel, hvorvidt og i hvor 
høj grad religiøsiteten er ud-
bredt. I meget få, stærkt re-

ligiøse områder er der kvin-
der, der udelukkende går i 
burkha.  Dette står i stærk 
kontrast til byens centrum, 
hvor kvinderne hverken går 
med burkha eller tørklæde. 

Rundt omkring i byen er der 
adskillige højtalere. Dis-
se har til formål at bringe 
gudstjenesterne ud til den 
brede befolkning på forskel-
lige tidspunkter af døgnet. 

Således bliver både befolk-
ning og turister talrige gange 
om dagen ledsaget af en ret 
så harmonisk sang på ara-
bisk. 

 ”Hey Lady Gaga, do you 
want to buy a jeans?”. En tur 
gennem den store basar eller 
blot krydderibasaren. 12E´s 
elever bliver gentagne gan-
ge, for ikke at sige konstant, 
kaldt for enten Shakria, Lady 
Gaga eller Angelina Jolie. 
De lokale mænd følger efter 
turisterne, spørger, tigger og 
prøver, næsten fortvivlet, at 
få dem til at købe alverdens 

unødvendige ting. Er du en 
gang imellem heldig at finde 
noget du faktisk syntes godt 
om, er det med at prutte om 
prisen. Det er ubehageligt, 
men desværre nødvendigt. 

Ligesom de altomspæn-
dende salgsstrategier er 
også fattigdommen meget 
karakteristisk for Istanbul. 
Denne er langt mere om-
fattende end hvad samtlige 

elever i 12E kender 
hjemmefra. Det er 
i høj grad børnene, 
der sidder fordelt på 
gadehjørnerne og 
tigger. Enten gjorde 
de et forsøg på at øge 
deres fortjeneste ved 
at synge eller også 
prøvede de at sove på 
de beskidte fortove.  

 12E har uden tvivl 
og i særdeleshed fået 
en positiv oplevelse 

ud af studieturen. Den har 
ikke mindst styrket klasse-
sammenholdet, men også 
givet både lærere og elever 
mulighed for at lære hinan-
den at kende ud over skolens 
rammesætning. 

Skrevet af Kaja Thomsen, 
12E



Jeg er medvirkende 
solist i musicalen 
„Pinocchio“, der i 
april måned blev 
sat i scene takket 
være Skoleforenin-
gen. Her er anden 
del af mine ople-
velser:

Siden i mandags 
(d. 01.04.) har vi 
nu holdt prøver 
hver dag ind til 
premieren d. 10.04. 
Det er utroligt an-
strengende. Prøver-
ne er sat til 11:00-
17:00, men jeg har 
ikke oplevet en dag 
endnu, hvor de ikke 
varer mindst 7 timer. 
Lars Bjørn, koreograf 
for korene, er bagud 
med sit program. Vi 
spiller korte udsnit 
af scenerne igen 
og igen, bare fordi 
børnene er trætte 
og ikke kan koncen-
trere sig om koreo-
grafien. Den største 
del af tiden går med 
at sidde og vente 
på, at man kommer 
på. Kun Liv (Pinoc-
chio) er på scenen 
hele tiden. Efter en 
voldsom hovedpine 
passer vi på hende 
alle sammen. Hun 
skal drikke nok og få 
sine pauser.

Tidsspring til gene-
ralprøven.

Vi har hver vores 
eget headset. Mik-

rofonerne 
er tilpasset 

til vores kostumer. 
De er således blev 
syet ind i feernes 
slør, over panden, 
for Pinocchios ved-
kommende ligeledes 
i huen. Ravnen får 
et sort headset, 
passende til de 
sorte fjer, osv. 
Da der havde 
været et par 
problemer med 
mutede sendere 
på mikrofoner-
ne, har vi fået 
et totalforbud 
mod at pille ved 
noget. 
Generalprøven 
skal håndteres 
lige som en fore-
stilling. Vi er alle 
sammen ophid-
set. Det er svært 
at få de små 
træer, der står i 
sidegangen med 
os, til at tie stille, 
for at ”publi-
kum” (der selv-

følgelig først vil være 
der i morgen) ikke 

hører dem snakke 
inde ved siden af. 
Vi stiller op i række 
foran døren. Lidt ef-
ter at musikken går i 
gang, åbnes dørene. 
Den gigantiske sal 
drukner næsten i 
mørket. Kun scenen 
kan kendes klart. 

Lyset på scenen er 
utrolig varmt, da vi 

kommer derop. 
Og de gulvlange 
kostumer gør det 
heller ikke bedre 
for os. 
Efter vores (feer-
nes) første op-
træden går vi bag 
scenen og sætter 
os sammen med 

de andre solister. 
Vi har tæpper og 
puder der og har 
det rigtig hyggeligt 
sammen. Vi synger 
med på sangene – 
selvfølgelig så stille, 
at det ikke kan høres 
i salen. Danser med 
på dansene, mens vi 

En musical opstår – 
The Making of 
”Pinocchio” (2. del)

Af Kira Kut-
scher, 11.årgang



sidder i en hyggelig 
klump på gulvet. Og 
hvis der er nogen, 
der kommer tilba-
ge fra deres scene, 
klapper vi af dem.

Premieren er den 
næste dag. Salen er 
fyldt op med men-
nesker. Vi sidder i 
sidegangen klar til 
indmarch og venter. 
Der er støj fra men-
nesker, der sætter 
sig på stole og snak-
ker sammen. Efter at 

dørene er lukket, går 
vi på vores poster. Vi 
er meget ophidsede 
alle sammen. Det er 
en kæmpe sal, fyldt 
med 600 mennes-
ker. 
Selvom det er 
mørkt, da vi kom-
mer ind i salen, er 
det ikke til at overse, 
hvor mange der er. 
Heldigvis ved vi jo 

alle, hvad 
vi skal... 
undtagen 
Gepetto. 
Han har 
altid im-
proviseret 
lidt og gør 
det også 
nu. Men 
det gør 
ikke noget, han ved 
jo, hvad teksten går 
ud på og kan altid 
finde ud af at give 
det passende stikord 
til Pinocchio.

Vi sidder igen i vores 
dyner og laver sjov.
Det er en storartet 
forestilling. Vi får 
endda chancen for 
et ekstranummer. 
Med alle korene og 
alle solisterne på 
scenen. Og alle sam-
men synger med. 

De næste to dage er 
der to elevforestillin-

ger pr. formiddag. Til 
eleverne er der 200 
ekstrastole. Dvs., vi 
skal synge for 800 
mennesker. 
Den første forestil-
ling er en katastro-

fe. Jeg falder 
næsten ned af 
scenen, fordi 
trappetrinnene 
kun er smalle 
bjælker og jeg 
går i højhælede 
sko. Pinocchio 
kan næsten ikke 
forvandles fra 
træ til dreng, 
fordi hans buk-
ser bliver hæn-
gende på hans 

sko. Mellemfeen 
glemmer sit indsats 
og Pinocchio skal 
løbe 3 ekstra runder 
rundt om scenen og 
klarinetspilleren får 
hak i sin solo.
Det må være, fordi 
vi alle er lidt mere 
afslappede end ved 
premieren, men ikke 
har nok rutine end-
nu. 
Den næste dag er vi 

alle sammen blevet 
mere rutinerede og 
der er ikke så meget 
ophidselse mere. 
Men rutinen brem-
ser også lidt på de 
følelser, vi lægger 
ind i rollen. Det gør 
sikkert ikke noget, 
fordi også vores rol-
lers entusiasme er 
indeholdt i rutinen. 

Efter den næste 
offentlige forestilling 
om lørdagen glæder 
jeg mig næsten til 
at det er forbi. Med 
tiden bliver det bare 
kedeligt at gøre det 
samme igen og igen.
Forestillingen den 
følgende søndag er 
alligevel god. Som 
premieren optages 
den på video, for 
at dvd‘en kan laves 
(den er ikke udkom-
met endnu, fordi der 
har været problemer 
med lyden. Men den 
skal komme snart.). 
Efter at den sidste 
forestilling er forbi, 
er vi alligevel kede af 



det alle sammen. Vi 
kommer jo ikke til at 
ses igen foreløbigt. 
Alle medvirkende 
får en plakat og et 
programhæfte.
Jeg tror, at der ikke 
er nogen af solister-
ne, der fik sit navn 
skrevet så ofte på 
en enkelt dag, som 
den eftermiddag. 
Alle fra korene – og 

selvfølgelig også os 
solister selv – ville få 
en autograf af hver 
af os. 
Til afsked er der 
mad til os alle sam-
men. Vi sidder i 
hyggelig runde (med 

omtrent 200 med-
virkende) og taler og 
spiser... men afske-
den hænger i luften.
Der er dog en lille 
sølvstrejf i horison-
ten. I slutningen af 
maj måned skal vi 
ses igen til en lille 
tur til Vingstedcen-
teret i Vejle.

Nu har vi også lagt 

denne tur bag os. Vi 
fik alle solisterne, på 
nær tre, med. Hal-
vanden timers bus-
tur kan også være 
sjov, hvis man har 
nogen at hygge sig 
med. Der skulle kun 

spilles uddrag og så 
var der små mode-
rationer imellem for 
at sætte sangene i 
sammenhæng med 
en historie. 
Vi havde kun tre 
headsets med og 
to mikrofoner, der 
stod der. Så vi kunne 
i hvert fald ikke få 
en fast headset. Vi 
skulle se, hvem der 

havde 
brug for 
en. Og så 
skulle der 
byttes 
rundt. 
Det dum-
me var, 
at mit 
kostume 

ikke var lavet til et 
”normalt” head-
set. Det, jeg fik, var 
alt for stort til mit 
hoved, så den sad 
foran næsen. Jeg 
turde ikke bøje den 
ned, så i min mode-

ration kunne man 
høre mit åndedræt. 
Da jeg startede på 
sangen, faldt lyden 
ud. Så kom den 
igen... så faldt den 
ud igen... så kom 
der åndedrætslyd... 
så kom lydmanden 
løbende hen til mig 
og bøjede mikrofo-
nen ned foran min 
mund... så var lyden 
der igen... så faldt 
den ud igen... Det 
har i hvert fald væ-
ret en interessant 
oplevelse...

Da turen var slut og 
vi skulle tage afsked 
igen, fik vi at vide, at 
det alligevel ikke ha-
vde været den sids-
te forestilling: Den 
15.06. skal vores 
kostumer udstilles 
på DCbib. Og vi skal 
synge til åbningen. 
DET glæder jeg mig 
til!

SKRIV

TIL

DUSK

DUSK@
HOTMAIL.
DE



Skoleåret er nu 
næsten overstået. 
Klausurerne og 
studentereksamen 
er endelig forbi, og 
selv om vejret endnu 
ikke er helt til det, 
nærmer sommerfe-
rierne sig med store 
skridt. Men vent da 
lige, der mangler da 
vist et stort event 
endnu? Selvfølge-
lig… 13. årgang er jo 
nu blevet studenter 
(by the way: hjertelig 
tillykke til jer alle 
sammen!) og vil nu 
hævne sig på alle de 
yngre elever, der har 

generet dem i 
den sidste tid. 
Nu spørger man 
sig selv: Hvor-
dan kan man 
egentlig overle-
ve halløj? Her 
findes der flere 
muligheder:
At pjække fra 
skolen: Især 

når man står på den 
berømte ”Black List”, 
kan der være nogle 
elever, der vil være 
bange for, hvor-
dan de kunne blive 
”straffet” foran hele 
skolen. Nogle kunne 
så måske komme på 
den ide at pjække 
den dag, hvor halløj 
finder sted. Men de 
fleste vil allerede 
mærke det: Ideen 
er meget dum. Når 
man ikke har nogle 
særlige informan-
ter, har man ingen 
anelse om, hvornår 
der er halløj. Og selv 
hvis du kender den 
præcise dato: Det 
viser bare, hvor ban-
ge du er. Mange vil 
bagefter kende dig 
som den, der var for 
bange til halløj. Det 
ville så ikke være så 

godt for dit image. 
Glem derfor denne 
ide. 
At ignorere dem: Fo-
restil dig, hele skolen 
er forsamlet, og 13. 
årgang kalder dig op 

på scenen. Nu bliver 
du bare siddende 
og ignorerer det 
nærmest. Det er en 
meget dårlig ide. Du 
må ikke tro, at det 
kan fungere. Du har 
en hel årgang, der 
er imod dig. Hvis de 
virkelig vil have dig 
der oppe, så henter 
de dig bare. Deru-
dover har de så en 
endnu større motiva-
tion til at gøre dig til 
grin. Og det så foran 
hele skolen. 
Her har vi så nogle 
tips til alle elever: 

Tag helst ikke jeres 
fineste tøj på. Vi ved 
jo nu, at der snart 
kommer halløj, og 
fordi vi ikke har en 
anelse om, hvad 13. 
årgang har planlagt, 

vil vi jo helst ikke, 
at vores fineste tøj 
kunne blive beskidt. 
Derfor skulle man 
helst tage noget gam-
melt tøj på. Derudo-
ver skulle det vigtigs-
te råd være: Tag det 
med godt humør. 13. 
årgang vil selvfølge-
lig ikke skade dig, du 
skal ikke være bange 
for, at du vil ende på 
hospitalet, bare fordi 
der var halløj. Derfor 
må devisen være:
TAG DET SOM 
DET ER!!!!

Hvordan overlever man…
...studenterhalløj?

Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 11. årgang



Fra den 21.04 til den 26.04 har 
vores klasse, 11F, som er del af 
Comenius-projektet, været på 
genbesøg i Tampere, Helsinki. 

Lærerne i Tampere havde planlagt et super-
program for os og allerede den første dag 
fik vi sammen med de finske, bulgariske og 
belgiske elever en masse motion. Efter at vi 
havde set skolen, var blevet introduceret for 

stedets regler og informeret om de næste 
dages maleprojekter, gik det med bussen ind 
til byen og ind i en kirke, hvor vi fik basis-
viden om Tampere. Bagefter deltog vi i The 
Amazing Manse Race, hvor vi blev inddelt 

i grupper sammen med elever fra de and-
re lande. Navnet ”Manse” hænger sammen 
med, at Tampere ofte er blevet sammenlignet 
med Manchester, fordi de to byer før i tiden 
lignede hinanden af udseende. 
En masse udfordringer ventede os og vi skul-
le bl.a. finde vores gruppemedlemmer igen 
med bind for øjnene uden at snakke, stå på 
ski i par uden sne og som afslutning slå de 
andre grupper med vores gruppekampråb. 
Tirsdagen begyndte med at vi tog vores sko 
af og stillede os i en kreds. Vi skulle prøve 
eurythmy, som hører med til undervisnin-

gen på skolen, som vi har besøgt, fordi det 
er en ”Rudolf-Steiner-skole”. I begyndelsen 
skulle vi efterligne en nem ”dans”, som lære-
ren dansede for, men hurtigt skulle vi prøve 
noget mere svært, og alle havde det sjovt og 

11f’s Comenius-udveksling 
til Tampere i Finland

Af Kristin Holdensen, 
11. årgang



grinede af deres egne fejl. 
Efterfølgende var vi på besøg på Tamperes 
bymuseum, hvor vi lærte noget om Tam-
peres historie og kiggede på udstillinger om 
ishockey, sko og gammelt legetøj.
Som afslutning på dagen skulle vi til at male 
halvabstrakte billeder i små grupper, som vi 
udstillede mere eller mindre stolte på gangen 
foran kunstlokalet. 

Eftermiddagen gik med, at vi brugte alle vor-
es penge i en af Finlands største shopping-
malls (Idea Park), med det resultat, at mange 
havde svært ved at lukke deres kuffert, da vi 
skulle hjem igen.
Næste morgen så vi den finske komedie Lap-
land Oddysee (som var rigtig underholden-
de) og efterfølgende malede vi igen.
Næste dag skulle vi male musik i form af 
helabstrakte billeder, og det var interessant at 
se, hvor forskellige billederne var fra hinan-
den, selvom vi alle malede det samme mu-
sikstykke.
Bagefter fik vi en flot udsigt over Tampere 
fra et 25 meter højt vandtårn, der stod på en 
bakke og som dermed var det næsthøjeste 
punkt i Tampere og som heldigvis havde en 
elevator. På den ene side kunne man se de 

store flotte søer omkring/i Tampere og på 
den anden side byens centrum.
Når vi nu var i Finland, skulle vi selvfølgelig 
også lære de finske traditioner at kende og 
onsdag eftermiddag nød vi alle sammen en 
”sauna-night”. Mange opdagede, at de kunne 
lide sauna meget mere, end de havde troet og 
andre opdagede, at det slet ikke var så koldt 
at hoppe ind i en frossen sø efter at have 

siddet i den varme sauna. Selvfølgelig var der 
også noget lækker mad og vi deltog i nogle 
spil, hvor man bl.a. skulle kaste og gribe 
vandballoner to og to.
Nu var ugen allerede næsten gået. Om tors-
dagen tog vi billeder af os selv og puttede 
dem ind i vores malede billeder, så de to 
billeder lå over hinanden. Om aftenen/efter-
middagen mødtes vi til en afslutningsfest, 
hvor finnerne havde forberedt nogle finske 
appetizers, som alle kom til at smage.
Om fredagen skulle vi allerede hjem igen, 
men vi husker ugen i Finland i forbindelse 
med mange sjove oplevelser og de nye ting, 
som vi har lært om den finske kultur.



Søvnløse nætter i 
kærlighedens by
10. årg. på studietur i Paris

Den 12 maj. 2013 tog 
Duborg-Skolens 10. år-

gang sammen med deres 
fire lærere til kærlighedens 
by - Paris. Efter 14 timers 
buskørsel, hvor man næsten 

ikke kunne komme til at 
sove, ankom de så endelig 
til byen. De oplevede en hel 
masse: De tog den hårde tur 
op ad Eiffeltårnets trappe 
(664 trin!), efter de allere-
de havde besøgt Napoleons 
grav, næste dag i Louvre så 
de Mona Lisa i øjnene og 
tog billeder af den smukke 
Venus-statue. Efter Louvre 

skulle der selvfølgelig også 
være tid til at shoppe, og det 
gjorde elverne så på gåga-
den ved det berømte Centre 

Pompidou. 
Naturligvis besøgte de også 
de historiske kirker Not-
re Dame og Sacre Ceœur. 
Klokken 18 den 16. maj gik 
det så hjem igen efter et 
besøg i den danske kirke i 
Paris. Det første, som elever-
ne gjorde, efter de var kom-
met hjem til Flensborg, var 
nok at sove. Selv om det var 

en meget anstrengende tur, 
havde de haft det rigtig godt 
og sjovt sammen!

Af Meret Krasa og Natalie 
Aumüller, 10. årgang



“Når du flytter til København, må du forbe-
rede dig på, at københavnerne aldrig rigtig 
vil acceptere dig, fordi du er bondejyde, og at 
jyderne støder dig fra sig, fordi du er blevet 
københavnersmart”, sagde min veninde til 
mig, da jeg fortalte, at jeg havde fundet en 

lejlighed at bo i i København. En glædens 
udmelding! Tak!

Snart er det store flyttedag, og jeg glæder 
mig til ikke at være accepteret nogen steder.

For hey – jeg er alligevel rimelig ferm til 
at håndtere den slags identitetshuller. Man 
kunne næsten sige, at jeg ER den slags iden-
titetshuller. Født i Flensborg som en del af 
det danske mindretal. Tysk far, dansk mor. 
Tysk statsborgerskab, dansk statsborgerskab. 
18 år bosat syd for grænsen og 8 år nord for 
grænsen (minus lidt hist og pist til øst og 
vest). Jeg er vel hjemme både i Tyskland og i 
Danmark? Ja? Måske.

Personligt føler jeg, at jeg altid måles på, at 
jeg er anderledes. At jeg i Danmark stemples 

som tyskeren og i Tyskland som danskeren. 
Det sender mig nu ikke ud i en vild krise. 
Det er jo rart at stikke lidt ud fra mængden! 
Være unik (eller [junik], som nogle siger. 
Den trend har jeg stadig ikke helt forstået). 
Men alle har vist brug for at føle sig hjemme 

fra tid til anden. Den følelse får jeg faktisk 
kun 100%, når jeg er blandt ‘ligesindede’ fra 
grænselandet. Hvor jeg frit kan skifte mellem 
det danske og tyske, være så tyskerkorrekt 
eller danskerhyggelig, som jeg lige føler for 
og hvor jeg ikke måles på, om jeg er mest 
det ene eller andet. Fordi jeg bare er hjem-
me i det hele. Jeg er 
hjemme i det at være 
begge dele.

Nogle gange bliver 
jeg træt af kontinu-
erligt at blive presset 
til at tage stilling til, 
om jeg er mest tysk 
eller mest dansk. Jeg 
kan godt forstå, at 
det for folk er nemmest at forholde sig til på 

DUSK fortsætter ufortrødent sin artikelserie med Tyskerbloggen. Den skrives af Jytte 
Müller, student 2005, der på finurlig vis fortæller små historier om Tyskland og tyskerne. Emnet i 
dag er:

Jyder, københavnere, 
tyskere & danskere...



den måde, for de fleste folk, jeg møder, har 
bare ét statsborgerskab. Punktum. Men jeg 
er lige dele dansk og tysk. På godt og ondt. 
Kassetænkning kan være godt i nogle tilfæl-
de. I det her er det efter min mening vældigt 
malplaceret. Hvorfor kan man kun være ét 
og ikke noget andet? Hvorfor skal man være 
mere af det ene end det andet?

Det betyder ikke, at jeg ikke elsker, når folk 
stiller spørgsmål og er nysgerrige. Det er fan-
tastisk at mærke folks interesse! Det er mere 
den situation, hvor jeg presses til at vælge 
side, som jeg har det lidt ambivalent med. 
Og så den evindelige pølsetysker-stempling 
nord for grænsen og hyggedansker-identitet 
syd for grænsen. Den kan godt blive trætten-
de i længden.

Men alt det hører nok bare med, når man 
er dobbelt 
statsborger. 
Eller jyde 
i Køben-
havn. Jeg er 
klar – bring 
it on! : )

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

God 
som-
mer!


