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Kære læser!

Så er vi tilbage med en veldrejet ef-
terårsudgave af Duborg-Skolens Skole-
blad. Vi har igen i dette nummer bid-
rag fra nuværende og tidligere elever, 
der gerne vil meddele sig til vores 
omtrent 1.000 læsere - ikke ibereg-
net dem, der læser bladet via skolens 
hjemmeside. Det er blevet til en bred 
vifte af både sjove og vedkommende 
artikler, der beskæftiger sig med stort 
og småt. Dagens vigtigste artikel fin-
der du på side 13: En opfordring til at 
støtte Operation Dagsværk, hvor man 
kan være med til at redde liv ved at 
knokle en enkelt formiddag i stedet 
for at gå i skole. Støt det - og også de 
to friske drenges bestræbelser på at 
sparke liv i skat-kludene på Duborg-
Skolen!

Derudover: God 
fornøjelse med denne 
solmodne oktoberud-
gave af DUSK!     je

DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-
borg-Skolen? Har du noget på hjerte, som 
du vil dele med resten af skolen? Så kon-
takt os på DUSK@hotmail.de og skriv en 
artikel om lige præcis det, du har lyst til!
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Udgave nr. 100 af 
verdens tredjestørste 
sportsbegivenhed 
(efter OL og VM i 
fodbold), Le Tour 
de France, endte i 
slutningen af juli på 
spektakulær vis un-
der en herlig solned-
gang på Champs-
Élysées, hvor 
Tour-arrangørerne 
og Frankrig fejrede 
sig selv med en så 
storladen symbolik 
og selviscenesæt-
tende hyldest, som 
kun franskmænd 
kan gøre det. Lø-
bets gamle stjerner 
kørte i parade under 
Triumfbuen. Migu-
el Indurain, Greg 
Lemond, Bernard 

Hinault og ”kanni-
balen”, Eddy Mer-
ckx – den største 
nogen sinde. Alt 
sammen ryttere jeg 
aldrig har set i andet 
end gamle filmklip. 
Og alligevel begejst-
rer de stadig. De er i 
bogstavelig forstand 
levende legender. 
Legender, der ops-
tod på bjergtoppene 
i Central- og Sydeu-
ropa i det, der for 
mig er tidernes mor-
gen. På ikke asfal-
terede veje steg kun 
de bedstes navne op 
i endnu højere luft-
lag, sammen med 
det ophvirvlede støv, 
der omfavnede dem 
som i respekt, som 

øjenvidner til uforg-
lemmelige bedrifter. 
Og cykelsporten 
fortæller stadig man-
ge historier. Ikke 
kun dem Jørgen 
Leth og co. giver 
fra sig, men frem 
for alt vores egne. 
De historier vi selv 
filtrerer ud af tv-
skærmens skiftende 
billedsekvenser og 
sætter sammen til en 

personlig fortælling. 
Vi skaber selv vor-
es helte, har vores 
egne sympatier, som 
oftest gælder løbets 
tragiske figurer, der 
dog nogle gange fin-
der oprejsning. Som 
f.eks. AG2R-holdets 
Jean-Christophe 
Péraud, der op til 
anden enkeltstart 
i dette års Tour-
udgave var bedst 
placeret franskmand 
i klassementet og 
styrtede under op-
varmningen. Han 
prøvede alligevel at 
gennemføre etapen, 
men efter endnu et 
styrt måtte han udgå 
af løbet. Trøsten 
for holdet og for 
Frankrig kom alle-
rede dagen efter, da 
Pérauds holdkam-
merat, Christophe 
Riblon, vandt årets 
kongeetape, hvor 

Franske fristelser
En beretning fra verdens største cykelløb



feltet, foruden en 
hel del andre drabe-
lige stigninger, blev 
sendt to gange op 
på sagnomspundne 
Alpe d‘Huez. Riblon 
vandt ikke kun, 
han sejrede solo – 
hvilken triumf. Det 
er disse bedrifter, 
disse følelsesmæs-
sige omvæltninger 
der holder Touren i 
live, der stiller dens 
sult på mirakler, på 
tragedier, på poesi 
og poetisk retfær-
dighed. 
Underholdningspo-
tentialet er selvsagt 
enormt. Fjernsynet 
formår her at holde 
én i skak en hel ef-
termiddag, men intet 
overgår den elektri-
serende begejstring, 
der gennemstrøm-
mer én, når man står 
ved vejkanten og ser 
løbet med egne øjne; 

så at sige i naturens 
eget stadion. Den 
timelange vente-
tid på en tilfældig 
landevej i Frankrig 
(eller andetsteds). 
Mennesker og entu-
siaster så langt øjet 
rækker. Den sikre 
forvisning om, at 
rytterne allerede er 
gået i gang, allere-
de sidder i sadlen. 
Forskellen mellem 
rum og tid kan ikke 
forklares i et fysik-
lokale, den skal op-
leves. Tanken, at jeg 
står her, feltet er dér, 
udbrydergruppen et 
sted imellem, på vej 
mod mig og vide-
re mod målet. Når 
de suser forbi med 
deres seje, stærke 
tråd, smelter realite-
ten sammen. Tid og 
rum er ét. Ikke blot 
begreber, men en 
sammenhængende, 

nærmest uvirkelig 
eufori, som man 
hengiver sig til, en 
rus!
Første gang jeg 
oplevede det var 
sammen med min 
far og søster for lidt 
over to år siden. Vi 
stod i en lille lands-
by syd for Gap. Det 
eneste interessante 
denne by kunne 
byde på var en bar 
(og tak for den!). 
Her stod vi så i flere 
timer og ventede på 
rundt regnet et lille 
minuts cykelløb. 
Selvfølgelig er der 
også reklamekara-
vanen, hvor løbets 
sponsorer kaster en 
masse mere eller 
mindre sjove ting 
ned i hovedet på 
tilskuerne, men 
ellers bestiller man 
ikke andet end at 
vente og fryde sig. 

Det første man ser, 
når feltet nærmer sig 
er tre tv-helikoptere, 
og så går det ellers 
hurtigt. Til min store 
glæde kørte den da-
værende gule trøje, 
og min yndlingsryt-
ter, franskmanden 
Thomas Voeckler, 
lige forbi os. Med 
sit lidende ansigt og 
åbne trøje lignede 
han virkelig en helt. 
Måske var dét det 
bedste: at se helten 
blandt heltene.

Simon Bruhn, 12. 
årgang

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!



Har du mødt Duborg-Skolens modepoliti? 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,
12. årgang

Annemarie Pedersen,
12. årgang

I dag:

#Armcandy  

Da Demet ofte er 
på Instagram hele 
dagen, er hun stødt 
på et meget spæn-

dende begreb 
- armcandy. Hvis 
du bruger #arm-
candy (#=hashtag; 
en søgefunktion på 

Instagram), kan du 
finde håndleddet 
på mange forskelli-
ge smarte piger og 
kvinder, der stiller 
deres armbånd og 
ure til skue for hele 
verden. 

De mange arm-
bånd skal give et 
casual og tilfældigt 
look, hvilket i rea-
liteten sikkert ikke 
er tilfældet, da 
accessories oftest 
er udvalgt 

med nøje 
omhu. På 
den måde 
er armcan-
dy meget 
underspillet 
og vi synes 
der er sjovt 
at se de mange 
forskellige måder 
man kan kombi-
nere smykker og 
dermed kreere et 
personligt og krea-
tivt look.
Vi fra 
mo-

depat-
ruljen har i denne 
udgave af DUSK 
været på jagt efter 
jeres armcandy og 
viser vores resul-
tater i ægte Insta-
gram-stil.

Classic
 
Det klassiske arm-
båndsur går aldrig af 
mode. Her ser vi flere 
varianter fra Hugo Boss, 
Fossil og DKNY. Alle 
sagde, at de har de-
res ur på næsten hver 
eneste dag. I nederste, 
venstre hjørne kan vi 

se Nicos ur sam-
men med to armbånd 
på højre arm, som han 
kan lide at skifte alt 
efter outfit. Det klas-
siske kan altså sagtens 
piftes lidt op. 



Memories

Vi fandt ud af, at mange kan lide at gå med armbånd som minder fra musikfestivaller, 
rejser eller andre oplevelser. Armbåndene funge-
rer på den måde som en slags souvenir og festi-
valarmbånd skal helst blive på håndleddet, til 
de næsten falder fra hinanden! 

Personal

Armcandy kan 
også symbolisere 
en bestemt ting, 
der betyder no-
get for personen: 
hobby, interesse, 
venskab eller et 
forhold. Kay går 

med fx med et 
guldarmbånd hun 
har fået af sin kæ-
reste til deres 4-års 
jubilæum. Maria 
viser sin passion for 
musik og klaverspil 
igennem et hjem-
melavet perlearm-
bånd.  



Wege nach Tartaros
Öffne dich, oh Nebelreich!
Und alles was dein Herz begehrt
soll dir gegeben werden.
Töricht ist der Mann der spricht
und jämmerlich wer sich enthält,
doch du bist hier mein edler Held
und langsam sollst du sterben.

Wie Felsen auf den Bergeshöh’n
liegt starr und stumm im düster’n Licht
ein Kreis der jeden Weg beschreibt.
Verworren bleibt jedoch ein Blick
er suchet wirr in Dunkelheit
nur widerspiegelnd Angst er trifft;
der Kreis in keine Richtung weist.

Spürst du wie deine Hand sich schließt
um tote Leere wieder nur
und bleich im Vakuum verweilt?
Mein Auge hart auf deinen ruht,
doch sieht es nur was von dir bleibt
und nicht was lieblich flüsternd still
entschwindet in Unendlichkeit.

Im Bann des Blutes schlägt mein Herz,
doch rauschet sanft das Blätterdach
der Hoffnung wenn sie  zögernd keimt.
Als grelles Licht den Kreis zerbricht
und alles unverzeihbar scheint
hauchst du den Samen aus, er fällt!
Das Auge schließt sich wenn es weint.

Kira Julius, 
13. årgang



Magt gennem disci-
plin, magt gennem 
sammenhold, magt 
gennem handlinger 
- disse tre ‚stadier‘ 
gennemløber ekspe-
riment-bevægelsen 
‚Bølgen‘ i romanen 
og filmen af samme 
navn. Med udgangs-
punktet i nazismen 

og holocaust – at folk 
kunne være dummer 
og naive nok at lade 
sig forføre af denne 
bevægelse - startede 
historielæren Ben 
Ross eksperimentet. 
Ligheden i gruppen, 
respekten over for 
medlemmerne og fø-
reren (læreren Ross) 
samt gruppesam-
menholdet overbevi-
ser klassen og spe-
cielt de socialt svage i 
den om at være med. 

Det nævnte 3. stadie 
gælder selvstændige 
handlinger fra ekspe-
riment-deltagernes 
side om at overbevise 
udenforstående per-
soner om at indtræde 
bevægelsen. De få 
kritiske røster igno-
reres. Efter 2 uger 
skulle eksperimentet 

ende, men Bølgen 
blev i mellemtiden 
en stor ‚organisation‘, 
og klassen overbe-
viste Ross om at føre 
bevægelsen videre. 
Snart er den halve 
skole indtrådt i or-
ganisationen, og der 
starter voldsomme 
overgreb på ikke-
medlemmer, hvilket 
får skoleledelsen til at 
gribe ind og forbyde 
bevægelsen.
Robert, en af de 

socialt svage, havde 
skabt sig et ‚nyt‘ liv i 
Bølgen; en ny verden, 
der bryder sammen 
med eksperimen-
tets ophør. (‚Bølgen‘, 
filmatisering fra 2008 
efter romanen ‚The 
Wave‘ af Todd Stras-
ser).
Som sammenligning 
kunne man nævne 
den tyske film ‚Das 
Experiment‘. Her 
melder en gruppe fri-
villige melder sig som 
deltagere i 14 dage. 
Efter afslutningen vil 
alle modtage 4000 
DM. Medlemmerne 
bliver vha. compu-
tertests inddelt i to 
grupper, fanger og 
fangevogtere. Lige-
som i virkeligheden 
skulle rollerne spilles 
så autentisk og virke-
lighedsnært som mu-
ligt; fangevogterne 

udøver magt over 
for fangerne, hvis 
grundrettigheder 
overtrædes massivt i 
perioden.
Efter kun tre dage 
optræder der prob-
lemer mellem de to 
grupper, hvor fange-
vogterne selv reage-
rer med aggressivitet 
over for fangernes ag-
gressive handlinger.
Det er tydeligt at se, 
at der for hver enkelt 
dags frihedsberøvelse 
opstår mere mentalt 
pres med deraf føl-
gende problemer. 
Den 6. dag ser fan-

Fascismens fascination

Tom Nissen,
12. årgang



gevogterne sig nød-
saget at demonstrere 
deres magt ved at 
udøve fysisk vold 
mod en fange, som 
derefter forbløder. 
Mens projektlede-
ren, en psykolog, er 
på forretningsrejse, 
overtager assisten-
terne projektet, men 
bliver udelukket af 
fangevogterne.
Mens projektet 
fortsætter uovervå-
get og psykologen 
kom tilbage for at 
skabe orden igen, 
bliver endnu en 

person dræbt og tre 
andre hårdt kvæstet, 
hvorefter projektet 
stoppes ved hjælp 
af magtanvendelse 
udefra. Enden bliver, 
at en del af deltager-
ne sigtes for friheds-
berøvelse, misbrug 
og for ikke at have 
afværget fare for 
liv og førlighed for 
nogle af deltagerne.
 (Filmen ‘Das Expe-
riment’, 2001)

Filmene viser, hvor 
effektivt grupper, 
hvor der hersker lig-

hed, agerer. Domino-
effekten kan nævnes 
som stikord. Hvis 
der er en i gruppen, 
der gør noget, vil 
de andre følge efter. 
Der bliver ikke ske-
let (meget) til lega-
liteten. Påfaldende 
er det, at ingen af 
eksperimenter forlø-
ber planmæssigt; de 
spillede roller bliver 
indtaget helt alvorligt 
og bliver i løbet af 
kort tid til personer-
nes identitet.
Jeg må sige, at begge 
film/bøger er opbyg-
get ret spændende. 
Det er ikke bare film 

til underholdning, 
men de udsender et 
budskab: Tænk over 
det, hvordan man 
optræder i sin grup-
pe, og hvordan magt-
forholdene er over 
for udenforstående. 
Vi alle er mennesker 
og er på en måde 
lige. Alle har ret til at 
være den som man 
vil, og diskrimine-
ring, udelukkelse 
eller vold har ingen 
fortjent. 
Top anbefaling af 
begge film. ‘Bølgen, 
2008 og ‘Das Experi-
ment’, 2001!

SKRIV

TIL

DUSK

DUSK@
HOTMAIL.
DE



Studentereksamen 
– check. Huetid – 
check. Studieplads 
– nope. Idé om en 
studieplads – nope. 
Idé om studieretning 
– nope. 

Midt i eksamensfor-
beredelserne faldt 
jeg over et bog fra 
en tysk forfatter 
og mit personlige 
sejleridol. Jeg lagde 
150 siders historie-

pensumslæsning til 
side og fokuserede 
læsningen på bo-
gen: „Auszeit unter 
Segeln – Ein Som-
mer auf der Ostsee“. 
Eventyrlæsning i 
stedet for industriel 
revolution. Bogen 
handler om to unge 
fra Hamborg der 
kvitter jobbet, le-
jligheden og alle 
aftaler for de næste 
fem måneder. Geni-

alt. Historien 
fanger mig. 
Det er lige 
mig!

Projektet; 
Studium: 
Ostsee bliver 
født. Med et 
legat i hån-
den køber 
jeg en 37 
år gammel 
nedslidt 
sejlbåd. Bå-
den trænger 
til en kærlig 
hånd. Den 
er totals-
kadet! Jeg 
tager flere 
jobs, arbej-
der ofte 80 
timer i ugen 
og skriver 
hundrede 

breve til potentielle 
sponsorer. Parallelt 
får jeg min gode ven 
tændt på at opleve 
dette eventyr sam-
men med mig. 
Forberedelserne 
koster blod, sved 
og tårer. Det er et 
mammut-projekt. 
Var det det rigtige 
valg?

Den 21. april 2013 

løser Lasse og jeg re-
bene til vores største 
eventyr. Sejlskibet 
Legat er vores trans-
portmiddel, lejlighed 
og livsforsikring. 
Skibet vil bære Las-
se og mig de næste 
fem måneder gen-
nem jordens største 
brakvandshav. 

Vores første dag 
på skibet er totalt 
kaotisk. Vi er over-
hovedet ikke forbe-
redt. Hele bagagen 
er bare smidt ind i 
skibet. Naturligvis 
kunne vi vente end-
nu en dag; rydde op 
og lægge tingene 
på plads. Men det 
gider vi ikke. Vi vil 
af sted. NU! 
Vi har hårdt vejr. 
Lasse og jeg bliver 

Mit livs eventyr -
  Østersøen rundt efter studentereksamen

Daniel 
Mühlhausen, 
student 2012.



begge søsyge på 
første dag. Pinligt. 

De andre 139 dage 
på rejsen forløber 
mere harmonisk. 
Lasse og jeg lærer 
skibets og vores 
egne grænser at 
kende. Med vores 
første minimål på 
rejsen, Bornholm, 
begynder vi at 
nyde den. Vi læg-
ger armbåndsuret 
og vækkeuret helt 
bagerst i skabet. Vi 
lever i vores egen 
tidszone. Vi lever et 
enkelt og nemt liv: 
Er vi sultne - spiser 
vi. Er vi trætte - so-
ver vi. Står vinden 
godt og lysten er 
der – så sejler vi. Er 
det kedeligt - læ-
ser, synger, danser, 

leger, irriterer vi den 
anden eller fusker vi 
lidt.

Polen og de baltiske 
lande er historisk 
og kulturelt meget 
interessante. Der 
ligger meget poten-
tiale i en vellykket 
studierejse her – et 
omfattende kul-
turprogram med et 
udmærket natteliv i 
byerne. 
Med den finske 
hovestad, Hel-
sinki, når vi frem 
til Skandinavien. 
Skandinavien er 
intet fremmed 
sted. Vi kender til 
kulturen og men-
taliteten. Vi ved 
hvad vi må, og 
hvad vi ikke må. 
De næste uger 

sejler vi i arkipelaget 
i Finland og Åland. 
For de uvidende: 
Åland er en finsk 
selvstyrende øgrup-
pe med 6500 øer og 
skær, beliggende i 
den nordlige del af 
Østersøen. Hove-
dstaden er Marie-
hamn. 
I dette hav af 
småøer og skær 
falder Lasse og jeg 
fuldstændig til ro. 

Vi lever „back to 
the roots“. Vi kas-
ter anker sammen 
med venner ved 
ensomme øer. Tør-
klosettet og et bad 
i Østersøen står helt 
øverst på dagsorde-
nen om morgenen. 
Snobrød og selvfan-
get grillet fisk serve-
res om aftenen. Vi 
er lykkelige. Det er 
livet.



Efter denne roli-
ge fase følger flere 
hårde sejlture mod 
nord. Vi når til det 
nordligste punkt i 
Østersøen. Glæden 
er stor. Wow! Nu er 
vi friskbagte øs-
tersøomsejlere. Med 
et DIN4-certifikat i 
hånden har vi bevis 
på det.

Vi rejser fra Finland 
til Sverige og kom-
mer til Höga Kusten. 
Her „vokser“ fastlan-
det og øerne årligt 
med ca. 10 cm. Nyt 
land opstår. Geologi, 
lige til at røre ved. 
Markeringer som er 
flere hundrede år 

gammel viser, hvor-
dan landet engang 
har set ud. Vi er 
fascineret. Naturens 
kræfter er enorme. 

Efter Höga Kusten, i 
Gävle Bugt, få Lasse 
og mig flere gan-
ge en på næsen. Vi 
bliver overrasket af 
alt for meget vind 
og især alt for høje 
bølger. Det bliver 
hårdt arbejde. For 
os, og for skibet.

I Stockholms skær-
gård genfinder vi 
den indre ro. Solskin, 
varme, badning, 
barbecue, sauna osv. 

Efter Sveriges ho-
vedstad oplever 
vi Sveriges største 
eventyr: Göta Kanal. 
Kanalen er 190 km 
lang, af hvilke 87 
km blev gravet eller 
sprængt i 1800-tal-
let. Den har 58 sluser. 
Vi sejler 90 m op ad 
bakke og 90 m ne-
dad igen. Kanalen er 
nogle gange kun få 
meter bred og fører 
gennem storbyer, 
landsbyer, markeder 
og bjerglandskab – 
ligesom en landevej 

tværs fra øst mod 
vest i Sveriges smuk-
ke og afvekslingsrige 
landskab.

Efter Göteborg hol-
der vi kursen mod 
København. Vi skal 
sejle over Kattegat. 
Som sædvanlig har 
vi enten for meget, 
for lidt eller direkte 
vind forfra. Øv...
Vi kender Køben-
havn. Men nu ser 

vi byen fra et nyt 
perspektiv. Blikket 
fra vandet. Det er 
pænere.

Den 7. september 
vender Lasse og jeg 
tilbage til Flensborg 
havn. Familie og 
venner står på mo-
len. De vinker, råber 
og byder os velkom-
men tilbage. Vi er 
rørte. 

Efter Studium: Ost-
see følger nu det 
rigtige studie. Lasse 

som pædagog, og 
jeg som skibsfører fra 
januar af. 

Det var mit livs 
eventyr! 

Hør og se mere, når 
Daniel gæster Du-
borg-Skolen for at 
fortælle om sin fan-
tastiske rejse – hold 
øje med SkoleIntra 
ang. datoen.



Har du lyst til at have en sjov og anderledes dag og 
samtidig arbejde for at gøre en konkret forskel for 
unge i Sierra Leone?

Sierra Leones diamanter er en milliardindustri, men befolkningen frarøves sin 
andel. Styrk de unge i deres opgør med korruption og skattesvindel.

Arbejd på Dagsværkdagen 
6. november

Find et arbejde for en dag, støt de unge 
i Sierra Leone og få samtidig en sjov og 
anderledes dag sammen med dine ven-
ner. Du kan arbejde nøjagtigt, hvor du 
vil; hos lokale virksomheder, butikker, 
naboer, familie eller lignende.

Arbejder du på Dagsværkdagen, er du 
sammen med mere end 20.000 andre 
elever fra de danske ungdomsuddan-
nelser med til at samle ind til projektet i Sierra Leone (læs om projektet her). Det 
er udviklingsorganisationen IBIS, som står for at gennemføre projektet sammen 
med lokale partnerorganisationer i Sierra Leone.

Alle arbejdende elever donerer hele deres betaling til årets projekt.

DUSK præsenterer: 
Duborg-Skolens elevråd 
2013-14. God arbejdslyst 
og tak for indsatsen!

http://www.od.dk/Dette-%C3%A5rs-Dagsv%C3%A6rk
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Af Ole Møller

Det er ikke muligt at opleve den an-
spændthed, der må have været på Duborg-
Skolen, når krigen fra 1939 til 1945 viste sig 
fra sin værste side. Men lærer Inge Margrethe 
Ottosen, der underviste på Duborg-Skolen 
fra 1927 til 1964, fortæller om de allieredes 
bombetogt mod Flensborgs værft:
„Vi oplevede den 19. maj 1943 sammen. Hvor-
dan mon I husker den? Jeg tror at min beskkri-
velse af dagen ligger tæt op ad virkeligheden, 
fordi jeg ligesom min gode ven Helmuth Leck-
band erindrer i billeder. Midt på formiddagen 
lød sirenen. Vi skyndte os ned i beskyttelses-
rummet. Nogle af os blev i kælderen. Andre 
gik ind i gymnastiksalen, hvor der var stillet 

bænke op, 
og hvor 
Bernhard 
Hansen 
læse noget 
højt i håb 
om at bero-
lige. Pludse-
lig blev det 
bælgmørkt. 
Vi tumlede 

Duborg-Skolen 
og 2. verdenskrig

DUSK fortæller her det sidste kapitel om Duborg-Skolen under krigen - om bombe-
angreb, beskyttelsesrum og den daglige skolegang i en vanvittig tid. I dag handler det om 
luftalarm, sult og frygten for krigens brutalitet.

rundt mellem hinanden for at komme hurtigt 
hen til trappen og op til lyset. Straks efter kom 
afblæsningen og vi kunne gå hjem. Min bedste 
ven i Flensborg, skolens fransklærer Eli Jessen, 
gift med redakør Tage Jessen, Flensborg Avis, 
blev dræbt af en bombe, der gik skråt ned gen-
nem hendes hjem.“
Duborg-Skolens bygninger blev ikke ramt, 

Inger Margrethe Ottosen un-
derviser i beskyttelsesrum

Eli Jessens hjem i Hochstraße



men i dag finder 
vi i de overleverin-
ger og i de fotos, vi 
har i Skolehistorisk 
Samling, tegn på 
at Duborg-Skolen 
forsøgte at forberede 
sig på de værste sider 
af krigen.
Der blev lagt 
sandsække foran 
vinduerne til kældre-
ne. Kælderrummene 
blev forstærket med 

støttende bjælker, så 
rummene kunne an-
vendes som beskyt-
telsesrum. Der blev 
i knaphedsperioder 
arrangeret ekstra 
bespisning af elever-
ne. Vi har endnu i 
Skolehistorisk Sam-
ling den mælkejunge, 
der blev anvendt, når 
der blev uiddelt drik-
kelse til eleverne.
Eleverne har også 

forberedt sig på at 
anvende overlevelse-
sudstyr som gasmas-
ker. 
- De praktiske tegn 
på krigens tid er 
mange.
Hvordan det var at 
være på Duborg-
Skolen i krigens tid 
fra 1939 til 1945 er 

vanskeligt at beskrive 
generelt, men der 
findes rigtig mange 
forskellige konkrete 
udsagn herom - bl.a. 
i bogen Duborg-Sko-
le-elever i krigens år, 
udgivet af Studieaf-
delingen ved Dansk 
Centralbibliotek for 
Sydslesvig. 

Den 31/8-2/9 stod i musik-
kens tegn på Duborg-Skolen. 
Efter en vellykket musikpro-
filweekend, i hvilken 11.-13. 
årgangs musikprofilhold 
hyggede sig med rekviemmer 
af Mozart, snak og mad, gav 
musikprofilerne smagsprø-
ver på deres kunnen til en 
koncert for hele skolen om 
mandagen. Alt i alt blev det 
til tre udfordrende dage, der 

blandt andet bød på Mozarts 
Lacrimosa, komposition af 
kontrapunkter og masser af 
larm på violin, bas og trom-
mer. Målet med weekenden, 
der også indebar overnatning 
på skolen, var at give elever-
ne en pratisk oplevelse samt 
mulighed for at beskæftige 
sig med emner, der normalt 
ikke kan nås i undervisnigen. 
I tilgift styrkedes elevernes 

sammenhold, både internt og 
på tværs af holdene. 
 Hatten af for det flotte ar-
rangement!

Velklang og sved på panden
Musikprofiler spillede op



Vi lever med det i 
vores dagligdag og 
tænker ikke over det. 
Plastik. 
Overalt finder man 
dette kunstigt frem-
stillede stof. Et en-
gangsprodukt, lavet 
for bekvemmelighe-
dens skyld.
I min levetid har 
jeg ikke hørt om en 
organisme, der kan 
nedbryde plastik.

Uden stoffet kan vi 
ikke leve, men en 
reduktion er mulig! 

Dette beskriver Ian 

Connacher i sin re-
portage ”Plastik über 
alles“, der blev ud-
sendt den 25.08.2012 
på ARTE.
Jeg fandt den på You-
Tube og så den igen; 
det var ikke første 
gang, at jeg begyndte 
at tænke over vores 
levestil.

Hans første rejse 
begyndte på et skib, 

hvor han sejlede hen 
til en af de 5 eksiste-
rende ”skraldehvirv-
ler”. En hvirvl dannes 
gennem hav- og luft-

strømme, hvori der 
efter fysikkens love 
opstår en fordybning 
i centrummet. Gravi-
tationen medfører, at 
skraldet samles der. 
Ifølge FN-studier er 
der ca. 18.000 plas-
tikstumper per kva-
dratkilometer, hvoraf 
kun halvdelen svøm-
mer på vandoverfla-
den. – At fiske disse 
stumper op ville kun 

hjælpe lidt. Grunden 
hertil er, at plastik-
ken pga. naturens 
kræfter bliver malet 
til små partikler, som 

ikke kan fiskes op 
ordent-
ligt; 
Green-
peace 
kan 
nævnes 
som 
organi-
sation, 
der ren-
ser oceanerne. Gen-
nemsnitligt er der 
10 gange flere kunst-

stofpartikler 
end der er 
naturligt 
nærings-
plankton. 
Problemet 
ved dette er, 
at de plas-
tikdele, der 
befinder sig 
i vandet, bli-
ver antaget 
som noget 
spiseligt af 
havdyrene. 
Det kan føre 
til, at deres 
maver luk-
ker til, eller 

– idet plastik optager, 
gemmer og dermed 
indeholder ca. 1 
mio. gange så mange 
kemikalier som en 

Plastik overalt
Tom Nissen,
12. årgang



tilsvarende mængde 
vand – virker som 
giftpiller, der optages 
i næringskæden.

Tanken om, at jeg 
spiser kemikalier, 
der ikke er bestemt 
for mennesker, bliver 
siddende i mit ho-
ved. Jeg tænker altid 
over det, når jeg skal 
spise en lækker lak-
sefilet. 

En tanke trænger sig 
på: Hvordan kom-
mer plastikken ind i 
vandet? – Mennes-
ket har altid smidt 
sit skrald i havet. 
En stor del bidrager 
fiskeriet med pga. 
net og bøjer, men 
studier peger på, at 
80% kommer fra 
fastlandet. 
Man tænker ikke 
over det og smider 

måske et stykke plas-
tic på gaden, hvor-
efter vinden ’bærer’ 
det 

hen til havet, hvor 
det så lander i van-
det. Men ikke kun 
småstykker, også 
mange plastikflasker 
og en neonlysstang 
blev der fundet af 
Connacher i hans 
reportage. 

For omkring 100 år 
siden blev plastik 
opfundet for at kun-
ne spare på andre 
råstoffer. Egenska-
berne overbeviser; 
individuelt og overalt 
anvendelig, altid nye 
teknologier, der ska-
ber nye muligheder. 
Generationen efter 
anden verdenskrig 
var fascineret af stof-
fet – en ny, revoluti-
onerende bevægelse 

opstod. 

Papir puttes i den blå 
eller grønne con-
tainer, mens plastik 
lægges i den gule 
sæk/skraldespand. 
Men hvad må man 
egentligt lægge i? 
– ”Emballage” står 
på den. Dåser, plas-
tikposer fra frugt og 
grønt, m.m.. Men 
hvad, hvis jeg har 
en kam af plastik? 
Teoretisk set må den 
ikke puttes i tønden/
sækken. Ligesom 
andre ting, der ikke 
er kunststofagtige 

og ikke er brugt til at 
emballere ting med. 
Kammen hører altså 
til i den sorte skral-

despand, 

hvorefter den lander 
på deponier eller for-
brændingsanlæg.
Genbrug af plastik 

anses som nemt, 
men pga. mange 
forskellige kunststof-
arter i et produkt er 
det ofte ret besvær-
ligt at genanvende 
det. Der er ofte op til 
3-4 forskellige arter i 
kun ét produkt. 
For at blive ved ét 
tema, så følger man 
plastikflaskerne gen-
nem hele reportagen. 
En hverdagsting, 
der bliver brugt af 
millioner mennesker 
dagligt. Danmark 
har den højeste 
genanvendelsesrate 
mht. plastikflasker. 
Panten bevirker dette 
– motivationen at 
få penge for at in-
dlevere flasker blev 
i løbet af årene så 

stor, at staten tillod 
forbrænding af nogle 
flasker og meget 



andet plastikskrald i 
forbrændingsanlæg. 
I USA er det for det 
meste private firma-
er, der genbruger 
det, hvad 
stat-
ernes 
befol-
kning 
’pro-
duce-
rer’. 
Ag-
rar-
sek-
to-
ren er i 
nogle stater hoved-
producent. Firmaet 
Patagonia i Califor-
nien fremstiller f.eks. 
tøj ud af det gamle 
plastik; markedet 
er dog endnu ikke 
overbevist om varer-
nes kvalitet og pri-
serne er relativt høje 
for middelklassen.
Ekstremt er det, at 
Houston stoppede en 
statslig afhentning, 
og en privatmand 
måtte oprette et 
firma, der modta-
ger alt plastik, for at 
lave jernbanesveller. 
Eksporten går til 
hele verdenen.
Et personligt chok 
fik jeg, da jeg hørte, 
at USA fremstiller 50 
milliarder kilo plas-
tikskrald per år og 
kun genbruger 5% af 

dette. 
Tyskland ligger på 
ca. 46% for hele 
affaldets vedkom-
mende, dvs. ikke kun 
plastik.

Indien gen-
bruger 12 gange så 
meget som USA, ca. 
60%. I dele af Indien 
er plastikposer helt 
forbudt.
Hver har måske 
billeder i hovedet. 
Mennesker lever på 
deponier, hvor der 
uafbrudt hersker 
brande, der udsen-
der giftige dioxider. 
Elektronik-skrot ud-
gør det meste af det.
Som man hører ofte, 
er klasserne meget 
adskilte i Indien. 
Rige folk, og selv 
middelklassen, ser 
ikke problemet; hver 
dag produceres flere 
kilo plastikaffald, der 
lander på deponier. 
Mange små firmaer, 
opbygget af private 
personer, fremstiller 

dekorationsartikler, 
håndtasker, tøj m.m. 
af plastik for at mod-
virke Indiens forure-
ning.

Et ret nyt firma 
med navnet 
WasteAway 
erkendte pro-
blemet, at det 
er besværligt at 
sortere plastikken. 
Nogle bestanddele 
er forbundet fast 
med det andet osv. 
Derfor hakker de 
bare alt i småstyk-
ker og fjerner alt 

skadeligt med varm 
damp. Til sidst får 
man fluff, der kan 
bruges som gødning; 
under pres kan det 
blive til hård øko-
plastik, hvoraf man 
kan lave ting som en 
bænk el. lignende.

Jeg fik også et chok, 
da jeg har hørt om 
bis-
phe-
nol-A. 
Anti-
mon 
eller 
blyh-
vidt, der 
bliver 
brugt 
til pro-
duktion 
af poly-
karbonat 

(hårdt kunststof); 
suppedåsernes indre 
’lakering’, babyflas-
ker, CD’er eller tand-
fyldninger.
BPA er beviseligt ne-
gativt celleforandren-
de selv i små mæng-
der. 1 billiontedel er 
nok til at fremkalde 
kræft, hyperaktivitet, 
forringet sædkvali-
tet mm. – Et studie, 
foretaget af ameri-
kanske sundhedsor-
ganisationer beviser, 
at mindst hver anden 
amerikaner har ftala-
ter i sin krop.
Et eksperiment af Ian 
Connacher viser, at 
kun 2.3% af lidt over 
100 flasker ikke afgi-
ver antimoner til det 
indeholdte vand. – I 
nogle lande ligger de 
målte værdier under 
lovens maksimum, 
mens man i Japan nu 
benytter titan i flas-



ker. 
Flere og flere ønsker 
sig andre stoffer for 
at erstatte plastikken. 
Et øko-kunststof af 
majs – forkortet PLA 
– blev udviklet. PLA 
kan bruges som and-
re plastikarter, men 
kan nedbrydes 100%. 
Plastikken er ugiftig, 
økologisk og findes i 
uendelige mængder. 
Hvis man frygter 
mangel af fødeva-
rer: Vi har påviseligt 
flere tusind hektar til 
overs, så man kun-
ne bruge arealet og 
udvinde ca. 60 mio. 
tons PLA-kunststof 

per år. Det er 20 mio. 
tons mere, end EU 
har brug for lige nu. 
– Hvis man så oven i 
købet reducerer vor-
es forbrug af plastik, 

kan vi let nå frem til 
at bevare plastikken 
som vi kender den 
til specielt brug, hvor 

PLA er uanvendeligt.

Let, hurtig, bekvemt 
skal livet være. Plas-
tik er, som næsten 
alt andet også, en 

flot opfindelse; kon-
sekvenserne blev der 
ikke tænkt over. 
Det er nu hvor man 

kan og skulle gøre 
noget. I ovenståen-
de blev der talt om 
plastik. – Et råstof, 
der ikke kan nedbry-
des, som f.eks. papir. 
Men det er forkert 
kun at kigge på en 
reduktion af plastik-
forbruget, når man 
burde tænke affald 
generelt. Tænk over, 
hvor du kan spare 
på hvad uden i vir-
keligheden at miste 
noget, og hjælp med 
til at bevare råstoffer, 
der slipper op på et 
tidspunkt. 

Fyrstelig tur til kongens by
12b på studietur til Herlev/København

I dagene fra den 2/9 
til den 4/9 tog 12b 
med deres lærere Jan 
Eiffert og Dietmar 
Bock på besøg hos 
deres venskab-
sklasse på Nørre 
Gymnasium i 
Herlev. Turen var 
den foreløbige 
kulmination på 
et forløb, der via 
en række småpro-
jekter i en fælles 
Facebook-gruppe 
havde muliggjort 
det for de to klasser 
at knytte kontakter 

med hinanden og 
lære hinanden at 
kende på tværs af 

landegrænserne. Ele-
verne blev indkvar-

teret privat og fik le-
jlighed til at følge en 
almindelig skoledag 

på et dansk gymnasi-
um. Derudover blev 

de fornemt trakteret 
med bl.a. fællesspis-
ninger og en flot 

guidet tur gennem 
København inkl. 
kanalrundfart. 
Duborg-eleverne 
bidrog også med 
deres, idet de 
arrangerede en 
workshop om-
kring emnet nati-
onal identitet og 
forskellighed. Vi 
siger tak for den 
søde modtagelse 

og glæder os til gen-
besøget i uge 44!



Work hard - 
play hard

12b maler lokale 210



Voilà!



Alle kender det: Der 
er en situation, man 
gerne vil indfange. 
Og så er der det, at 
man ikke har andet 
en en mobil for at 
fastholde den. Ba-
gefter lægger man så 
mærke til, at bille-
det er blevet dårligt, 
fordi man ikke har 
holdt kameraet stille, 
eller fordi vinklen 
viste sig ikke at være 
passende. Her kom-
mer et par tricks 
til at undgå sådan 
noget:

Hold kameraet 
stille!
Det lyder måske 
mærkeligt og meget 
åbenlyst. Men det er 
sværere end det ly-
der, specielt hvis det 
er mørkt. Så indstil-
ler kameraet sig au-
tomatisk på at belyse 
længere, dvs. den 

åbner klappen læn-
gere og lader mere 
lys falde på chippen. 
Hvis man bevæger 
kameraet i den tid, så 
bliver billedet sløret 
eller man genkender 
ikke noget som helst. 
Det er noget, enhver 
med sikkerhed har 

oplevet allerede.
Det er nemmest at 
støtte kameraet et 
sted. Fx på en bord-
plade eller ved et 
skab. Hvis der ikke er 
noget at støtte det på, 
så vær sikker på, at I 
står stille og holder 
kameraet roligt foran 

jer. I kan også bruge 
en væg til at lægge 
kameraet ved. 

Få dit fokus på ob-
jektet
For at få fokus på 
det, du gerne vil vise, 
er det for det meste 
bedst at bruge enten 

„rule of the thirds“ 
eller „det gyldne 
snit“. 
Rule of the thirds 
betyder, at man ikke 
skal sætte den person 
eller det objekt man 
vil tage et billede af 
i midten af billedet, 
men i snitpunktet på 

to linjer, hvis man 
forestiller sig at bil-
ledet er tredelt både 
vandret og lodret. 
Det er det samme 
med det gyldne snit, 
der bruges bare et 
andet punkt.
Pas på, at der ikke 
kommer for meget 

støj i billedet. Hvis 
der står mange ting 
der ikke er vigtige, 
ryd dem væk først, 
hvis du kan. Ellers 
er det ofte nok at 
gå et par skridt til 
den ene eller den 
anden side for at få 
den rigtige vinkel og 

Tag gode 
billeder 

Af Kira Kutscher, 
12 .årgang

- uanset med hvilket kamera

Mindre optisk støj og en opfyldt trejdedelsregel sørger for, at 
det højre billede virker bedre end det venstre. 



færre forstyrrende 
objekter. Hold an-
tallet af forskellige 
farveindtryk nede, de 
vil distrahere betrag-
teren.

Perspektiv
Perspektivet er vig-
tigt for billedets ud-
sagn. Det virker ob-
jektivt, hvis man bare 
fotograferer på øjen-
højde. Man kan så gå 
lidt nedenunder eller 
ovenover motivet 
for at lade det virke 
større og mere domi-
nant (frøperspektiv, 
nedefra) eller mindre 
og svagere (fugleper-
spektiv, oppefra).
Man kan også med 
perspektivet skjule 
eller fremhæve nogle 
træk. Et ar for eks-
empel eller det indre 
af en blomst.
Man kan strengt 
taget ikke formulere 
regler for perspek-
tivet - det er noget, 
man bare skal lege 
med. 

Lyset
Man kan tage bille-

der mod lyset eller 
med lyset. Dvs. med 
lyskilden bagved 
motivet eller foran 
motivet. Her kan 
man kun sige: Vær 
forsigtige, hvis I tager 
billeder med modlys. 

Det sker hurtigt, at 
det egentlige mo-
tiv bliver for mørkt 
(specielt ved den au-
tomatiske indstilling 
på kameraet eller 
mobilen) eller bag-
grunden så lys, at der 
kommer et gulligt 
slør over hele bille-
det. Hvis man øver 
sig lidt, kan man få 
sjove effekter med 
modlys, men det kan 
være dødbringende 
for et godt billede, 

hvis man ikke lægger 
mærke til det.
Hvis man tager bille-
der med lyset er der 
normalt ikke noget, 
man skal tage særligt 
hensyn til. Det ple-
jer at belyse motivet 
som det skal.
Man kan også lege 
med variable lys-
kilder, altså lamper. 
Med lidt lys nedefra 
eller fra en anden 
side. Lysfarverne har 
indflydelse på bille-

Et eksempel på det gyldne snit.

Oppefra, på samme niveau og lidt nedefra – sådan 
virker perspektivet.

Hvis baggrunden er for lys, kan man miste mange 
detaljer.



dets stemning. Hvis 
de er mere blålige, så 
virker det ret koldt, 
hvis de er gullige, 
virker det varmere.
Det kan man også 
ændre lidt på bagef-
ter (se: „Postproduk-
tion“).

Postproduktion
Postproduktion 
(også kaldt for redi-
gering) er ikke tvin-
gende nødvendigt, 
men oftest hjælper 
det en hel del til at få 
det billede ud, man 
gerne vil have. Jeg 
mener ikke, at man 
skal gå på photo-
shop og viske rynker 
eller bumser ud. Det 
betyder såmænd bare 
at tilpasse lyset – 
temperatur, kontrast, 
hvor lyst hvilken del 
skal være. Jeg kan 
for alle, der gerne vil 
arbejde meget med 
billeder, kun anbefale 
at købe Photoshop-
Lightroom. Det er 

perfekt, hvis man 
skal tilpasse belys-
ningen på mange 
billeder på en gang. 
Men for alle dem, 
der kun skal bruge 
det en gang imellem, 
ville jeg anbefale at 
downloade GIMP 
eller XnView. 
Under XnView 
finder I de vigtige 
indstillinger under 
[Billede] → [Indstil-
linger], under GIMP 
i [Farver]. Hvis man 
har lidt mere tid og 
lyst ville jeg anbefale 
at bruge GIMP. Det 
indeholder mange 
flere muligheder.
Den vigtigste inds-
tilling er [Farver] → 
[Kurver]. Man kan 
skubbe rundt på 
belysningen for hele 
billedet (se screens-
hot).
Det sort-hvid-forløb 
nedenunder vinduet 
viser, hvor lys en del 
af billedet man bear-
bejder, den til venstre 

viser, hvor lyst det 
bliver. Den grå streg, 
der står diagonalt 
hen over grafikken, 
viser, hvordan lyset 
var fordelt, inden 
man redigerede 
indstillingerne, mens 
den buede linje er 
den, man kan varie-
re på. De grå søjler 
for neden viser, hvor 
meget af hvilken 
lysstyrke der er på 
billedet. 
I skal prøve lidt 
rundt med at fors-
kubbe kurven for at 
få en følelse for den. I 
finder helt sikkert ud 
af, hvordan I bedst 
kan lide det. 
I værktøjskassen til 
venstre kan I mås-
ke kende symbolet 
på en skalpel. Det 
er også et af de ele-
mentære værktøjer. I 
kan klippe i jeres bil-
leder, sådan at kom-
positionen passer til 
jeres forestillinger. 
Til venstre for det 

ligger der to firkan-
ter, som er fordrejet 
lidt. De er, som I 
måske kan tænke jer 
til, til at dreje på bil-
ledet. Vær fx sikker 
på, at horisonten er 
vandret eller nogle 
pæle lodrette. Det 
behøver de ikke at 
være, hvis der er en 
mening med, at de 
ikke er det, men det 
er bedst som begyn-
delse. 

Learn the rules to 
break them approp-
riately
Eller på dansk: „Lær 
reglerne, så du kan 
overtræde dem på 
en passende måde“. 
Det her skal ikke 
være regler, som man 
behøver at overholde. 
Det skal bare være 
en lille introduk-
tion til fotografien 
som håndværk. Det 
bliver kedeligt, hvis 
man kun holder sig 
til reglerne, en gang 
imellem kommer det 
bedste billede bare 
som en snapshot ud 
af det blå - men ikke 
altid og som regel 
først, hvis man har 
fået lidt følelse for sit 
gear. Så den vigtigs-
te regel af alle: Øve, 
øve, øve og ha‘ det 
sjovt!

GIMP-screenshot: Til venstre er værktøjskassen, i midten billedet 
og til højre er indstillingen ”kurver”. 



Hvordan overlever man…
...virksomhedspraktikken?

Alle i 12. årgang 
ved hvad vi mener. 
Efter efterårsferierne 
kalder virksomheds-
praktikken og ele-
verne er ikke sikre 
på, om de skal glæ-
de sig eller ej. For 
mange bliver deres 
arbejde meget teo-
retisk og de bliver 
omgivet af mange 
tal, andre har mås-
ke mulighed for at 
få et stort indblik i, 
hvordan økonomien 
fungerer. Derudover 
er der også mange 
endnu, der overho-
vedet ikke har en 
praktikplads, for 
dem bliver det me-
get hårdt nu. Her er 
nu en lille guide til, 
hvordan du overle-
ver denne praktik:
Vær hurtig: Jo tid-
ligere du kommer 
i gang, desto flere 

muligheder 
har du. Dem 
der ikke har 
fundet noget 
endnu, har 
sikkert allere-
de lagt mærke 
til det. De 

gode og spæn-
dende virksom-
heder er ofte 

også de første, der 
er optaget af andre 
praktikanter. Dem 
der ikke har fundet 
noget indtil nu, må 
så håbe på, at der er 
nogle gode pladser 
tilbage, ellers truer 
der stor kedsomhed, 
og dermed bliver det 
også endnu hårdere 
at skrive rapporten 
om praktikken.
Overvej: Før du sø-
ger dig en plads, skal 
du grundigt over-
veje, hvad der kun-
ne interessere dig. 
Dermed bliver det 
lettere at finde no-
get passende. Mås-
ke kunne du også 
spørge dine forældre 
eller venner, om de 
kender noget, der 
kunne passe til dig. 
Hvis du interesserer 
dig for den virksom-

hed hhv. den bran-
che, du kommer til 
at arbejde i, så hjæl-
per det allerede me-
get med at overleve 
denne tid. Hvis du 
igen lander et sted, 
du ikke interesserer 
dig for, så bliver det 
en meget hård tid 
for dig, og det med 
rapporten kan du 
glemme helt. 
Vær opmærksom: 
Du skal være op-
mærksom i løbet af 
praktikken. Hvad 
undrer du dig over 
i den branche, eller 
hvordan fungerer 
din virksomhed 
egentlig? Spørg og 
kig, hvad der sker 
omkring dig. Du får 
måske aldrig sådan 
en lejlighed for at få 

et kig bag kulisserne 
igen. Det knytter 
lidt an til punkt 2, 
at overveje hvad der 
er interessant. Hvis 
du er opmærksom, 
så vil du få en rigtig 
god tid i løbet af 
praktikken med en 
masse spændende 
oplevelser.

Hvis du følger disse 
regler, så bliver det 
til en god oplevelse, 
som du også burde 
kunne overleve ;)
For alle de andre:
GOD 
FORNØJEL-
SE MED DEN 
PRAKTIK-ER-
STATTENDE 
OPGAVE!!

Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 11. årgang



Der findes mange 
muligheder for, hvor-
dan man kan udtryk-
ke sin personlige stil. 
Man kan vise det 
gennem tøjet, hvor-
dan man sætter håret 
osv. I dag vil vi gå 
ind på de mindre de-
taljer - nemlig hvor-
dan man klæder sin 
mobil! Vi giver her et 
par eksempler.

Den klassis-
ke: 
Man lægger 
meget vægt 
på beskyttel-
se og giver 
ikke en fuck 
for, hvordan 
mobilen ser 
ud. Man vil 

ikke udtryk-
ke noget 
specielt og 
mobilen i 
sig selv står i 
forgrunden. 

Hips-
teren: 
Som 
rigtig 
hipster 
skal 
coveret 
selvføl-
gelig 
også være specielt 
og individuelt som 
personen selv!  Der-
for bør man have en 

hardcase 
med mange 
farver, et 
budskab el-
ler et usædv-
anligt motiv. 

(Helst købt i 
en lille butik, 
hvor der ikke 
er så mange 
mainstream-
folk, der 
shopper…) .

Nerd: 
Man har helt 
styr på 

nyhederne på te-
knologifronten og 
er ikke bange 
for at vise det.  
Dette futuris-
ke cover er en 
drøm for en 
hver true nerd! 

Den barnlige: 
Coveret skal 
gerne have 
mindst et sødt 
dyr eller barn-

ligt motiv. Mobilen 
er på denne måde 
ikke bare en kedelig 
gadget, men lidt sjov 
i stedet. 

Mobile-
covers

Af Annemarie Pedersen og 
Max Steinberg, 12. årg.



Skat er et nu ud-
døende kortspil, 
Navnet blev nævnt 
i 1813 af Hans Carl 
Leopold von der 
Gabelenz, der var 
kansler af Alten-
burg. Man siger, at 
der er ca. 20 millio-
ner i Tyskland, der 
beherrsker spillet. 
Dominerende er 
aldersgruppen over 
60 år.
Vi, Simon Bruhn 
og Tom Nissen, 
har taget initiativet 
til at styrke den 
unge generation 
og tilbyder skat i 
FETE hver tirsdag. 
Her kan Du lære at 
spille. Hvis ikke der 
er nogle, der bibehol-
der kunsten at spille 
skat, vil der om ca. 
20-30 år ikke være en 
eneste, der kan spil-
le det traditionelle 
værtshus-spil.

I forbindelse med 
videreførelsen af 

spillet og tilbuddet 
om at lære det gratis 
i FETE inviterer vi 
desuden jer, både læ-
rere og elever, til en 

skatturnering tirs-
dag, den 19.11.2013 
kl. 15 i fællesarealet. 

Alle, der mener de 
kunne spille mod 
andre, er meget 
velkomne. Turnerin-
gen er afhængig af et 
mindsteantal spillere, 
så vi har brug for en 
bindende tilmelding 
senest den 01.11 via 

e-mail til T.Nissen@
gmx-topmail.de, 
via ElevIntra eller 
ved personlig hen-
vendelse til en af os. 

Angiv venligst navn 
og årgang (hos læ-
rere: ’lærer’). Meld 
venligst afbud senest 
den 12.11, så vi i 
givet fald kan finde 
en erstatning. Efter 
tilmeldingen vil vi 
efter tilmeldingsfris-
tens udløb svare ad 
elektronisk vej (email 
eller ElevIntra), om 
turneringen vil finde 

sted.
Turneringen er åben 
for alle, der ønsker 
at spille mod andre. 
Vi følger de almene 

regler, som alle 
skal overholde, 
bordplanen er til-
fældig. Turnerin-
gen vil, afhængigt 
af, hvor mange der 
tilmelder sig og 
om man kommer i 
finalerunden, vare 
op til 2 timer. 
Indsatsen ligger på 
2€, som ubeskåret 
bruges som præ-
mie for finalerun-
dens vinder.

Lad skat live op igen! 
Kom og lær skat hver 
tirsdag i 7. og 8. time 
hos FETE. Øv jer at 
spille med klasseka-
merater, venner og 
familie. Og henvis til 
turneringen, så gev-
insten bliver større. 

Vi håber på mange 
tilmeldinger! Vi ses!

Tysk kultspil fylder 200 år 

Stor skat-turnering 
på Duborg-Skolen!

mailto:T.Nissen%40gmx-topmail.de?subject=Skat-tilmelding
mailto:T.Nissen%40gmx-topmail.de?subject=Skat-tilmelding


DUSK fortsætter glad 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:

Nøgne tyskere, 
blufærdige danskere?

I Tyskland er der en lang, lang tradition for 
det såkaldte FKK – Freikörperkultur. Som så 
ofte på tysk bruges et forholdsvis langt ord til 
at beskrive en forholdsvis simpel ting. Nø-
genhed. Hvis I nogensinde har 
været ved en strand, er I sand-
synligvis stødt på en nøgen 
tysker eller to. Det der med at 
være i naturen og være nø-
gen samtidig er bare bomben, 
hvis du er tysker! Eller i hvert 
fald er det meget naturligt for 
mange. Måske kan Tyskland 
i virkeligheden betegnes som 
verdens største nudistklub. 80 
millioner medlemmer. Ikke 
dårligt!

Inspirationen til dette indlæg 
kommer fra en mail, som min 
kammerat Torben sendte mig for et par uger 
siden:
“Jeg skal et smut til Berlin her om en må-
neds tid. På vores hotel har vi fri adgang til 
hotellets spa, men jeg kunne læse på nogle 
reviews at man altså var nøgen i tyske spa’er 
og det ikke var kønsopdelt. Spændende!”

Spændende indeed! Og angstprovokeren-
de for mange danskere, har jeg ladet mig 
fortælle. Det er sjovt, at der åbenbart er så 
stor forskel mellem de to nabolande i forhold 

til, om dét at smide tøjet foran 
hinanden opfattes som støden-
de, seksuelt eller provokerende. I 
Tyskland er det selvfølgelig ikke 
alle, der smider tøjet, så snart de 
fornemmer lugten af hav. Ikke 
alle tyske strande er plastret til 
med synet af tyske bryster – og 
det, der er værre. Der findes de-
ciderede FKK-strande, hvor alle 
er nøgne. Og der findes strande, 
hvor de fleste beholder badebuk-
serne på. Men jeg tror, at den 
store forskel er, at man som tys-
ker er så vant til at se bare balder, 
at det ikke rigtig er noget at blive 

fortørnet over. Men det har danskerne vist en 
anden holdning til.

Hvad siger I til det hele? Har jeg fuldstændig 
misforstået danskerne? Eller tyskerne?
Danskere om nøgne tyskere

Jeg har set mig lidt omkring på nettet. I 
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mange fora skriver 
fortørnede danske-
re om deres møde 
med det tyske kød. 
Jeg har valgt nogle 
af de gode ud til jer 
nedenfor.

“At skrive ´vi er jo 
alle ens´, og ´det er 
da helt naturligt´, 
er politiske korrekte 
udtalelser, men når 
man sidder sammen 

med to overvægtige 
nøgne tyskere i en 
lille sauna ( i Dan-
mark), tror jeg nok 
at de fleste vil blæse 
på at være politisk 
korrekt og føle sig 
lidt krænket.”

“Jeg syntes nu hel-
ler ikke at tyskerne 
skulle gå nøgne om-
kring, det oplever vi 
tit på vores strande 

og er for det meste 
et forskrækkeligt 
syn  “

“Kald mig sippet, 
sart, snerpet eller 
noget helt fjerde. 
Men jeg føler at 
mine grænser bli-
ver overskredet når 
der kommer nøg-
ne personer ind i 
campingpladsens 
fællessauna. I dette 
tilfælde var det et 
tysk par som kom 
ind som Gud havde 
skabt dem og satte 
sig en lille meter fra 
mig. De var på ingen 
måde anstødelige i 
deres ad-
færd, men 
jeg følte 
mig allige-
vel utilpas.”

“Jeg har 
heller ikke 

haft lyst til at gen-
tage succesen med 
visit i saunaen i tys-
ke badelande efter li-
gnende oplevelser…”
“Nå der står på et 
tysk skilt at man skal 
være nøgen…Så 
jeg gør mig nøgen, 
svøber mti hånd-
klæde om mig og 
kommer ud til et syn 
der skulle vise sig at 
hærge mig resten af 
eftermiddagen… i 
rummet render der 
omkring 15 gamle 
damer – altså sådan 
rigtig gamle 80+ helt 
nøgne, rundt.”

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