
- klassens frække dreng...

MAJ 2014

- Usikre apps
- Overborgmesteren 
  på besøg
- Novelle: Det sorte 
  får
- 11f på cykeltur til  
  kz-lejr
- Duborg-elever som 
  FN-ambassadører

I DETTE NUMMER:



Kære læser!

Denne udgave af DUSK er præget af den 
travlhed, der traditionelt griber Du-
borg-Skolen i de første forårsmåneder, 
hvor 13. årgang så småt begriber (måske 
uden at forstå), at enden på 13 års sko-
legang nærmer sig. Reaktionerne, der 
spænder fra mild panik  omkring eksame-
nerne til blussende frihedstrang, kanali-
seres ind i de fælles udskejelser, der giver 
sig udslag i bizarre forklædninger og 
optrædener den sidste uge før den tykke 
dame synger. Det er en hyggelig måde at 
vende alvoren ryggen og sige farvel og 
tak til de institutionelle rammer, man har 
været underlagt fra børnehaven til pro-
filgymnasiet. Når skolens ældste elever 
derfor først tumler sig i fællesarealet iført 
transvestitkostumer og sumo-dragte  for 
derefter at kaste sig over eksamenslæs-
ningen, mens de øvrige skriver klausurer 
og holder påskeferie, 
kan det være vanske-
ligt at skaffe stof til en 
hel udgave af verdens 
bedste skoleblad. Men 
her er, hvad der er...

God fornøjelse!
 
                          JE

DUSK vil 
ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved 
Duborg-Skolen? Har du noget på 
hjerte, som du vil dele med resten 
af skolen? Så kontakt os på DUSK@
hotmail.de og skriv en artikel om lige 
præcis det, du har lyst til!
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Simon Faber på besøg
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Duborg-elever med i FN-spil
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Møde med kendt violinist

Kunstprojekt: Livet på trapperne
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4. Dropbox
på fjerdepladsen finder vi Dropbox, en
webservice, som fx gemmer data fra din 
pc, så de kan tilgås fra en anden pc.
I et interview med CHIP Online siger en 
ekspert for internetdatasikkerhed: 
„Dropbox er et usikker websted, fordi 
denne app ikke blev 
udarbejdet rigtigt.

3. Ebay-appen
Ebay er heller ikke 
sikker. Ebay er en 
webservice, hvor 
man kan købe og 
sælge ting.
CHIP‘s internet-da-
tasikkerhedsekspert 
siger dertil: 

„Ebay er usikker, 
fordi de har man-
ge sårbarheder. 
Man kunne nemt 
komme ind i din 
Ebay-Account med 
denne app.“

3. Gamefly
Gamefly er en spil-
leservice på nettet.
Her kan du gemme 
dine spil fra Steam 

osv.
CHIP‘s datasikkerhedsek-
spert siger også dertil:
„Lige som eBay har denne 
app mange sårbarheder. 
Den beder f.eks. ikke om 
adgangskoden ofte nok.“

1. Snap-
chat
Snapchat er 
den mest 
usikkre app  
- og så har 
den oven i 

købet en selvud-
løser.
CHIP‘s datasik-
kerhedsekspert 
udtaler:
„Man må gå ud 
fra, at denne app 
kooperer med 
den amerikanske 
efterretningstje-
neste NSA.“

IT-hjørneT

De mesT usIkre apps  
TIl Ios & GooGle play

Leon Bossen, 
7. årgang



Festsalen 
på Du-
borg-Sko-
len var 
godt fyldt 
med sko-
lens unge 
elever fra 
11.-13. 
årgang. 
De var 
kommet 
for at lytte 
til Flens-
borgs 
overborg-
mester, 
Simon 
Faber, og Martin 
Lorenzen, landsse-
kretær i Sydslesvigsk 
Vælgerforening 
(SSW). Begge havde 
fulgt en invitation 
fra lektor Nicolai 
Sune Andersen, som 
blandt andet er lærer 
i samfundsfag på 
skolen.

- Hensigten med 
dette arrangement er 
at bringe politikken 
til eleverne, fortælle 

dem, hvad det er for 
noget, og hvordan en 
politisk dagligdag ser 
ud på lokal- og på 
landsplan, forklarer 
Nicolai Andersen.

- Det kan til tider 
være tørt, men at 
finde frem til løsni-
nger er ligeledes en 
spændende ting i 
det daglige arbejde, 
fremhævede Simon 
Faber.

Martin Lorenzen 

påpegede i sit oplæg, 
at på trods af at SSW 
i forhold til CDU 
og SPD kun var et 
lille parti, så kan én 
person være nok til 
at gøre en politisk 
forskel.

Christopher Andre-
sen og Gregor von 
Oettingen, begge 
elever i 11. årgang, 
fulgte oplæggene 
med stor interesse.

- Det var interessant 

at høre, 
hvordan 
deres dag-
ligdag ser 
ud, og hvor-
dan politik 
er strikket 
sammen, 
sagde 
Christopher 
Andresen, 
der ligesom 
Gregor von 
Oettingen 
er passivt 
medlem 
i SSW-U. 
Begge havde 

ikke de store forvent-
ninger til oplæggene, 
men blev dog hurtigt 
enige om, at de vil 
skifte deres passive 
medlemskab ud med 
et aktivt.

- Det blev ihvertfald 
tydeligt, at det er 
hårdt arbejde at være 
politiker, sagde Gre-
gor von Oettingen.

Kilde: Flensborg Avis

Overborgmesterlig 
lektion i lokalpolitik



Novelle 

Det sorte får
  ”Hvorfor må jeg ikke spil-
le?“ 
 Gang på gang må jeg blive 
på bænken. Jeg forstår det 
ikke. Før har jeg altid måttet 
spille. Hvorfor er 
det slut nu? Har 
jeg spillet dårligt 
de sidste uger? 
Har jeg måske 
gjort noget for-
kert? Eller hvad 
er det? Jeg kan 
ikke finde ud af 
hvorfor. Måske er 
grunden..
 Klokken ringer. 
  ”Jacob, har du 
allerede hørt 
det?” 
Lige pludselig 
stod Madison 
foran mig. 
  ”Om jeg har 
hørt hvad, Madi-
son?” 
  ”Jamen, det alle 
sammen snakker 
om. Grunden 
til at du ikke må 
spille. Alle de 
andre snakker om det. Jeg 
skal af sted nu. Vi snakkes 
ved.” 
  Hvad var det Madison 
mente? Jeg kan ikke koncen-

trere mig. Tanken om, hvad 
Madison ville fortælle, kan 
ikke slippe mig. Jeg kan ikke 
løsrive mig fra den. Er det 
måske fordi jeg er anderle-

des?
  Endelig pause. Jeg skal 
virkelig finde Madison nu. 
Det eneste, jeg vil lige nu, er 
at finde ud af, hvem der står 

bag. 
 Der er hun. Hun sidder ved 
vores bord, men ikke alene. 
Michael sidder hos hende. 
Da jeg kommer hen til dem, 

hilser jeg som 
sædvanlig på 
Michael og 
krammer Ma-
dison. Så beder 
jeg Madison 
om at fortælle 
og det gør hun. 
 Jeg er helt 
mundlam 
bagefter. Det 
havde jeg ikke 
forventet. Jeg 
troede aldrig 
at... 
 Vi bliver af-
brudt af Abigail, 
rektors datter, 
som kommer 
hen til os. Hun 
har som sædv-
anlig sin salat 
og  smoothie 
med på sin 
bakke. Hun 
snubler, og det 

hele vælter ud over Madisons 
trøje. Abigail går bare videre 
som om ingenting er sket.  
  Jeg er tilbage i klasselokalet 
og kan ikke tænke klart. Der 



bliver stille. Alle kigger op. 
En underlig følelse rammer 
mig, som om jeg allerede 
ved, hvad der vil ske.
 Pludselig hører jeg vores 
rektor sige mit navn. I en 
helt naturlig bevægelse rejser 
jeg mig og går med ham. Jeg 
skal til samtale. Selvom han 
ikke har sagt noget endnu, 
ved jeg, hvad det drejer sig 
om. Hans næste sætning 
bekræfter mit gæt.
 ”Vi skal snak-
ke om, hvorfor 
du ikke må 
spille længere. 
Dette er dog 
ikke det eneste 
problem, vi har. 
Skolen kan ikke 
længere have 
dig som elev.” 
  Kontoret 
lugter af kaffe 
og røg. Der er 
stille i rum-
met. Jeg sætter 
mig på stolen. 
Billedet af hans 
datter, som står 
på skrivebor-
det, vækker en 
underlig følelse 
inde i mig. 
  Vejen hen til træningen er 
tung og lang. Mange tanker 
flyver rundt i mit hoved. 
Ja, jeg ved rent faktisk ikke, 
hvad det er jeg tænker på. 
Det er som om, jeg er i min 
helt egen verden. Denne 
følelse bliver først afbrudt, da 
jeg kommer ind i omklæd-
ningsrummet. 

  ”Drenge, vi bliver nødt til at 
snakke!” 
 Alle ser hen imod mig. De 
ved allerede, hvad det drejer 
sig om. Det har alle gjort 
i lang tid, også jeg. Jeg har 
bare aldrig villet indse, at 
dette var problemet, at det 
kunne være årsagen. Det har 
ikke engang noget med spor-
ten at gøre. 
  Alle ser på mig. I dette 
øjeblik mærkede jeg igen, at 

jeg var anderledes. Jeg var 
ikke den typiske topspiller. 
 Ok, jeg har ry for at være en 
pigemagnet. Mange piger er 
forelsket i mig. Problemet er 
bare, at det ikke er dem, jeg 
interesserer mig for. 
  ”Altså drenge, de sidste 
kampe måtte jeg ikke spille 
med. Det gik alligevel meget 

fint for os, synes jeg, men jeg 
vil jo gerne spille med jer, 
og så tror jeg ikke, at der er 
noget i vejen for at vi spiller 
sammen. Eller er det for-
kert?”
  Alle stirrer på mig. Det er 
ubehageligt, og jer er lidt 
bange for svaret. 
  ”Det har det aldrig været. 
Vi troede, at det vidste du. 
Du er jo bare en normal 
dreng, der elsker football og 

endda er ret 
god til det. 
Du er lige-
som alle os 
andre, og vi 
savner dig i 
kampene.” 
  Lettelsen 
står skre-
vet på min 
pande. Jeg 
begynder at 
smile. 
  ”Ok, det er 
jeg glad for 
at høre, men 
en ting er der 
endnu. Jeg 
bliver nødt 
til at bede jer 
om hjælp. Vil 
I støtte mig, 

selvom jeg ville komme op 
og kæmpe mod skoleins-
pektøren? Vil I stå ved min 
side lige meget hvad?” 
  Michael svarer med det 
samme. 
  ”Selvfølgelig Jacob, vi er jo 
både dit offense og defense. 
Det er det, vi kan bedst. At 
hjælpe dig er det vi gør dag-



ligt i træningen og til 
kampene. Så ja, du 
kan stole på os!”
   Jeg går til konto-
ret. Jeg lægger ikke 
mærke til noget ud 
over mine tanker. Jeg 
er helt væk. Jeg kan 
først løsrive mig, da 
jeg ser Abigail stå og 
græde. Det er under-
ligt. Hun 
virkede el-
lers så glad 
tidligere i 
dag. Hvad 
er der 
mon sket? 
Er det min 
skyld, at 
hun græ-
der? 
  ”Abigail 
hvad er 
der galt? 
Noget du 
vil snakke 
om?” 
  Hun ser 
helt for-
bavset på mig. 
  ”Hvad rager det dig! 
Du kan da være lige-
glad med, hvordan 
jeg har det. 
  ”Kom nu Abigail, 
hvad er der? Jeg er 
ikke ligeglad med, 
hvordan du har det!” 
  Hun virker forvir-
ret, så meget, at jeg 
faktisk begynder at 
se hende med andre 
øjne. Ikke kun den 
kolde, arrogante pige, 

men en meget emo-
tionel ung kvinde. Ja 
hun er faktisk meget 
smuk, og jeg kan 
godt lide hende. 
  ”Ok, det er min 
skyld, at du kan risi-
kere at blive smidt ud 
af skolen”
  Jeg blev helt bleg. 
Har hun virkelig sagt 

det, jeg tror jeg lige 
har hørt? 
  ”Hvad har du 
gjort?” 
  ”Jeg er forelsket i 
dig. Problemet er 
bare, at du jo er til 
drenge ,og jeg jo er 
en pige, så jeg fortal-
te det til min far, og 
han overreagerede 
måske en smule. Jeg 
vidste ikke, at han 
ville benytte sig af så 
drastiske midler.” 

  ”Ved du overho-
vedet, hvad du har 
gjort?!” 
  Jeg står og råber 
Abigail ind i ansigtet. 
Jeg er rasende. 
  ”Det var jo ikke 
med vilje, Jakob. 
Det var jo ikke min 
hensigt, at du skulle 
smides ud af sko-

len, men bare at du 
måske gik over til 
at elske piger, at du 
kom til at elske mig.” 
  Ej, hvad har jeg 
dog gang i. Hun står 
foran mig, græder og 
undskylder sig, og 
jeg står bare og råber 
ad hende. Jeg får det 
dårligt. Jeg tager hen-
de i armene. Abigail 
stopper med at græ-
de, ser på mig, ser 
på mine læber, og så 

sker det: Hun kys-
ser mig. Jeg skubber 
Abigail væk. 
  Rektor råber mit 
navn:
  ”Jacob, ind på mit 
kontor, nu!” 
  Dårlig timing. Jeg 
bliver nødt til at lade 
Madison vente. Jeg 
vender om og går 

med ind 
på kon-
toret. 
”Sæt dig 
Jacob. 
Skolen 
har truf-
fet en 
beslut-
ning.” 
  Jeg hø-
rer ham 
ikke. 
Jeg er 
helt væk 
i tan-
kerne. 
Hvorfor 
gjorde 

Abigail det, og hvad 
er der nu med Madi-
son? 
Jeg går ud af konto-
ret. Ud af døren, hen 
ad den lange og tom-
me gang. Den sidste 
lyd, jeg hører i dag, 
er lyden af hoveddø-
ren, der lukker sig 
bag mig.  
  Jeg står alene tilba-
ge. 
  Forladt. Fortabt.  
  Ensom. 



Novellen var egentlig tænkt som bidrag til en skrivekonkurrence. Hovedoverskriften lød ”på 
den anden side”, og det var vores opgave at tage sporten med i novellens kontekst. Novellen 
er resultatet af et gruppearbejde med understøttelse af lærerne Jens Overgaard og Heirulf 
Rissom.
”Det sorte får” blev forfattet af Sarah Hinrichsen, Lene Weidner, Mareten Brauer, Dennis 
Davids og Christina Rehder fra 11c.
Efter en afstemning besluttede vi os for at sende den til skolebladet i stedet for til skrivekon-
kurrencen.

https://www.facebook.com/groups/regnbuelandet

Vidste du...
...at der findes en gruppe for unge bøsser 
og lesbiske fra det danske mindretal? Se

www.facebook.com/groups/regnbuelandet
www.facebook.com/%0Dgroups/regnbuelandet


 Den 1. april forberedte 11f 
og deres tysklærer RM sig 
på en ganske særlig eks-
kursion. Efter at have læst 
den tyske forfatter Uwe 
Timms bestseller „Die Ent-
deckung der Currywurst“, 
der foregår i Hamborg og 
handler om begivenhe-
der i krigens sidste dage, 
besluttede klassen sig for 
at undersøge, hvilke spor 
krigen havde sat sig i de-

res eget nærområde. Til det 
formål cyklede elever og 
lærer til kz-lejren  Ladelund 

ved Husum - en tur på godt 
og vel 30 km hver vej. Lejren, 
der kun eksisterede i 6 måne-
der, husede primært fanger 

fra den nederlandske 
landsby Putten, hvor-
fra alle arbejdsdueli-
ge mænd var blevet 
bortført som hævn for 
et partisanangreb på 
den tyske værnemagt 
kort forinden, udført 
af hollandske frihed-
skæmpere. Fangerne 
blev stuvet sammen 
under umenneskelige 
forhold og sat til at 
grave pansergrave for 
at stoppe en evt. allie-
ret landgang i Jylland. 

Projektet var forrykt, idet 
de allierede hære for længst 
havde overskredet de tyske 
grænser flere steder på både 

Lys ekskursion til en mørk tid

11f og RM på cykeltur til 
tidligere kz-lejr



øst- og vestfronten, men endte allige-
vel med at koste 300 uskyldige mænd 
livet – pga. kulde, sygdom, sult og 
prygl. Et resultat af mishandlinger-
ne blev, at lokale, der blev vidner til 
forbrydelserne, mistede troen på den 
nazistiske ideologi og ydede støtte til 
fangerne og deres efterladte, hvilket 
efter krigen førte til et smertefuldt, 
men forsonende venskab mellem de 
to byer, der opretholdes den dag i 
dag. 

Turen blev til en stærk oplevelse for 
hele flokken, som ikke bare fik udvi-

det deres horisont, men også havde lejlighed til at styrke de sociale bånd i klassen – med en 
fælles middag hos en af elevernes forældre i nærheden som prikken over i‘et.

Den 27.-31.03. deltog fem elever fra 12. årgang i en 
simulation af de Forenede Nationer i landdagen i 
Kiel. De havde som repræsentanter for hhv. Benin 
og Bolivien til opgave at nå til enighed om en ræk-
ke emner, såsom en reform af FNs sikkerhedsråd 
og børnerettigheder, samt at udarbejde resolutio-
ner. Repræsentanterne skulle selvfølgelig overholde 
den diplomatiske kodeks og begå sig på de bonede 
gulve. 450 
deltagere 

fra Slesvig-Holsten og tyske skoler i udlandet deltog 
i spillet, som ikke blot var en undervisning i den 
internationale organisations strukturer, men også 
udviklede elevernes sociale kompetencer. Og som 
det ses - med et glimt i øjet og et smil på læberne. 
Smukt!

Stod fast på de bonede gulve

Duborg-elever som 
FN-ambassadører



12E’s studierejse til 
Berlin
I tidsrummet fra den 
24. til den 28. marts 
var 12E sammen 
med lærerne Heirulf 
Rissom og Dietmar 
Bock på studierejse i 
det tyske hovedsted 
Berlin. 12E var klar 
til gøre Berlin usik-

ker. Turens fokus lå 
på Berlins historiske, 
kulturelle og politis-
ke sider og vi have 
masser af program-
punkter. Vi mødtes 
mandag morgen på 

Flensborgs banegård. 
Efter to omstigninger 
i hhv.  Neumünster 
og Hamborg ankom 
vi så mandag mid-
dag i Berlin. Efter en 
lille taxitur gennem 
byen ankom vi så til 
sidst til vores pensio-
nat i Kreuzberg, der 
kalder sig selv som 

”Regenbogenfabrik” 
og blev oprettet af 
nogle gamle hippier. 
Klassen fik udlever-
et en seddel med 
overskriften ”Tour 
de Kreuzberg”, en 

slags opgaves-
eddel, der også 
fungerede som 
rundviser. I små 
grupper gik 
klassen gen-
nem Kreuzberg 
og skulle finde 
svar på nogle 
spørgsmål, der hand-
lede am Kreuzbergs 

særlige kultur. Efter 
aftensmaden havde 
vi så fri. 
Den næste dag star-
tede  med en orien-
tering om projektet 
”Regenbogenfabrik” 

samt dens historie 
(hvis man er interes-
seret, kan man bare 

google efter ”Regen-
bogenfabrik”). For 
at få et bedre over-
blik over Berlin så 
vi bagefter på nogle 
bymodeller, der om-
fattede hele Berlin. 

Riget i midten
   12e på studietur til Berlin

Af Kerrin Teichmann og 
Malte Dietz, 12. årgang



Efter det havde vi 
fri igen, indtil vi om 
aftenen skulle se et 
teaterstykke. Stykket 
hed ”Die Kosmische 
Oktave” og er skrevet 
af den tidligere Du-
borg-elev Nis-Mom-
me Stockmann. 
Den næste dag gik 
det tidligt om mor-
genen til stasi-arki-
vet i den originale 
stasicentral. Vi fik 

en orientering om 
hele stasis historie i 
DDR-tiden og lavede 
bagefter en work-
shop, hvor vi skulle 
rekonstruere en sag, 
idet vi benyttede os 
af stasiakter. Bagefter 
gik vi direkte til det 
gamle stasifængsel 
i Hohenschönhau-
sen. Fængslet var i 
den forstand fasci-
nerende, fordi vor-

es guide Mike selv 
havde været fange i 
dette fængsel i over 
6 år. Derudover var 
han i stand til at tale 
dansk, fordi han i sin 
barndom altid havde 
været fascineret af 
”Olsen-banden”, og 
derfor var det hans 
store drøm engang i 
livet at kunne besøge 
Danmark. For man-
ge af os var det sik-

kert det mest spæn-
dende sted under 
hele turen pga. af de 
spændende historier, 
som guiden hav-
de parat til os. Om 
aftenen gik det så til 
en kabaretforestilling 
i ”Distel”, Tyskland 
mest populære sted 
for politisk kabaret.   
Torsdag var vi så på 
besøg hos de nor-
diske ambassader 

(Danmarks, Norges, 
Sveriges, Finlands og 
Islands), hvor vi ha-
vde en aftale hos den 
Kongelige Danske 
Ambassade og fik et 
overblik over am-
bassadens arbejde og 
hvordan Danmark 
og Tyskland profite-
rer af hinanden. Fra 
det ene politiske sted 
gik vi så til det næs-
te: Forbundsdagen. 

Allerede foran Rigs-
dagbygningen blev 
vi vidner til et højt 
canadisk statsbesøg 
i kansleramtet, med 
politieskorte og alt 
hvad der hører til. I 
selve forbundsdagen 
(og efter et måltid 
i forbundsdagens 
kantine) fik vi så 
en orientering om 
politikernes og for-
bundsdagens funk-

tioner og arbejde. 
Efter vores politiske 
arrangementer la-
vede vi så en spontan 
ændring på vores 
planer. I stedet for 
nogle egentligt pl-
anlagte foredrag 
om Berlins kultur 
besluttede vi os til 
at udnytte det gode 
vejr (solskin nær-
mest hele ugen) og 
sejle en tur med båd 

på Spreen. Efter et 
afsluttende restau-
rantbesøg havde vi så 
fri resten af aftenen. 
Den sidste dag havde 
vi så kun et sids-
te programpunkt 
endnu. Et besøg på 
”Hermann-Hesse 
Schule” i Kreuz-
berg. Det særlige 
ved denne skole er, 
at andelen af im-
migranter, der gik på 



denne skole, lå på over 90 %. Fordi vi selv kommer fra et mindretal, lavede vi så en slags ”kul-
turbesøg” hos en anden 12.-klasse. Klassen, som vi besøgte, bestod hovedsageligt af tyrkere. 
Tysker var der ingen af. Efter dette besøg havde vi fri, indtil vi mødtes ved ”Regenbogenfab-
rik” for at rejse tilbage. Efter en lang togrejse ankom vi så til ca. kl. 23 på Flensborg banegård. 
Turen var nu forbi.
Alt i alt kan vi se tilbage på en meget spændende klasserejse, der gav os nogle nye indblik i 
Berlin, hovedsagelig fordi vi fik adgang til mange ting, som man ikke får som normal turist. 
Under selve turen var klassens reaktioner gennemgående positive. Der herskede derfor enig-
hed om, at det havde været en meget spændende og sjov studierejse for 12E.

Insiderviden på første parket
Duborg-elever møder kendt violinist

Torsdag, den 10.04.14 tog musiklærerne TV 
og RM to dygtige elever fra Duborg-Skolen 
til Alsion i Sønderborg. Der spillede sidste års 
P2-prisvinder Niklas Walentin Tjajkovskijs 
violinkoncert. Beg-
ge elever, Jonathan 
fra 13F og Andra 
fra 10B, er dygti-
ge violinister. De 
fik lov til at møde 
Niklas Walentin 
efter koncerten og 
stille ham alle de 
spørgsmål, som 
interesserede dem. 
Solisten, der tog 
sig rigtig meget 
tid til de to talenter, havde et vigtigt budskab 
til dem: Spil altid så godt du kan, for du ved 

aldrig, hvem der sidder blandt publikum. Og: 
Det er ikke kun teknikken, som tæller, men 
din måde at fortolke stykket på - tro på dig 
selv og spil, som du synes og kan. Andra fik 

gode råd til at spille ved 
konkurrencerne - hun 
deltager i den landsdæk-
kende musikkonkurrence 
“Jugend musiziert”. Hun 
fik bl.a. råd om valg af 
instrument og forslag til 
repertoire.

Ud over disse insiderfif 
forløb samtalen fuldstæn-
dig afslappet i de godt 45 
minutter, den varede. Det 

blev en aften, som Andra og Jonathan bes-
temt ikke glemmer lige med det samme!
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Kunst i dag-
ligdagen

I løbet af marts måned lykkedes det en flok dygtige mennesker 
gang på gang at forbavse elever og lærere, når disse færdedes 
i gange og på trapper rundt omkring på skolen. Ud af det blå 
dukkede der et soveværelse op i et hjørne, en dagligstue på en 
trappeafsats eller en dagsproduktion af skrald foran festsalen, 
for blot at nævne et par eksempler på de flotte og tanlevækken-
de installationer, som 13a havde lavet sammen med deres enga-

gerede kunstlærer Stefan Hesse. Lad os få mere af det!





Hej. Jeg er denne histories protagonist. Jeg 
er enhver histories protagonist. I kan kalde 
mig Flora. Men I kan også kalde mig Mark, 
hvis I hellere vil det. Jeg er i jeres hoved. Jeg 
er jeres fantasis produkt og I kan selv vælge, 
hvem jeg er og hvordan jeg ser ud. Måske 
har jeg lyst hår, måske mørkt. Jeg er slank og 
tyk. 
Og jeg er absolut fri til at gøre, hvad jeg vil. 
Det vil ikke engang have konsekvenser. Eller 
man kunne også sige – jeg er fri til at gøre 
det, du vil. Fordi det er dig, der læser om 
mig, det er dig, der tænker over mig, og det 
er ingen anden, men alligevel alle andre end 
dig, der skriver min historie ned. Så snart du 
skriver et navn på et stykke papir, så er det 

mig. Fordi jeg er protago-
nisten. Jeg er også det ly-
riske jeg. Og en hver anden 
person på papir, på fjernsyn 
og i radioen.
Jeg er en marionet på stren-
ge og indelukket i mine 
grænser. Jeg kan ingenting 
alene, men alting med min 
forfatter. Jeg handler mod 
mine drifter og følger dem. Jeg følger min 
vilje og underkaster mig. Jeg kan flyve, sel-
vom jeg sidder i kørestol. 
Det eneste, der sætter grænser for mig, er 
min vilje og din fantasi. 

Den absolutte frihed

Kira Kutscher, 
12. årgang 



Som noget nyt i år har Duborg-Skolen 
indkøbt bærbare pc‘er til eksamens-
brug, så de skriftlige eksamener kan 
foregå ved hjælp af de nyeste tekniske 
hjælpemidler. Den 8.4. afholdtes der 
en generalprøve på eksamen - der, som 

det ses, foregik i dybeste alvor...
Held og lykke, pimps ´n hoes!


