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Duborg-Skolen har en lang historie fra

gammelt slot til moderne nybyggeri.

Duborg Slottet blev opført i 1411 og stod

på Duborg Banke i næsten 200 år, indtil

1709. Efter folkeafstemningen i marts

1920, blev det besluttet at Flensborg om

omegnen, skulle tilhøre Tyskland. Der var

dog stadig mange, som følte sig danske,

og den 15. oktober 1920 blev den danske

realskole Duborg-Skolen oprettet. De

første måneder befandt skolen sig i en lille

bolig i Mariegade, men da der ikke var nok

plads til eleverne, byggede man

Duborg-Skolen der, hvor slottet før havde

stået. Eleverne flyttede ind i den nye

Duborg-Skole i 1923. Den danske rigsdag

gav 300.000 kroner i tilskud til byggeriet,

og den første rektor på skolen blev

Andreas Hanssen.

I 1949 besluttede man, at Duborg-Skolen

skulle blive et gymnasium, så eleverne

havde bedre muligheder for at læse

videre. Indtil 1986, var skolen derfor både

realskole og gymnasium. Herefter blev

skolen kun et gymnasium, og realskolen

blev flyttet til Jens Jessen Skolen på grund

af et for højt elevtal. På grund af det

voksende elevtal, blev det i 1977 besluttet,

at der skulle opføres en tilbygning til

skolen. Byggeriet var færdig i 1979, og det

var både den danske og den tyske stat,

som finansierede det. Skolen blev med

tiden meget nedslidt, og derfor besluttede

man i 2012, at skolen skulle ombygges og

moderniseres. Resultatet af denne

ombygning ses i dag, hvor både den nye

og den gamle bygning er blevet renoveret.

Duborg-Skolen har mange traditioner, som

de er kendt for. Eksempler er lyspigerne

eller dansen om Neptunbrønden.

Traditionen med Neptunbrønden opstod i

1960’erne ved en tilfældighed. De

daværende studenter blev fotograferet,

mens de stod på Neptunbrønden, og dette

billede kom på forsiden af Flensborg Avis.

Siden det år, har alle de følgende

studenter gjort det samme, og det er

blevet et af højdepunkterne efter den

afsluttede studentereksamen.
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