
 

 

 

Duborg-Skolen 

 

Angående Duborg-Skolens 100-

års jubilæum har Skolehistorisk 

Samling, samlet links til enkelte 

aspekter af Duborg-Skolen 

gennem de sidste 100 år.  

 

På deres hjemmeside kan du 

blandt andet finde andre billeder, 

videoer og historier, som giver 

dig et glimt af Duborg-Skolen. 

 

For at komme til deres 

hjemmeside, klik her. 
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Elevhistorier fra Duborg-Skolen 

I denne artikel vil du høre nogle spændende elevhistorier i følge med 

Duborg-Skolen. 

 
Duborg-Skolen har i dette år sit hundrede-års jubilæum og selvfølgelig har der igennem alle disser år været nogle 

spændende historier. Vi har fået et interview med en tidligere Duborg-Skole elev, Margriet Jansen, som blev student i 

1986. Hun vil berette os med 3 historier, som hun har oplevet i sin tid.  

 

Den første historie starter i 1979, da den nye bygning blev taget i brug. I denne nye bygning fandtes der et såkaldt 

sproglaboratorie, som var et meget højteknologisk og moderne rum. Sproglaboratoriet bestod af borde, hvori der sad 

kassettebåndoptager, og så havde man høretelefoner på. Blandt andet foregik engelskundervisningen i sproglaboratoriet, 

hvor læreren så sad oppe ved pulten med sine høretelefoner og kunne høre med hvad eleverne sagde. Selve båndet fortalte 

hvad man skulle sige på engelsk og så skulle man tale efter. Læreren kunne dermed så pludselig finde på at bryde ind og 

sige at man ikke har udtalt det korrekt. Alt i alt var det virkelig altid en oplevelse at komme ind i sproglaboratoriet. 

 

Den anden historie handler om Knud Fanø, som var Duborg-Skolens rektor fra 1962-1989. Fanø og hans kone var meget 

respekteret af eleverne, men Fanø blev ofte afsløret, da eleverne ofte kunne lugte ham inden han kunne komme og skælde 

eleverne ud, da han altid røg cigar. Men en dag var der dog alligevel ballade for en af mine veninder og Knud Fanø sagde 

til hende: ”Hvis du ikke opfører dig ordentligt, så henter jeg min kone.” Han var en super rektor med en super humor og 

havde en meget særlig personlighed. 

 

Den tredje historie omhandler en lørdag skoledag, da vi dengang nemlig havde skole om lørdagen. Vi havde hjemkundskab 

og skulle lave leverpostej til lærernes julefrokost, men vi måtte selv ikke få noget af det. Eleverne brød sig ikke om det og 

derfor besluttede vi os at putte kridt og hår ned i deres leverpostej, hvilket de så fik til en lækker julefrokost.  
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