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Kære læser!

At gå i skole betyder at bevæge sig in-
den for en række af brudflader. Der er 
læreplanernes krav, forældrenes forvent-
ninger og teenagernes forestillinger om 
det gode liv - og derimellem elevernes 
navigation mellem disse forskellige vek-
selvirkninger som en skibbruden mellem 
isflager på polarhavet. Og så er der de 
konkrete udmøntinger af disse mangear-
tede relationer: Grafitti, der som hærværk 
og/eller kunst grafisk og sprogligt gør op 
med den kedelige lærer- og forældrege-
neration, kritiske anmeldelser af lærere i 
skolebladet og sidst, men ikke mindst en 
syntese af oprør og institution: 11def‘s 
fede kæmpegrafitti i parkeringskælderen, 
der forener rebellionens formsprog med 
den fodformede pædagogik. Og hvor 
finder man så alt dette kogt ned på 15 
sider? 
Nemlig - i dette 
nummer af DUSK. 

God fornøjelse!
 
                          JE

DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-
borg-Skolen? Har du noget på hjerte, 
som du vil dele med resten af skolen? 
Så kontakt os på DUSK@hotmail.de og 
skriv en artikel om lige præcis det, du 
har lyst til!

Facebook i kiggerten

Grafitti på Duborg

Lokumslitteratur...

Hvad vi i virkeligheden spiser
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Facebook er et 
netværk som har 
ca. 1,11 milliarder 
medlemmer. Alene 
på Duborg-Skolen 
er 90% af eleverne 
registreret på et so-
cialt netværk. Mest 
berømt i verden er 
Facebook, Twitter 
og Google+. Men 
ved en registrering 
på sådan et netværk 
accepterer man de 
såkaldte ”Betingel-
ser for brug/vilkår” 
(på tysk ”Nutzungs-
bedingungen”). 
Et af disse vilkår er 

det her: ”Du ac-
cepterer at få dine 
personlige oplysni-
nger overført til og 
behandlet i USA.“
Men hvad mener de 
med „behandlet“?
 Ja, og så koopere-
rer Facebook med 
Google. Nej ikke for 
en bedre integra-
tion mellem Goo-
gle+ og Facebook. 
Nej, de koopererer 
med Google Bille-
der, fordi Facebook 
sælger vores private 
billeder til en god 
pris. Til en rigtig 

god pris. Facebook 
har en omsætning 
på ca. 5,08 milliar-
der US-Dollars. Det 
svarer til ca. 3,7 
milliarder euro og 
27 milliarder kroner. 
Twitter ligger på 
870 millioner med-
lemmer og har en 
omsætning på 140 
millioner US-Dol-
lar.s I et interview 
med RTL sagde den 
presseansvarlige for 
Facebook Tyskland, 
at de ville bevare 
medlemmernes 
private oplysninger 

meget sikkert & 
ansvarsfuldt. Et fif: 
Ingen lyst til at læse 
sådan noget som 
Vilkår og betingel-
ser? Det skal du 
heller ikke! Læs bare 
det vigtigste. For 
Facebook, Twitter & 
co. ved at de fleste 
ikke gør det. 

Facebook, TwiTTer & co.

Usikre sociale 
meTropoler

Leon Bossen, 
7. årgang

SKRIV
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DUSK@
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GRAFITTI PÅ DUBORG: 
11DEF SÆTTER KULØR PÅ 

SKOLEN.

Søndag, den 23/2 havde 11def og de-
res kunstlærer Stefan Hesse sat hin-
anden stævne til en noget usædvanlig 
kunsttime: I løbet af dagen lykkedes 
det eleverne at forvandle en kedelig 
parkeringskælder til et sted, der taler 
med store bogstaver til betrageren. 
Og budskabet kan man ikke gå fejl 
af - med kæmpestore bogstaver står 
der „Duborg-Skolen“ langs hele den 
ene væg, udstyret med Dannebrog 
og det tyske flag - her er glæden for 
mangfoldigheden og stoltheden over 
at være en del af sammenholdet til at 
tage og føle på. Resultatet er et sty-
kke kunst, skabt af elever, som man 
bliver glad af at se på hver gang - hvil-
ket ikke kun skyldes, at malingens 
opløsningsmidler stadig hænger sødt 
i luften...



„Danske piger er 
lækrest!“
 
Plørede hænder 
presser tuschen mod 
toiletdøren, mens 
orddiarré sprøjter 
ud. Kroppene knæk-
ker sammen og kum-
merne modtager en 
ladning bræk. 
Skolefester slider 
på pigetoiletterne, 
som er et mentalt 
helle for de alko-
holiserede kroppe. 
Den lille bås af-
stiver de nervøse 
legemer, der er ved 
at skide i bukserne 
af angst for ikke 
at score i nat. Det 

skæve sølvhjerte på 
den skrigende oran-
ge flade banker for 
SVANS. 
Angsigtsmalingen 
prøver at kamuf-
lere den kødelige 
usikkerhed, men 
den står malet 
i ansigterne. 
De lyse stem-
mer kvidrer af 
ophidselse og 
de sortrandede 
øjne vurderer 
konkurrenter-
nes figurer. 
De skrigrø-
de, struttende 

munde 
sprut-
ter af 
lider-
lighed.
 „Hey 
baby, 
wenn du 
hier 
pissen 
gehst, 
musst du erst eine 
Frage beantworten. 
Ficken? Ja – Nein 
- Nur Oral. LG der 
Gangsta“
Bogstaverne danser 
på døren – stangs-
tive. En samling 
piger stavrer ind. 
Spiritussen ned-
lægger hæmninger 

<<Lokums-
litteratur>> 

Ingegerd 
Sjøstrøm, 
13. årgang 

GRAfITTI på pIGeTOILeTTeRne:



på stribe og der 
bliver knaldet med 
døre. BANG! 
„Wir lieben sie 
wenig. Sie ist so 
geil boys.“ 
Veninderne skider 
på døren og er i 
grunden pisselige-
glade. 
„Sie fickt hart“. 
Lystig latter let-
ter mod loftet, 

før den forsvinder 
ud af rummet. Tøm-
mermændene hamrer 
stadig i hovedet 
mandag morgen, hvor 
fredagens mund-
lort er størknet 
på dørene: „Geiler 
neuer Handwerker.“

<<Skriften på 
døren>>

„Vielleicht wür-
de es sich nicht 
wie Betrug anfüh-
len. Und wen betrug 
ich auch schon. Nur 
mich selbst.“ Pi-
gehjerter går itu 
i ny og næ og så 
brænder lokummet. 
„Ich habe dich so 
gut wie vergessen!“ 
Sætningen lyver, 
men løgn er en del 
af helingsproces-
sen. 
Solen skinner ikke. 
„Sol, sol kom 
igen!“ De grønne 
tuschstråler om-
kranser en 100% 
værd-badge, der 
minder om kampen 
for ligestilling. 
En kamp, der er 
vundet, for vi er 
det hele værd. 
„Fuck the Ha-
ters!“ Vre-
de og oprør 
indtager 
pigetoilet-
terne. „Esst 
mehr Nazis“ 
– „Mach ich 
doch schon!“ 
Der er enig-
hed om, at 
det brune skal 
skylles ud. 
„In Wirklichkeit 
habe ich nämlich 
Löwen. Die füttere 

ich mit Nazis, aber 
das tut ganz schön 
schwer. Die Lö-
wen haben gekotzt, 
statt sich das Maul 
zu lecken und wisst 
ihr auch warum: 
weil Nazis scheiße 
schmecken!“ 
De politiske ud-
sagn er slået 
fast i trædøren 
med syvtommersøm, 
men:„Wieso muss 
hier eigentlich je-
der Trottel seinen 

Senf dazugeben?!“ 
Ja: „Aus demselben 
Grund wie du!“ 



Hver dag har vi 
brug for mad og vi 
nyder det i fulde 
træk. Mange har i 
den forbindelse et 
billede af det tra-
ditionelle landbrug 
foran sine øjne, 
men i virkelighe-
den står der me-
gakoncerner bag 
vores mad. Også 
her har industria-
lisering gjort sig 
gældende. Alt skal 

være billigere og 
billigere. Boomet 
i lfødevareindus-
trien begyndte i 
1940, hvor to me-
get kendte brødre 
blev populære. 
McDonald’s blev til 
en franchise-kæde. 
Med over 46 millio-
ner kunder dagligt 
er de verdenens 
største aftager 
mht. kød og korn. 
Men ingen tænker 

på de følger, der 
bliver fremkaldt 
af vores levestan-
dard. Inhumane 
og in-animalske 
handlinger er dag-
ligdagen, med det 
formål at skabe 
profit!  
Eksempler på vor-
es naive tankegan-
ge ved vore indust-
riprodukter: 
- Kyllingeproduk-
tionen. Høns ser 

aldrig lyset i lø-
bet deres liv. I det 
industrielle dyre-
hold dør over 1,5% 
af kyllingerne per 
dag. Via vækstdo-
ping ved hjælp af 
antibiotika og gen-
modifikationer op-
nås der mere kød 
på færre dage. Det 
normale væksttids-
rum er omkring 70 
dage, ved koncer-
nerne omkring 48 
dage. Her udvikler 
sig kun få knogler, 
så hønsene ikke 
kan bevæge sig 
meget. 

- Oksekødsproduk-
tionen. Kvæget 
bliver fodret med 
soja eller majs, der 
er billigt (se hvor-
for senere). Men 
da køer i naturen 
spiser græs, kan 
de ikke fordøje ma-
jsen; der dannes e.

Hvad vi i virkeligheden 

spiser

Tom nissen, 
12. årgang 

Industrielt dyrehold på kyllingefarm



colibakterier. Gen-
nem lortet, køerne 
står i op til deres 
knæ, breder bak-
terierne sig. Det 
sætter sig på deres 
hud, lander mulig-
vis på slagteriet, og 
kødet inficeres. 
Oplistede tilfælde i 
USA af e.coli: 
- 1993: 2-årig 
dreng dør af fast 
food, der indeholdt 
for gammelt kød
- 1998: Tilbagekal-
delse af 140 tons 
hakket kød i det 
østlige USA 
- 2001: Tilbagekal-
delse af ¼ mio. ki-
logram hakket kød 
i hele landet
- 2002: Tilbagekal-
delse af 19 mio. 
lbs. hakket kød i 
hele landet
 - 2007: Til-
bagekaldelse af 11 

mio. kilogram dyb-
frosne hamburgere

Men dette truer 
ikke kun kødet. 
Gennem vandafløb 
bliver det spredt 
over det hele:
 - 2006: 90 be-
viste tilfælde af e.
coli i “frisk” spinat 
- tilbagekaldelse af 
det berørte firmas 
hele dagsprodukti-
on.

Og der sker yderli-
gere forureninger 
af vores fødevarer. 
I 2007 blev der ført 
en retssag i USA. 
Man producerede, 
velvidender, at der 
var tale om en foru-
rening, i en periode 
på 2 år jordnøddes-
mør, der var belas-
tet med salmonella.

Hvor ligger prob-
lemet? Det er den 
manglende kontrol 
over det hele! I 
1972 var der i alt 
over 50.000 kont-
roller og mere end 
2.000 tilfælde af 
lukninger. I 2006 
kontrollerede man 
kun 9.164 besæt-
ninger, og kun 2 
blev lukket. Hele 
kontrolsystemet 
bliver påvirket af 
lobbyister for de 
store koncerner, 
der producerer de 
varer.

Ikke kun USA, men 
også Europa er 
med 42 mio. tons 
en af de største 
producenter, hvad 
der angår kød. 
Også her er der 
blevet påvist en 
antibiotika-belast-
ning i kød. Partiet 
“Bündnis 90/Die 
Grünen” talte imod 
denne form for in-
dustrielt dyrehold. 
“Herr Trittin, Sie 
stellen uns Bauern 
als Drogenhändler 
vor die Pforte” - lød 
det som protest. 
Men i NRW er 
96,4% af hønsekø-
det belastet med 
antibiotika. Rege-
ringen i NRW, som 
består af SPD og 
Die Grünen, talte 
om illegal vækst-
doping eller om et 
inhumant og in-ani-
malsk dyrehold, 
som resulterer i, at 
dyrene blev endnu 
mere syge (sund-

hedsdoping). 
Problemet ved det 
høje forbrug af 
kød, der ligger på 
60 kg om året, er 
foderstofforbru-
get. Foderstoffer-
ne kommer i EU’s 
tilfælde primært 
fra Sydamerika, 
hvor statsmagten 
i Brasilien driver 
den fattige lande-
befolkning ud af 
deres boliger for 
at skabe nye dyr-
kningsarealer til 
soja. Disse arealer 
belastes i høj grad 
med pesticider og 
andre slags gift-
stoffer for at skabe 
gode vækstbetin-
gelser for planten. 
Dette sker, fordi 
de tidligere regns-
kovsarealer i Bra-
silien, hvoraf der 
bare siden 1975 
er blevet fældet et 
større areal end 
Frankrigs og Por-
tugals tilsammen, 
egentligt ikke er 
egnede til dyrknin-
gen af sojaplanter. 
En negativ effekt 
af denne brug af 
giftstoffer er, at der 
sker alle mulige 
slags mutationer – 
hos planter, dyr og 
de mennesker, der 
lever i nærheden. 
Det Europæiske 
Råd forholder sig 
tavst i denne sag. 
Det interesserer 
sig ikke for sådan 
noget, for et eller 
andet sted må fode-
ret komme fra. Her 
er det markedet 

Fækaliesø ved kvægfarm i Texas



der bestemmer.
Men ikke kun til 
fodring, men også 
til alt andet er der 
brug for soja el. 
majs. I over 90% 
af alle fødevarer 
finder vi de to plan-
ter i form af sirup, 
pulver eller lignen-
de. Billig majs/soja 
giver billigt kød.

Det forholder sig 
sådan, at et 
ton vejsalt til 
brug om vin-
teren koster 
mere end et 
ton hvede. 
“Schnitzlet 
må kun kos-
te 2€” - men 
så undrer sig 
alle, at man 
har dyrefab-
rikker. Også 
slagtningen 
foregår ved 
samlebånd, 
og der findes 
videoer over 
fremgangsmå-
den i Frankrig. 
Her er mange 
køer endnu 
ikke døde, før 
de bliver par-
teret. Danish 
Crown, EU‘s størs-
te kødproducent i 
Danmark, kontrol-
lerer mange gange 
om dyrene virkelig 
er døde - før og un-
der slagtningen. 

Også i fiskeriet 
sker der en indus-
trialisering. EU 
tvinger småfiske-
re til at indsamle 
informationer om 

fiskebestanden i 
deres vandområ-
der, så de bagefter 
kan udsende deres 
store skibe. Kvali-
teten lider under 
dette, men prisen 
falder enormt.
 - Skibene er om-
kring 30 dage på 
søen i stedet for 
kun 1-2.
 - Nettene er 10-
13 timer i vandet i 

stedet for 2.
 - Fiskene bliver 
fanget i 800-1200 
meters dybde i ste-
det for omkring de 
300 m. 

Fiskenes øjne ek-
sploderer hvis 
de kommer op af 
vandet, for tryk-
forskellen mellem 
deres levedybde 
og vandoverfladen 

ligger ved mellem 
8 og 12 bar - til 
sammenligning: i 
bildækkene er der 
ca. 2,1 bar tryk. 
Og så danner der 
sig et enormt tryk 
inde i nettet, for de 
mange fisk trykkes 
imod dette, når det 
fyldes i de 10 timer. 

Men ikke kun i 
kød- eller fiskein-

dustrien er der 
produktivitetss-
tigning. Også ved 
grønsager er der 
sket en stor foran-
dring. I Spanien er 
der opbygget mere 
end 25.000 hektar 
drivhuse. Det er 
et større areal end 
Holland og Belgien 
tilsammen. Lan-
dområdet og vand-
tilførslen bliver 

betalt af regerin-
gen, og landmæn-
dene bliver tvunget 
til at flytte deres 
produktion der-
hen. Kunstig jord 
og vandtilførslerne 
skaber bedre kon-
trol - “Vi ved hvad 
der er i dette, så 
der er mindre fare 
for sygdomme”.
Hver borger i EU 
spiser omkring 10 

kg drivhus-
grøntsager 
fra dette sys-
tem.

Mens vi er i 
stand til at 
producere 
billigt, og 
for kun ⅓ 
af den pris, 
som afrik-
anske land-
mænd kan 
producere 
for, ekspor-
terer vi 
varer dertil. 
Den lokale 
befolkning 
kan ikke 
leve af egen 
produktion 
og immigre-
rer til vores 

billige system, hvor 
de arbejder for um-
enneskelige priser 
og under dårlige 
levevilkår.

Men hvordan kan 
man gøre jordbru-
gen mere effektiv? 
Gennem gødning 
og brug af gift-
stoffer! Gennem 
gødning - kunst- og 
naturgødning - er 

Drivhuse i Spanien



mere end ⅓ af 
vores drikkevand 
belastet med nitrat. 
- En normal værdi 
for nitrat i grund-
vandet er 10mg/L, 
mens EU har sat en 
maksimalværdi på 
50mg. 
Mange prøver 
viste, at vi nogle 
steder i Tyskland 
har over 170 mg/L 
- dette fremkalder 
påviseligt kræft.

Ikke kun 
nitrat, men 
også toksiner 
fremkalder 
kræft. Vi fin-
der dem som 
rester i vores 
fødevarer 
som pestici-
der, i embal-
lager eller 
som tilsæt-
ningsstoffer. 
Over 3 milli-
oner tilfælde 
af sygdom og 
over 200.000 
dødsfald 
skyldes disse 
stoffer. Bestemte 
former for blød-
delskræft, men 
også hud- eller pro-
statakræft bliver 
fremkaldt af visse 
pesticider. Parkin-
son-sygdommen er 
anerkendt som ar-
bejdsskade blandt 
landbrugere. 
Ingen har sagt, at 
stofferne er ufarli-
ge, men man lever 
efter Parcelsus‘ 
princip: ”Det er do-
sen, der udgør gif-
ten. “Det er mæng-

den af et stof, der 
afgør, om det er 
giftigt”. Så man 
lever efter dette 
princip i EU: “Alle 
stoffer er giftige, 
så man må finde en 
dosis, der ikke er 
farlig”.

Men problemet er, 
at forskellige stof-
fer virker forskel-
ligt på mennesker. 
Mens den ene dør 
af en dosis på 0,02 

mg, er der andre, 
der ikke kan mær-
ke noget. Så mange 
studier og forsøg er 
ikke troværdige. 
 - Eksempelvis kan 
aspartam, et søde-
middel, der findes i 
mange light- og ze-
roprodukter (Coca 
Cola Light, Coca 
Cola Zero, Pepsi 
Max), fremkalde 
dannelsen af hjer-
nesvulster. Ligesom 
tobaksindustrien 
påvirker reglerne 
for tobaksvarer, er 

det kemiindustrien, 
der påvirker lov-
givningen for stof-
ferne - man tænker 
ikke på forbruger-
ne, men på indtje-
ningen.

Hvis jeg relate-
rer til min anden 
artikel om plastic 
(DUSK 5), så er der 
et andet eksempel 
på skadelige stof-
fer, bisphenol-A i 
polykunststoffer. Et 

østrogenlignende 
hormon, der un-
derstøtter dannel-
sen af brystvævet 
ved ikke-gravide 
kvinder. 

Men hvorfor skulle 
man vente 40-50 
år, før man for-
byder skadelige 
stoffer? Før i tiden 
troede man også, 
at asbest ikke var 
skadeligt. Først 
efter der døde 
300.000 mennesker 
opstod der mistan-

ke til de af industri-
en betalte undersø-
gelser. Hvorfor så 
ikke satse på enty-
dige dyreforsøg 
og forbyde stoffer 
forbyggende?!
Måske er stoffer-
ne hver for sig og 
i små mængder 
ikke skadelige for 
den menneskelige 
krop. Men vi spi-
ser jo ikke kun et 
æble om dagen? 
- Ingen har tidlige-

re undersøgt 
en blanding 
af forskelli-
ge stoffer, så 
i København 
begyndte man 
i 2012 med 
at undersøge 
cocktail-effek-
ten af forskel-
lige toksiner. 
Man kunne fin-
de blandinger 
der inddæm-
mer hormonet 
testosteron 
og forårsager 
mutationer ved 
specielt køns-

delene.

Mange undersøgel-
ser viser, at 80-90% 
af alle kræftarter 
skyldes miljø og 
livsstil. Højudvik-
lede lande rammes 
ofte af kroniske sy-
gdomme, som tyde-
ligt eksempel kan 
nævnes overvægt. 
I fattige lande eller 
mindre udviklede 
landområder ken-
der befolkningen 
ikke til livstilssyg-
domme. Med speci-

DUSK 5)


elle fødevarer, som 
hvidløg, kurkoma 
og brokkoli kan der 
opnås en tilbage-
gangen af tumorer 
på omkring 90%, 
som en undersøgel-
se på rotter viste.

For hurtigt at 
samle op på alt 
det ovenstående, 
kan man sige, at 
vi skulle tænke 
over, hvad og hvor 
meget vi spiser. Vi 
skulle ikke nødven-
digvis lade være 
med at spise kød, 
men kun ved at 
formindske andelen 
ville vi hjælpe 
med at begrænse 
dyreindustrien. - 

Det er os der må 
begynde med at 
tænke over, hvad 
vi spiser, og poli-
tikken må så starte 

med at gennem-
strukturere deres 
love om dyrehold-
ning, plantebrug, 
toksin-brug m.m. 

for at opretholde 
vores sundhed - og 
ikke Maggis, Nest-
les, Unilevers eller 
Coca Colas profit, 
for det er dem, der 
står for hele fæld-
ningen i Brasilien.
For der, og overalt 
i verden, dør der 
dagligt 100.000 af 
sult - mens man 
kunne forhindre 
dette.
Nogle tal: Schweiz 
importerer ⅘ af 
deres hvede fra 
Indien og smider 
dagligt mere end 
2 mio. tons brød 
væk, mens der i 
Indien dør 200.000 
mennesker af sult 
hvert år.

Igen i år indgår Du-
borg-Skolen sammen 
med en række andre 
gymnasier fra det søn-

derjyske i et samarbejde 
med Sønderjyllands 
Symfoniorkester om-
kring opførelsen af et 

stykke klassisk musik. 
I denne sæson er det 
Mozarts Requiem under 
ledelse af den danske 

korspecialist Søren K. 
Hansen og med fire 
unge, danske og svenske 
sangere i solopartierne. 

Mozarts Requiem, dvs. 
dødsmesse, var uful-
dendt, da han kun 35 
år gammel døde, og det 

blev hurtigt et af hans 
kendteste værker – på 
grund af de mystiske 
omstændigheder, der var 

omkring bestillingen, og 
ikke mindst på grund af 
musikkens enestående 
skønhed.

Onsdag, den 19. 
drog Duborg-Sko-
lens kordelegation 
så til Sønderborg 
Statsskole for at 
deltage i den store 
fællesprøve, der 
gik forrygende og 
lovede godt for 
de tre koncerter, 
der ligger den 4/3 
(Sønderborg), 5/3 

(Haderslev) samt 6/3 
(flensborg).

 Køb billetterne her!

Mozart In The house
   Duborg-Skolen i storstilet korprojekt

http://www.sdjsymfoni.dk/koncerter-detaljer/items/26.html


I denne episode af ”Undervisningsanmeldelser” 
fortæller vi noget om undervisningen hos vores 
redaktionsleder Jan eiffert, som de fleste kender 
fra dansk- hhv. tyskundervisningen. for bedre 
at kunne forklare hans undervisning forsøger vi 
at beskrive den med nogle stikord, der passer til 
undervisningen:

Digitalisering: for overhovedet at kunne bestå 
i eifferts undervisning, har du især brug for 
en ting: ELEKTRONISKE VARER! Hvis du 
ikke har adgang til en bærbar computer eller en 
tablet-pc, har du et problem. Undervisningen 
foregår nærmest helt på digital basis. Dropbox 
er her et stikord. Tekster, hvilke bliver leveret 
som pDf-filer, skal downloades for at kunne 
læses. Hvis du kun har en smartphone, bliver 
det problematisk. Jans argumenter for denne 
undervisningsform baserer på, ”at det vil være 
undervisningens fremtid”. papir- og blyant-nos-
talgikerne vil nu skrige op, men ved Jan støder 
de på granit. Hver gang han støder på sådan en 
nostalgiker, tænker han sikkert: ”Accepter frem-
tiden, idioter!”

Kommunikation: Du har ikke læst dine lek-
tier, og fatter ikke en skid af, hvad der foregår 
i undervisningen? Du håber på, at du bare kan 
komme igennem undervisningen, uden at mel-
de dig? Så skulle du ikke komme til Jan eifferts 
undervisning. Han er en lærer, der satser meget 

på kommunikation. 
Alle skal sige no-
get, lige meget om 
de melder sig eller 
ej. Jans spørgsmål 
kommer fra de 
forskelligste områ-

der, 
der så 
kan 
stille de uforberedte elever foran 
problemer. Hvis du ikke mel-
der dig, så skal du sandsynligvis 
alligevel besvare et eller andet 
spørgsmål. for at kunne undgå 
det, skulle du prøve at sige et eller 
andet, der kunne lyde kvalificeret. 
Hvis det lykkes for dig, har han 
dig ikke mere på skærmen som en 
af de dovne elever, der skal bidra-
ge med noget.

Punktlighed: en ting, man oftest kender som 
tysk ideal, finder man også hos Jan eiffert. Det 
allerværste for ham er elever der kommer for 
sent til undervisningen. for at undgå det, har 
han nu indført en ny tradition, som han kalder 
for ”Oplægs-lotto”. Hver elev der kommer for 
sent, bliver noteret på tavlen. Så bliver navnene 
skrevet på et stykke papir, og lander i en pulje 
(elever der kommer omkring 20-30 minutter for 
sent får endda to sedler, der lander i puljen). Så 
trækker en af eleverne et navn op af puljen. Den 
elev, hvis navn bliver trukket, skal så næste gang 
holde et oplæg om et emne, der enten bliver 
valgt af Jan eller af klassen. Denne forholdsvis 
nye tradition, som eleverne ikke er særlig glade 
for, skal afskrække eleverne. for at kunne undgå 
at blive et offer for Jans sadistiske traditioner: 
KOM TIL TIDEN!!   

Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 12. årgang

Undervisningsanmeldelse: Je

Fældning af regnskove til papirudvinding

Det er hårdt at være ung i dag...



12e havde styr på stavene
Hockeyturnering for 11.+12. årgang

Torsdag, den 31/1 arrangerede idrætslærer-
ne med Knud Schmidt som energisk pri-
mus motor 
i spidsen en 
hockeyturne-
ring, i hvilken 
eleverne fik 
lejlighed til at 
afprøve deres 
i undervisnin-
gen tilegnede 
færdigheder 
i  boldfægt-
ningens ædle 

kunst. Det blev til en opvisning i mange 
forskellige spillestile, der dog endte med en 

fortjent sejr til Team 
12e (Jesse, Johannes, 
Jonathan, fabian, 
franzi og Hannah), 
der løb med trofæet 
foran idrætsprofi-
lens 12c.1 (Jan, Lena, 
Jenny, Jonas, Alex, Jo-
nathan og paul) efter 
hårde kampe fra hus 
til hus.

Duborg-Skolens kunsthold i 11 d, e og f har 
i disse dage under ledelse af deres kunstlæ-
rer Stefan Hesse arrangeret en udstilling om 
arkitektur på Dansk Centralbibliotek i nor-
derstraße. Overskriften 
er „Arkitektur i funkti-

on“, hvilket dels manifesterer sig i forklaren-
de plancher, dels i kreative udmøntninger 
af elevernes tilegnede viden. Resultatet er 
en overraskende samling af utopier som 

et smukt resultat af, når 
ungdommelig åbenhed og 
modne overvejelser går op i 
en højere enhed.

The Architect Angle
11. årg. arrangerer arkitekturudstilling



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, 
jeg er 18 og 
har aldrig 
haft en kæres-
te. Hvad skal 
jeg gøre?”

Kærlighed 
er noget, der 
bare kommer 
til dig, når det 

passer. Du kan 
ikke tvinge 
nogen til at 
elske dig, lige 
så lidt, som 
du kan få dig 
selv til at elske 
nogen. Men 
du kan møde 
mennesker 
med lignen-

de interesser. 
Det behøver 
ikke at være 
en fest, hvis 
du ikke kan 
lide fester. 
Det kan være 
en workshop 
eller en inte-
ressegruppe 
eller hvad som 

helst. Bare du 
lærer mennes-
ker at kende. 
Og så kan det 
måske være, 
at den rigtige 
er derimellem. 
Vær bare åben 
overfor nye 
mennesker i 
dit liv.  

"Kære 
kærligheds-
brevkasse, 
er det o.k. 
f.eks. for en 
handicappet 
at gå til en 
prostitue-
ret?"

først og 
fremmest 
skal man i 
dette tilfæl-
de ikke gøre 
forskel på 

handicappe-
de og raske 
mennesker. 
Vi kender 
alle sammen 
til seksuali-
tet og det er 
ikke noget 
ondt eller 
dårligt. 
Man kan 
bare dis-
kutere om, 
hvorvidt det 
overhovedet 
er i orden 

at gå til en 
prostitueret. 
for eksem-
pel kan det 
være dårligt, 
hvis man 
understøtter 
et kriminelt 
miljø, hun 
arbejder i. på 
den anden 
side er der 
ikke noget 
problem ved 
det, hvis det 
er seriøst. Til 

gengæld kan 
man regne 
med, at det 
sidstnævnte 
vil være me-
get dyrere.



Pater 
dimitte illis

Hendes ord suser ned og rammer mig i brystet.
Rødt drypper det derfra.
Hendes stemme river hul på mine trommehinder,
Ikke fordi den er høj,
Men fordi den er hendes.

Hun ødelægger mig!

Min sjæl hænger i laser
Og mit hjerte bløder ud.
Jeg vil slå hende ihjel
Eller dø på stedet.
Mit sind bliver rødt og mine læber bævrer.

Min hjerne siger, at hun fødte mig
Men jeg forstår det ikke.
Tårer ruller ned ad minde kinder
Men på indersiden -
Hun må ikke se dem.
Hun dræber mig
Idet hun bare er der.

Kira Kutscher, 
12. årgang 

Hun siger, at hun elsker mig
Jeg svarer ikke.
Hun siger, at hun har mig kær
Jeg nikker blot.
Jeg tror ikke på hendes ord mere.
Ikke siden hun løj for mig.
Ikke mere
Siden hun dræbte mig -
Uden tøven.

Pater dimitte illis
Non eunt sciunt quid faciunt.
Fader forlad dem deres skyld,
For de ved ikke, hvad de gør.

Men forgæves vil hun en dag søge tilgivelse 
i mit hjerte.


