
JJuulliiuuss  BBooggeennsseeee
Julius Bogensee var e den
allerførste rektor på skolen, som
først lå i Mariegade.
Dette var han så kun i ca 1-3
måneder

JJeennss  KKrriissttiiaann  PPeeddeerrsseenn

Jens Pedersen, var den 2. rektor på
skolen. Dette var han i lidt over et
halvt år.

AAnnddrreeaass  HHaannsssseenn
Han var født den 1879. Andreas
Hanssen var Duborg skolens rektor
fra den 1. August 1921 til han døde
i 1940. A. Hanssen var den første
rektor på Duborg-Skolen i
riddergade (Den 16. april 1923
flyttede skolen ind i den nybyggede
skolebygning på Duborg Banke og
fik navnet Duborg-Skolen). Han var
også en Skolekonsulent i den
danske skoleforening,da han var en
Rektor.

HHeennrryy  JJeennsseenn

Henry Jensen blev Duborg skolens
rektor i 1946 da han kom til
Flensborg,han var Rektor i 16
år,indtil 1962.
I sin tid i Flensborg i 1952-53 var
han også en formand for Dansk
Lærerforening for Sydslesvig.

BBeerrnnhhaarrdd  HHaannsseenn
Bernhard hansen kom første gang
til flenborg som lærer på Tivoli
skolen (1april-1Oktober) og
Duborg-skolen 1922 -31. Efter et
pa ansættelser i kongeriget blev
han 1941-1946 Rektor på
Duborg-skolen.

KKnnuudd  FFaannøø

Knud, født den 15. februar 1919 i
København, og døde den 1. maj.
Man kaldte ham for Duborg-Skolens
 afholdte og respekterede rektor.
1990 fik han Grænseforeningens
Kulturpris. EErriikk  JJeennsseenn

Erik Jensen var Duborg skolens
rektor fra 1989 til den 31.Juli
2003.Efter han gik i Pension var
han aktiv i det danske mindretal.
Han er blevet formand for
voksenundervisningsnævnet for
Dansk Voksenundervisning i
Sydslesvig

EEbbbbee  BBeenneeddiikktt  RRaassmmuusssseenn
Ebbe er født den 27 oktober 1952,
og opvokset i Århus.
Han har været ansat på
universitetet Newcastle i 1979-78
som dansk lektor.
1981-2003 var han lærer på Morsø
Gymnasuim.
Han blev rektor på Duborg-Skolen
den 1. august 2003.

HHeeiinnoo  AAggggeeddaamm
Han er født den 27/8.1975. Heino blev
den nye Skole rektor den 1. Oktober
2019. Samarbejsrådet på
Duborg-skolen var sikker på at de har
valgt den rigtige leder.
Før hans Job på Duborg-skolen arbejde
han som vicerektor på Sct. Knuds
Gymnasium i Odense.

IInnddttiill  sseepp..  11992200

Duborg-Skolens rektorer

11992200--11992211

11992211--11994400

1199

11994466--11996622

11996622--11998899

11998899--22000033

22000033--22001199

SSiiddeenn  ookktt..  22001199

I anledning af skolen 100-års jubilæum
har vi skrevet/lavet en oversigt over de
forskellige rektorer, som har været på
Duborg-Skolen gennem årene.
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11994411--11994466
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