Og næste år bliver skolen 90 år ...
Vi skal huske, hvor vi kommer fra. Det er vigtigt på livsrejsen at huske,
hvor ens udgangspunkt var, med et gammelt ord „hvor ens vugge stod“.
Duborg Samfundets årsskrift må gerne opfattes som en reminder, som en
påmindelse hedder på nydansk.
Vi bringer det stof, som vi har erfaret, blandt andet med hjælp fra gamle
elever, og vi håber, det kalder på minder om kammerater, om egen skolefortid og dermed om Sydslesvig, for også Duborg-Skolen lever midt i en
kontekst, den omgivende sydslesvigske virkelighed.
Bevidst bringer vi SSFs leder fra Kontakt 29.10.2009, for Duborg Samfundets læsere er Sydslesvigs ambassadører, der dog ikke nyder diplomatisk immunitet og derfor undertiden mødes med uforstandige og lidet
diplomatiske betegnelser.
Det må sydslesvigere i „udlændighed“ tage med, når de fortæller deres
historie. Og det er da en god historie, at man kommer fra et sted, hvor
man med tiden har lært at leve godt med sin nabo, hvis sprog og kultur,
man også kender og har adgang til uden at glemme sig selv og sit eget
ståsted.
Daværende Generalkonsul Troels Fink sagde engang: Der er ingen grund
til at ønske sig fortidens ufordragelighed tilbage for at have klare skel
mellem dansk og tysk.
Lad nu Duborg Samfundets årsskrift ligge fremme, når der kommer gæster. Det kan måske give en kærkommen anledning til at sætte ord på sin
tilknytning, ja, kærlighed, til en skole, der altid har været mere end blot
et uddannelsessted.
Glæden over Sydslesvig kan tåle at blive delt med andre.
God læselyst
Redaktionen
Dimissionsdatoen for 2010 er fastlagt til den 25. juni kl. 17.00 i
idrætshallen. Duborgsamfundet og nogle af skolens lærere vil fra
kl. 15 til ca. 16.30 være tilstede på skolen for ev. at vise rundt og
byde på kaffe te og vand.
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I stedet for en protokol

Det sidste par år har Duborg Samfundet bragt uddrag fra gamle protokoller, hvor også den unge Hans Ronald Jørgensen et par gange er omtalt.
I år bringer vi uddrag af et interview med Hans Ronald Jørgensen i anledning af 50 års fødselsdagen 17. februar 1965. Hans Ronald Jørgensen
blev født i Aabenraa, men da hans far „ved en fejl“ ikke fik dansk statsborgerskab forblev Hans Ronald tysk statsborger og har aldrig fortrudt
det trods den skæbne, det gav med krigsdeltagelse m.m. Her skal hans
levnedsløb ikke bringes, men alene et lille udsnit, som læseren kan holde
op mod den aktuelle debat.
På spørgsmålet om, hvad en generalsekretær laver -er han alles tjener,
eller tjener alle ham -, lyder det: Det sidste er vistnok lidt ... meget overdrevet! Vi har ret selvbevidste bestyrelser her i Sydslesvig, så der er
grænser for, hvor meget man kan køre rundt med dem. Rent formelt er
jeg sekretær for SSFs bestyrelse. Men i praksis er der jo andet og mere
end det rene foreningsarbejde. Der skal nu engang være et sted, hvor man
tager sig af det, som ingen andre er kaldet til. Generalsekretæren er „den
almindelige sekretær“, og det vil sige, at han sidder med en blandet forretning, en meget blandet forretning, om jeg må sige. Man hjælper folk
med retssager, arrangerer teaterforestillinger, prøver at støtte pressen,
skolen ... Intervieweren Erik Vestergaard siger Javel, men spørgsmålet
er alligevel, om ikke en generalsekretær -visse spor i øst skræmmer jo,
ikke? Hans Ronald Jørgensen svarer: Det kan naturligvis ikke undgås,
at man får en vis praktisk indflydelse på en del ting. Simpelthen, fordi
man arbejder med sagerne, har akterne, regnskabet, budgettet og så videre. Det folkevalgte bestyrelsesmedlem, der skal passe sit erhverv ved
siden af, er handicappet. Det ligger i systemet. Vestergaard spørger videre: Hvor megen indflydelse har De da? Svaret er: Definitionen må være,
at jeg har en vis praktisk, men ingen principiel indflydelse. Vestergaard
rejser spørgsmålet: Hvad mener De om begrebet organisationsvælde?
Hans Ronald Jørgensen siger: Jeg vil til enhver tid bestride, at jeg er
for dirigistisk. Derimod er det nok rigtigt, at vort organisationsapparat
med de mange forskellige foreninger og til dels indbyrdes overskridende
kompetence, er blevet for kompliceret og for tungt arbejdende, delvis
også for stort i toppen. Omvendt er vi „forneden“, i forbindelse med vore
medlemmer, for svage. Kan det ændres, spørges der. Og svaret kommer:
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Vi må koncentrere os om at forenkle foroven og blive lidt mere aktive
forneden, skabe bedre kontakt til vore folk, der sidder rundt om i Sydslesvig. „Hvordan går det med reorganisationsplanen?“ er næste spørgsmål,
hvortil Hans Ronald Jørgensen siger: Den er under overvejelse, som det
blev nævnt på det for nylig afholdte hovedstyrelsesmøde. Organisationsudvalget arbejder på et forslag.
Efter en række bemærkninger om de mange huse, der købes i disse år
-Skipperhuset i Tønning, Amtmandsgården i Rendsborg og Paludanushuset i Frederiksstad nævnes -spørger Erik Vestergaard direkte -i lyset af en
talmæssig tilbagegang -om vi skal have en ny generalsekretær. Hans Ronald svarer: Det bliver i hvert fald ikke min sag at afgøre. Jeg har forsøgt
at udføre arbejdet så godt som muligt. Og en afde få ting, jeg tror, man
ikke kan bebrejde mig, er, at jeg er blevet bureaukrat og er gået ind i
en fast skure. Hvis jeg ikke tager fejl, er jeg stadig i besiddelse af et
vist initiativ, måske så meget, at det fortsat engang imellem kan vække
anstød. Som det har gjort det før. Hvortil kommer, at jeg bevidst søger
at modarbejde en bureaukratisk udvikling hos mig selv. En af grundene til at jeg fortsat driver Dansk Boghandel, er dens betydning for mig
som berøringspunkt med det praktiske liv. Her skal der tjenes penge ind,
skatter og lønninger skal betales, og her kommer der ingen med tilskud!
Et andet er med stor fornøjelse sammen med Lars Schubert at drive den
danske foredragsklub. Den adskiller sig fra så meget andet her i Sydslesvig derved, at den overhovedet intet „apparat“ har, faktisk er den kun
et navn, et begreb. Alligevel udfoldes der her vistnok en indsats, der kan
lade sig se. Fra fiasko til succes, vel at mærke. Vi har haft og har begge
dele. Interviewet munder ud i en kort drøftelse af „Generalen“s fritidsbeskæftigelse, hvor det afsløres, at han læser meget -især science fiction.
EJ
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Rektors årsberetning 2008-09
Om personalesituationen og elevtallet
I løbet af indeværende skoleår 08-09 vil hele 30 ansatte på skolen være
fratrådt. De fordeler sig således:
Magistre fra fast stilling:
9 på pension (note 1) 4 til APMS (note 2) 2 på orlov har fået fast stilling
i DK og har opsagt deres orlov (note 3) 1 sagt sin stilling op (note 4)
Magistre fra tidsbegrænset stilling. fx pædagogikum eller årsvikar:
6 helt eller delvist ansat på APMS -fra 2009-10 har alle fuld ansættelse
på APMS (note 5) 3 søgt andre veje (note 6)
Lærere:
2 pensioneringer (note 7) 1 som skoleleder på anden skole i Skoleforeningen (note 8) 2 lærervikarer fratrådt (note 9)
Derudover ved vi også, at pr 01.08.09 fratræder yderligere 2 lærere, 1 lærervikar og 8 magistervikarer, og at pr 01.08.09 og 01.09.09 har 2 af vore
magistre opsagt deres stillinger for at gå på pension. I alt altså yderligere
13 ansatte, som fra næste år ikke længere er på skolen. Endelig ved vi
også, at pr 01.08.09 vil 2 magistre og 1 lærer have delt ansættelse med
AP Møller Skolen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle disse ansatte for et
godt og solidt arbejde i skolens tjeneste gennem kortere eller længere tid.
AP Møller Skolens start kan nu tydeligt mærkes på vores elevtal. Det
var ved skolestarten 2008 faldet fra 1008 til nu 870. Og vi regner med
at det vil falde yderligere til ca 730 i næste skoleår. Vi er som forventet
gået yderligere 2 klasser ned i 7.-10. klasse, nemlig fra 12 til 10, og dette
antal regner vi så med vil blive fastholdt de kommende år. Det har fået de
ligeledes forventede konsekvenser for lærerbehovet, som tilsvarende er
faldet. Men det er glædeligt at konstatere, at tilpasningen er sket, uden at
det har været nødvendigt at ty til forflyttelser.
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På gymnasieoverbygningen er elevtallet nu faldet fra ca 620 elever, da vi
havde flest sidste år, til i år ca 580 elever. Faldet vil fortsætte de næste 2
år fra ca 490 i 2009-10 til det formodet laveste niveau i skoleåret 2010-11
på ca 430 elever. Med andre ord et fald i elevtallet over 3 år på ca 30%.
Som vi i flere år har vidst, stiller denne udvikling os personalemæssigt i
en vanskelig situation. I indeværende år har vi stadig haft brug for et relativ stort antal magistre, men da vi ved, at behovet derefter falder meget
brat, har vi ikke haft mulighed for at dække lærerbehovet ved ansættelser,
men har måttet klare situationen i de hårdest ramte faggrupper ved, at lærerne har påtaget sig et meget betragteligt overarbejde. Deres beredvillighed til at påtage sig dette meget store ekstra arbejde skal de pågældende
magistre have stor tak for.
Den forventede nedgang i behovet for magistre har beskæftiget os meget i det forløbne år. Vi forventer, at der samlet set vil være plads til
alle magistre på Duborg-Skolen og AP Møller Skolen tilsammen, men
forskellige interesser hos de ansatte, hos AP Møller Skolen, hos DuborgSkolen og hos Skoleforeningen, som står med det overordnede ansvar
for beskæftigelsen, gør det meget vanskeligt at få kabalen til at gå op. Vi
kan konstatere, at enkelte magistre har valgt at søge til AP Møller Skolen,
hvilket i år og næste år betyder, at de vil være savnet på Duborg-Skolen.
Omvendt må vi forudse, at i løbet af 1-2 år vil ikke alle nuværende magistre kunne beskæftiges på Duborg-Skolen, og vi kan ikke regne med,
at alle problemer løses via pensioneringer og frivillige fratrædelser, og
næppe heller via forflyttelser til AP Møller Skolen. Det er yderligere en
komplikation, at vi regner med, at lavpunktet i 2010-11 straks efterfølges
af et behov for flere magistre i de efterfølgende år (bl.a. på grund af en ny
pensioneringsbølge og forventet stigning i elevtallet igen). Og behovet
vil især ligge i mangelfagene biologi, fysik, kemi og matematik.
Det er således klart, at de 25 magister-fratrædelser i dette skoleår (og de
annoncerede yderligere 10 fratrædelser i forbindelse med det nye skoleårs start) ikke på nogen måde modsvares af et tilsvarende antal nyansættelser. I dette skoleår har vi således blot fastansat 2 af vore egne
kandidater efter endt pædagogikum, nemlig Jan Eiffert og Ditte Bjerre
Christensen. Derudover har vi ansat 6 magistervikarer, 3 i uddannelses5

stilling og 1 lærervikar.
Det samlede antal ansatte undervisere (inkl. magistre med delt arbejdssted) på skolen ved skoleårets slutning er: 100.
Forandringer
Fra og med dette skoleår omdannedes Duborg-Skolen fra at være et gymnasium til at være en „fællesskole med gymnasial overbygning“. Det betyder, at skolen fremover rummer en fællesskole for 5.-10. klasse parallelt til de 8 andre fællesskoler under Skoleforeningen. 5.-6. klasserne (på
øerne 5.-8. klasse) er udstationerede på et antal grundskoler og kommer
til Duborg-Skolen i 7. klasse fra lokalområdet og i 9. klasse fra øerne.
Gymnasieoverbygningen (11.-13. årg.) indgår i denne fællesskole. Eleverne hertil rekrutteres fra fællesskolerne i det nordlige gymnasiedistrikt
i Sydslesvig, herunder Duborg-Skolen. Som afslutninger tilbyder skolen
fremover: hovedskolens afslutningsprøve efter 9. klasse, realskolens afslutningsprøve efter 10. årgang og studentereksamen efter 13. årgang. I
en overgangsfase afvikler skolen gymnasieklasserne til og med 10. klasse og valggymnasiet i 11.-13.årg. Den sidste G10 klasse afslutter sommeren 2011. De sidste studenter efter valggymnasieordningen dimitteres
sommeren 2010.
Dette betyder, at vi sommeren 2008 for første gang har optaget elever i 7.
og 11. årgang, der nu går i fællesskolen. Eleverne i 11. årg. går endvidere
i den nye gymnasieordning, profilgymnasiet.
Alle disse strukturelle forandringer har vi imødeset med spænding og
været godt forberedte.
Vi har vidst, at fra nu af er de elever, der kommer på skolen i 7. klasse,
ikke længere (kun) gymnasieelever, dvs de fleste har næppe ønsker om
at fortsætte skolegangen ud over 9. eller 10. klassetrin. Og de elever der
starter i 11. årgang, er fremover kun for en mindre dels vedkommende
elever, som har gået i 7.-10. klasse på skolen. De fleste vil komme fra
andre fællesskoler.
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Det er endnu for tidligt at drage konklusioner mht. hvordan forandringerne vil falde ud, men vi kan allerede se, at der ligger store opgaver foran
skolens lærere og ledelse, og at de ændrede elevgrupper vil betyde en
forandring af skolens kultur.
I skolens ledelse og administration er der også sket ændringer: Som afløser for Lars Weitemeyer blev John Læsøe udnævnt til ny ledende inspektor -eller vicerektor -ved det nye skoleårs begyndelse. Kim Olesen
tiltrådte også ved skoleårets start sin nye stilling som afdelingsleder af
fællesskolen, mens skolens inspektorkorps på 3 personer blev nydannet
med Lars Zacho Jørgensen, Jens Overgaard og Vibeke Küssner. Steffani
Schönbeck-Graf efterfulgte Kjeld Beck som ny skolevejleder, og Petra
Krüger afløste Susanne Larsen som ny sekretær.
Samarbejde med AP Møller Skolen
Selvom Duborg-Skolen og AP Møller Skolen er to i det daglige uafhængige institutioner, og de begge blot udgør 2 ud af i alt 9 fællesskoler, så
betyder eksistensen af en ekstra gymnasieafdeling, at Duborg-Skolens
situation nu er en ganske anden. Fra at være en monopol institution står
dagsordenen nu på samarbejde. Samarbejde er nødvendigt og i begge
skolers interesse. Vi har derfor fra dag et sørget for at etablere et tæt
og regelmæssigt samarbejde mellem de to skolers ledelser. Der arbejdes
desuden på at få etableret et samarbejde mellem de to skolers samarbejdsråd. Men det der selvfølgelig først og fremmest bør være i fokus de
kommende år, er etableringen af samarbejde mellem eleverne og lærerne
på de to skoler. Der er allerede små initiativer på vej, men vi er nødt til
at være tålmodige. AP Møller Skolen er slet ikke udbygget endnu -der
er endnu ikke mange elever i overbygningen, med tilhørende få lærere.
Men vi regner da med, at der i løbet af nogle år vil udvikle sig fagligt
samarbejde i faggrupper, fælles undervisningsprojekter, fælles temadage og aktivitetsdage, samarbejde i forbindelse med prøver og eksamen,
herunder udarbejdelse af opgaver og udveksling af censorer. Der er ideer
nok, og det skal nok komme. Men vi må give det lidt tid.
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Om skolens udstyr og bygningsmæssige situation
Bygningsmæssigt har det været et roligt år. Skolekøkkenet blev genåbnet
efter en omfattende renovering i det foregående skoleår, men ellers er det
mest nye, at lærerarbejdsrummet på 400-gangen nu er blevet indrettet med
møbler og arbejdspladser, og at indretningen af skolens historiske samling, også på 400-gangen, er ved at nærme sig sin afslutning. Der bliver
tale om en meget spændende udstilling af malerier, fotos og genstande fra
skolens traditionsrige historie fra 1920 -ja fra endnu før. Siden 2002 har
der til aflastning af skolens yderst pressede lokalesituation været opstillet
2 pavilloner på Kongegade. På grund af det mærkbart faldende behov for
klasselokaler er disse pavilloner nu overflødige og kan fjernes. Skoleforeningen har dog meddelt, at det af økonomiske grunde næppe kan finde
sted før tidligst omkring nytår 2009-10. Vi venter med længsel på at få
mulighed for at indrette det således frigivne areal til aktivitetsplads, ikke
mindst for vore fællesskoleelever. Den planlagte renovering af tagetagen
over Festsalen kommer nu endelig i gang, lige inden sommerferien. Den
forventes afsluttet omkring efterårsferien 09. Til den tid vil der stå 3 nymoderniserede musiklokaler til rådighed, ligesom vinduerne i hele fløjen
forventes udskiftede. Men den største nyhed er nok, at skolen i november
fik etableret ydre belysning af facaden på den gamle bygning, så den ikke
længere som den eneste rundt langs Flensborg Fjord henlå i mørke om
aftenen. Tak til fonde og donatorer, der har gjort det muligt.
Skolen i årets løb
Det er klart, at dette skoleår har været præget af alle de nævnte forandringer. Det har kostet mange kræfter og megen opmærksomhed fra alle ansattes side for at få tingene til at glide. Derudover er der ingen tvivl om, at
mange ansatte har været meget hårdt pressede af det strukturelt betingede
overarbejde. Det er derfor ikke underligt, at der ikke har været overskud
til at sætte nye initiativer i søen. Det meste af årets aktiviteter ud over den
daglige undervisning har derfor bestået af videreførelse af aktiviteter og
projekter, som allerede er etablerede på skolen:
Lejrskoler, studierejser, udvekslingsrejser -også stadig med USA og nordisk samarbejde, ESP -elevambassadører, eksterne besøg på skolen, del8

tagelse i idrætsstævner og musikalske projekter, fx korprojekt Sønderjylland og lyspigerne. Hele 13. årgang var igen i år inviteret på et 2-3 dages
besøg til København af Grænseforeningen.
Årets store begivenhed var imidlertid besøget af kronprinsparret den 6.
maj. Det var en stor oplevelse for alle med deres gang på skolen, og alt
forløb perfekt. Især skal fremhæves elevtalen til kronprins Frederik og
kronprinsesse Mary, ved Lisa Bendixen, da den vakte stor positiv opmærksomhed.
En anden mindeværdig begivenhed var, at skolen af A.P.-Møller Fonden
fik en ny folkebåd. Det er tredie gang, at skolen får foræret en båd af A.P.Møller Fonden. Den sidste båd var næsten 20 år gammel og havde tjent
skolen og dens elever godt. Vi siger mange tak for donationen.
Afslutning
Jeg vil ved denne lejlighed sige tak til lærerne og øvrige ansatte for en
stor indsats i årets løb. Aret har som sagt været ekstraordinært ved alle de
forandringer, der er ramlet ind over skolen, og som vi har skullet klare på
en gang. Desuden har personalesituationen været sådan, at vi har været
nødt til at klare os med færre hoveder, end der egentlig har været behov
for. Dvs mange har skullet løbe ekstra stærkt i år. Uden jer var det aldrig
gået.
Også tak til eleverne og elevrådet for indsatsen. Det er fortsat vanskeligt
for jer at finde en måde at fungere på, men jeg håber og tror, at det næste
år vil være muligt for jer at finde sig til rette.
Tak til Samarbejdsrådet for et godt samarbejde. Det er vigtigt for skolen, at forældrene støtter det pædagogiske arbejde aktivt, og gennem
Forældrefonden ydes der vigtig økonomisk støtte til mange af de aktiviteter på skolen, der ellers ikke ville kunne gennemføres.
1. Rudolf Föh, Flemming Jensen, Erik Kromann, Maike Lohse, Jørgen
Milert Møller, Per Nielsen, Hella Petersen, Gunnar Rasch og Lars Weitemeyer,
2. Ole Andresen, Erik Fredens, Meike Nielsky og Flemming Rasmussen
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3. Helle Krogh og Marie Præstholm
4. Poul Pedersen
5. Nikolai Sune Andersen, Steffani Jannsen, Jørgen Kühl, Charlotte
Larsen, Jesper Bolund Nielsen, Sanne Engedal Pedersen
6. Rune Henningsen, Michael Peters og Tanja Rasch
7. Ruth Beck og Kjeld Beck
8. Gertrud Karstoft
9. Michael Jack og Catherine Kühl
CS‘s tilføjelser vedrørende ændringer fra sommerferie til nov.09
Steen Jørgen Andersen ansat (bio & mat)
Christiane Risager Frøstrup ansat på Tønder Gymnasium
Anne Hvelplund ansat som vikar (mus)
Jens Christian Krause fratrådt som vikar
Daniel Munk fratrådt som vikar
Mikael Wendelin Nielsen til anden skole i Sydslesvig
Ilja Wechselmann på pension
Jannie Cramer Zerbster til anden skole i Sydslesvig

Billedet er fra dimissionen i 1968,
hvor jubilarerne traditionen tro var med.

Jubilarer foran talerstolen i Duborg-Skolens festsal. Fra venstre lektor Th. Madsen,
Vilhelm Friis og Ferdinand Reiser, der begge forlod skolen for 40 år siden, og derefter
25 års jubilarerne: Margot Matlok, Karoline Hansen, Karl Otto Meyer, Claus Jürgensen, Hans Werner Christiansen, Werner Christiansen, Anni Christiansen, Edith Baumgarten, Edith Nielsen og – næsten skjult af rektor Knud Fanø – fru Eva Rage.
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Navne, på lærere og elever, der er gået bort.
Duborg Samfundet bringer det, vi har erfaret:
November 2008 døde Gerhard Ernst, tidligere skoleleder for Husby
danske skole.
Januar 2009 Thea Büchert, både gammel Duborgelev og lærer ved
Duborg-Skolen i en årrække.
Februar 2009 Sebastian Hackert, st. 1995. fremtrædende lydmand i
Hamborg
November 2009 Anne-Marie Bønnerup, fhv. lærer ved Duborg-Skolen
Oktober 2009 Erika Buch, Vesterholt, datter af Daniel Petersen. Gik på
Duborg-Skolen 1929-35, hvor hun tog præliminæreksamen. Engageret
mindretalsforkæmper i det sydvestlige Sydslesvig.
Bruno Uldall, 101 år gammel. Han gik på Duborg-Skolen fra 1921
til 1924. Med hans bortgang er den sidste elev væk, der kunne berette
om den store dag i foråret 1923, da eleverne flyttede fra ”Hjemmet” i
Mariegade til den prægtige nye skole på Duborg Banke. Bruno Uldall
fortalte for år tilbage om, hvordan hver enkelt fik ansvar for at bære en
ting op til Duborg-Skolen. Det må have været et fantastisk syn.
Bent Meng blev 71 år. Han lod sig pensionere fra Duborg-Skolen
i 1998 Bent Meng, der selv var gammel Duborgelev, havde en stor
håndboldkarriere bag sig. Endvidere var han i mange år et engageret
medlem af Flensborgs byråd, indvalgt for SSW.
Gerhard Höllmer, forlod Duborg-Skolen for at blive skoleleder på
Husum Danske Skole, hvorfra han pensioneredes i 2002 Gerhard Höllmer,
der stammede fra Tönning, havde forud for lærergerningen en militær
karriere. Han skabte i sin tid et stærkt volleyballhold på Duborg-Skolen
Børge Herlin Jensen. Kom til Sydslevig i 1947 og ansattes på
Friserbjerget. Fra 1956 til pensioneringen i 1991 var han ansat ved
Duborg-Skolen og han var i en lang årrække Skoleforeningens konsulent
i sløjd.
Duborg Samfundet vil i respekt bevare mindet om dem.
Erik Jensen
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Flere elever vælger gymnasiet
Antallet af elever fra de danske skoler, der vælger at tage en studentereksamen, er i løbet af de seneste seks år stedet med knap 12 procent.
I 2004 valgte 171 elever fra de danske skoler i Sydslesvig at fortsætte på
11. årgang for at tage en studentereksamen. I år er det tal steget til 232
elever. Samtidig var der 530 elever på 6. årgang i 1999 og 539 i 2004.
Med andre ord: Af de elever, der i 1999 gik på 6. årgang, valgte 171, eller
godt 32 procent, at fortsætte på 11. årgang i 2004. I 2008 og 2009 er det
tal steget til godt 44 procent.
-Denne udvikling er ret overraskende, når man tænker på, at tallet var
godt 32 procent for kun fem år siden. Vi har haft et håb om at nærme os
de 40 procent. Men med det antal, vi er nået op på de seneste to år, nærmer vi os faktisk den danske standard for det almene gymnasium, siger
afdelingsleder på gymnasiekontoret, Olaf Runz.
I Danmark vælger i øjeblikket omkring 50 procent af en årgang at fortsætte på det almene gymnasium (STX).
At antallet af skoleelever i Sydslesvig, der vælger at fortsætte på gymnasiet, er steget markant, skyldes, i følge Olaf Runz, blandt andet, at gymnasieuddannelsen for mange rent geografisk er kommet tættere på, efter
at A.P. Møller Skolen i Slesvig blev indviet sidste år.
-Samtidig er afstanden til en skole, hvor man kan tage en 10. klasses
realeksamen, blevet kortere med oprettelsen af de nye fællesskoler, siger
Olaf Runz.
Endelig er Skoleforeningen, med oprettelsen af fællesskolen, gået bort
fra det traditionelle tredelte skolesystem.
-Derved er vi med til at bryde det traditionelle uddannelsesmønster i
mange familier og åbne gymnasiet for en større del af mindretallets unge.
Mange af de elever, der i dag begynder en gymnasieuddannelse, er de
første i deres familie, der kommer på gymnasiet, siger Olaf Runz, som
i fremtiden forventer en gymnasiefrekvens på størrelse med den nuværende.
Klaus Nielsen Fl. Avis
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En spændende hilsen til Duborg fra Harald Dirks,

Duborg Samfundet har modtaget et spændende langt brev fra Harald
Dirks. Han gennemgår heri sin familie i flere generationer The MadsenStory, som han kalder den. Efterkommere af Hans og Sara Madsen,
der fik 11 børn. Hans Madsen var direktør for Flensborg Gasværk fra
1889 til 1932. Et af børnene Peder Madsen blev ingeniør og medvirkede
ved bygningen af flere gasværker.. En anden af drengene blev ligeledes
ingeniør og giftede sig i London med en irsk pige.. Sporene efter ham
fortaber sig, formentlig dræbt under blitzen i London.
En af pigerne Ingeborg giftede sig med Dirk Dirks og disse fik to børn,
hvoraf skribenten Harald D. er det ene.
Datteren Kæthe forlod Duborg-Skolen med en præliminæreksamen og
drog efter uddannelse til indendørsarkitekt i København til London, hvor
hun stadig lever.
Harald tog mellemskole-, real- og studentereksamen på Duborg-Skolen.
Han har således gået på skolen fra 1941 til 1955. Elva Thorup Nielsen
var klasselærer op gennem gymnasiet og underviste i fysik og kemi.,
mens rektor Henry Jensen var matematiklærer. Harald D. takker disse
to fremragende lærere for, at det lykkes at komme ind på Polyteknisk
Læreanstalt i 1955, hvor adgangskvotienten var høj.
Der fulgte en lang karriere som ingeniør inden for bygningskonstruktion
med flere forskellige arbejdssteder, til sidst i Sønderborg, men efter
pensionering bosætter HD sig i Hirtshals.
Senere flytter HD dog til Aalborg, da hans nye kone finder livet for barsk
i den yderste klitrække.
Anledningen til brevet var en familiesammenkomst i Flensborg, hvor
man bl.a. tog stilling til familiegravstedet på Møllekirkegården.
Dirk Dirks var inspektor i mange år på Duborg-Skolen, så der er mange
og stærke bånd mellem familien Dirks og Duborg.
Og ringen sluttes, men ikke uden et udblik til vores tid, idet Harald
Dirks gerne vil have kontakt til elevambassadørerne, som han gerne vil
inddrage i et arrangement i den kirke, hvor han er med i menighedsrådet.
Derfor anføres hans adresse nedenfor.
Harald Dirks sender de venligste hilsner
Malurtvej 2 1.th DK 9000 Aalborg Tlf. *98949463 eller *27219463
Brevet er forkortet og omskrevet af Erik Jensen
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Fl. Av. 29.10.2009

Den lille ambassadør i os alle [KONTAKT]

»Prøjseren« kaldte de hende i starten, når hun i en debat Sydslesvigsk
Forening med unge danskere prøvede at liste større indsigt ind i debatten i det lille hjem, på universitet eller på arbejdspladsen i Danmark.
Indtil hun -født i Flensborg som dansk statsborger, perfekt dansktalende, opvokset med og i det danske mindretal, med studentereksamen fra
Duborg-Skolen -frabad sig denne form for dansk humor. Siden er hun
gået stille med dørene, når det gjaldt oplysninger om hendes herkomst.
Samme oplevelser kunne stort set alle fra en jubilerende Duborg-årgang
fortælle om ved en sammenkomst forleden her i Sydslesvig.
Især dem, der var flyttet nordpå, hvor de havde fået en god videreuddannelse samt familie og job. Også dem, der flyttede sydpå, fortalte om
lignende oplevelser -dog med langt mindre ubehag. Tyskerne, de møder
og fortæller om deres baggrund i mindretallet, er mere forbavsede end
egentligt negative. Det danske mindretal i Sydslesvig er røget ud af disse duborgenseres verden. For begge gruppers vedkommende. Flensborg
Avis når dem ikke, og deres medlemskab af SSF, hvis de nogensinde
har været medlemmer, har de ikke beholdt. Kun ind imellem, i en lille,
fortrolig kreds, er minderne der endnu. Og til den lille kreds hører de, der
blev i Sydslesvig eller efter endt uddannelse vendte tilbage, fordi de var
så heldige, at der var et passende job til dem. Sidstnævnte er beklageligvis sjældent tilfældet i vor understrukturerede landsdel.
De sydslesvigere, vort mindretal har eksporteret, er veluddannede og
dygtige. De er blevet gode danskere eller gode tyskere. Og vinkler deres tilværelse derefter. De er mange: landskendte musikere, journalister,
akademikere, forskere, faglærte, undervisere, institutionsledere og indehavere af bureauer og andre virksomheder.
De har solide berøringsflader med det omgivende samfund. De blander
sig i debatten i dagens Danmark hhv. Slesvig-Holsten, også lokalt og
regionalt. Men mindretallet er fortid for dem, historie, barndomsminder.
Levende ambassadører for vort mindretal -sådan som vi, der lever i dette
mindretal, måske forventer det - er de, med få undtagelser, desværre ikke.
Gid de var. Så ville bevidstheden om det danske mindretal i den danske
befolkning være uanet større. Duborg-Skolens og Grænseforeningens
initiativ med et aktivt ambassadørkorps, der på skoler og ved forskellige
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arrangementer i Danmark fortæller om Sydslesvig, peger i den rigtige
retning. Men alle sydslesvigere, fraflyttede som hjemmeblevne, påhviler
et medansvar for især i den lille kreds at sprede kendskabet til det danske
mindretal. Af kærlighed til det, af sympati for det eller blot af taknemmelighed. Om de så kalder os »prøjsere« i starten...
SYDSLESVIGSK FORENING

Hermed inviteres alle studenter 1980 til 30 års jubilæum lørdag
den 26. juni 2010 kl. 17.00 på Hansens Brauerei, Flensborg.
Hilsen fra Jan Østergaard, guf@post5.tele.dk
Claus Poehlmann, Poehlmann.claus@t-online.de

50 års jubilæumstræf for studenter årgang 1959.
Det var en hyggelig sammenkomst med gamle skolekammerater -50 år
efter! Jeg havde ikke mødt mine klassekammerater siden studentereksamen, bortset fra Sven Erik og Kjeld Jensen. Bagefter var vi hos fru
Dibbert, som åbenbart glædede sig over besøget, og om aftenen var vi
sammen med parallelklassen i restaurant Mäder‘s på havnen og fik middag i aftensolen. Pragtfuldt! Iøvrigt benyttede jeg lejligheden til at se på det nye gymnasium i Slesvig -det
er jo helt overdådigt.
Men det er jo de indre værdier, der tæller. Jeg var vistnok den eneste af de „gamle“, der havde studenterhuen med, og jeg besluttede spontant at give den til Sædemanden. Min skolegang på Duborg har jo betydet
utrolig meget for min senere „Werdegang“, for ikke at
sige karriere. Så hvis nogen tror, at jeg har glemt den
og måske har planer om at sende huen til mig -lad være, det var med vilje.
Uwe Taubert
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Studenterholdet 1959

fr. v. Svend Erik Tychsen, Kjeld Jensen, Åse Pejtersen, Fru Dibbert, Elke Christesen, Werner
Matlok, Marlis Hatwig, Uwe Taubert
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Et brev fra Maren Ewoldt.
Vi fandt en dato, hvor vi kunne mødes og mindes vores skolegang på
Duborg-Skolen for 45 år siden. 8 af os mødtes i Kupferpfanne, hvor vi
havde en hyggelig aften med god mad og drikke og megen snak og latter.
Vi var jo ikke så mange. Der var 7 i vores realklasse, og det samme antal
var gået fra året før, så det var da helt flot.
Mødt frem var: Roland Klüver, Stenderup, Peter Krogh, Vejle, Holger
Schreiber, Flensborg, Maren Ewoldt f.Reckweg, Flensborg fra real 1964
Richard Plath, Lyksborg, Ingrid Pirschler f. Flemm, Flensborg, Leni Jensen f.Schreier, Flensborg, Erika Knack f.Breuer, Flensborg som gik fra
året før.
Kontakt havde jeg også med Rainer Meyer, Flensborg, Inge Andersen f.
Winterfe1d, Smorum, Christel Rahimi f. Trojaner, Apensen Ellen Brodersen-Hval f.Jensen, Ørjel Norge som desværre alle var forhindret.
Vi savnede Klaus-Dieter Paulsen, der døde for 4 år siden, han har ellers
altid været med.
Mange hilsener til alle fra Duborg-Samfundet.
Maren Ewoldt
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20 års jubilæumstræf for studenter årgang 1989 og tidligere elever fra
årgangen.
Lørdag d. 3.oktober 2009 mødtes gamle skolekammerater til årgangens
20 års jubilæum. Dagen var tilrettelagt som et heldags arrangement, der
var opdelt i 3 dele.
Britt Oda Vinter-Wahl havde taget initiativ til en Facebook gruppe, som
udover fornøjelig indblik i gamle skolekammeraters hverdag også gav
mulighed for tilmelding til jubilæet.

Dagen startede med brunch om formiddagen, hvor en halv snes var mødt
op. Lidt flere deltog i rundvisningen på A.P.Møller Skolen i Slesvig om
eftermiddagen, hvor vi fik en opdatering på skolegang og gymnasieforløb
anno 2009 i meget imponerende rammer. En veloplagt Klaus Pløen
guidede os gennem skolen og ikke mindst fup og fakta, anekdoter og
sjove rygter omkring dens tilblivelse og nuværende dagligdag.
Der blev også tid til en 40 års fødselsdagssang for Sven Duggen, der til
daglig underviser på A.P.Møller Skolen, men altså denne dag var tilstede
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som 20 års jubilar sammen med os andre.
Dagens 3. og sidste afsnit blev holdt på Cafe Central, hvor over 50 gamle
årgangskammerater var mødt op til en lækker buffet, en masse snak, smil,
grin og gode historier fra gamle og nye dage.
Der blev spurgt og sendt mange tanker til alle jer, der ikke kunne deltage.
Vi håber at se jer om 5 år.
Rigtig mange tak til Britt Oda, der endnu engang var initiativtager. Vi
glæder os til et gensyn om 5 år.
Solveig Föh
Og Britt Oda skriver:
Den 03. oktober holdt vi vores helt egen genforeningsdag og varmede op til
både rundvisning på A. P. Møller Skolen og festaften med en fuldstændig
overdådig brunch på Restaurant Mäders ved havnefronten. Hvor var det
fedt at se folk igen efter 5, 10, 15 eller 20 år alt efter deltagelsesfrekvens
i de andre jubilæumskomsammener. ”Genkendelsesfasen” var hurtigt
overstået, både fordi vi bare ikke ser ret mange dage ældre ud end dengang
(!!!) og man ikke er i tvivl om hvem alle er, og også fordi der nok ikke
er så meget andet end skoletiden/gymnasietiden, der binder folk så godt
sammen og giver så mange fælles oplevelser, at man netop selv med 20
års pause bare kan sludre sammen som om der kun lige er gået en måned
siden sidst - fantastisk. Så snakken gik med det samme, og jeg glædede
mig over at kunne tilbringe resten af dagen i rigtig godt selskab. Vi havde
i denne omgang gjort en ekstra indsats for også at få de med, der ikke
nødvendigvis havde fået huen sammen til sidst men som havde ”været
med undervejs” - så det var også spændende at se Kiki, for det var jo over
20 år siden sidst. De næste 2½ timer gik rasende hurtigt. Heldigvis kom
mange også til aften- og nogle til eftermiddagsarrangementet, men ikke
alle, og det var en skam. Men en rigtig god start på dagen!
Med til denne del var:
Anebine Danielsen, Rete von Guionneau (Møller), Birte Gerber
(Nielsen), Christina Captuller, Marianne Saul (Jüch), Nicola Schwarz,
Leif Gram Nielsen, Jeppe Budde, Jan Einfeldt, Astrid Fükking (Schulze),
Kiki Sanatjou (Hendes), Tine Andresen, Bettina Andresen, Ida Brieghel
(Mitchell), Yvonne Huy, Kirsten Thormählen-Thiel (Thormählen),
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Franziska Becher, Susanne Starup-Jensen (Falck Hansen) og Britt Oda
Vinther-Wahl (Wahl)
Mange hilsener fra
Britt Oda

Årgang 1994: 15 års jubilæum den 19. september 2009
Gensynsglæden var stor hos de cirka 28 fremmødte. En lørdag
eftermiddag i september mødtes omkring en fjerdedel af studenterårgang
1994 på Duborg-Skolens lærerværelse. Mange havde taget hjemmebagt
kage med, og efter nogle forsigtige håndtryk og søgende blikke gik
snakken livligt. De liniefagshold, som var mødt mest talstærke frem, var
historie-holdet (Erik Overgaard Pedersens gamle hold) og danskholdet
ved Birgitte Dohm. Den eneste lærer som dukkede op var Christel
Hansen, der på opfordring af tysk2-holdet (cirka de samme mennesker
som historieholdet) havde fundet vejen til skolen.
Mange havde forventet, at der dukkede flere ansigter op. Men da de fleste
er midt inde i karriere- og familieplanlægnings-fasen, har det for mange
ikke været helt nemt at få tid til mødet. Men dem som var der, fik en
dejlig oplevelse.
Efter kaffe og kage fik vi os en lille rundtur på skolen. Dele af skolen
er under ombygning, fandt vi ud af. Og da vi vandrede tilbage til
lærerværelset, efterlod vi os nogle ganske bogstavelige ”fodspor”
(hermed undskyld til rengøringspersonalet!). Især dem med små børn
måtte kigge lidt på uret og mobilen en gang imellem og nogle forlod
samværet efter kaffen. De fleste tog dog med til Hansen´s Brauerei. Efter
et solidt grundlag ”deftiges Essen” kom de første ”Meter” på bordet.
Snakken gik livligt, og de sidste forlod Hansens langt ude på natten. Alle
var enige om, at succesen skal gentages om 5 år!
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Løst og fast
Simone Rechin (f. Walgenbach) bor i Husum, har en datter og kæmper
som Steuerfachfrau ihærdigt for skatteydernes rettigheder.
Ina Brünings (f. Radzinowski) bor i Flensborg med mand og fire børn.
Dr. Gabi Müller er promoveret Meeresbiologin og arbejder i Kiel.
Moritz Jaeckle-Emara (f. Jaeckle) arbejder for en stor bank i Kiel.
Meike Vodder Nielski (?) (f. Nielski) arbejder som lærer på A. P. Møller
Skolen i Slesvig og også Anne Bettina Andresen har fundet vejen til
lærergerningen, som hun udøver på en skole i Sønderjylland.
Mens mange er blevet i regionen eller vendt tilbage hertil efter flere år i
Danmark eller andre steder, har nogle valgt at bo i den tyske hovedstad
og deromkring.
Clemens Teschendorf kan stadig kværne nogle øller og arbejder til
dagligt som pressemand i Berlins finansministerium.
Jan Tröber er selvstændig arkitekt i Dresden, mens
Sonja Schmeil sammen med sine to børn er vendt tilbage til Flensborg
efter en del år i Berlin.
Københavner-delegationen var omfangsrig.
Thomas Hvid Kromann er forfatter og skriver på sin ph.d.
Christian Kühne har efter nogle år i Aarhus også fundet vejen til
hovedstaden og er friskbagt far.
Susanne Jacobsen Perez (f. Jacobsen) bor med mand og to børn i
Ringsted efter en del år i Sydamerika.
Kirsten Bühler (f. Wiencke) kunne desværre ikke være med, meddelte
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hun over Facebook, da hun netop har født.
Det samme er sket for
Sandra Kleidt (f. Ingwersen,), som også gerne ville have været med,
men blev forhindret af samme lykkelige omstændigheder.
Nils Putzer har et spændende arbejde hos Mærsk-koncernen, og det har
ført ham rundt i hele verden, især Asien.
Marc Andersen er blevet computerekspert og arbejder med datasikkerhed.
Han og Tina Jagolski, der arbejder i turismebranchen, har dannet par i en
del år, efter de fandt hinanden i København.
Men Danmark består jo ikke kun af hovedstadsområdet.
Mads Budde bor i Lystrup arbejder indenfor forsvarsbranchen og har
ikke mistet sit store smil.
Heidi Ahrens (f.Bauer) er uddannet optiker og læser videre indenfor
faget i Randers.
En stor tak skal gå til Jan Tröber, som tog initiativ til mødet. Han var
med til at oprette mailinglister og grupper på Google, Facebook og Stay
Friends.
Husk at sætte kryds i kalenderen til vores 20-årige jubilæum i 2014!
Dr. Andrea Graw-Teebken (f. Teebken)
Præst Finn Egeris Petersen er blevet slået til ridder af en fransk fortjenstorden efter sin tid i Paris.
Vi er tre gamle Duborg elever der for tiden bor i Shanghai.
Andre Hansen, afgang 95 Christian Bösselmann, afgang 97
Kim Moeller, afgang 98
Forleden havde vi en lille „Heimatabend“ med Jever pilsener og grillpølser. Der undrede vi os om der mon er flere Duborg elever her i byen? Så
hvis nogen skulle være i byen ville vi glæde os at komme i kontakt med
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dig og i ny og næ mødes på en lille øl og fællese nævner så langt væk
hjemmefra. Vær sød at kontakte mig på krudti@hotmail.com
Løst og fast om mig Christian Bösselmann, afgang 97
Efter militærnægtertjeneste i Flensborg var jeg i lære som tømrer i nærheden af Stuttgart. Efter nogle rejser fra 2000+2001 startede jeg på
Kunstakademiets Arkitektskole i København. Der blev jeg færdig i 2007
hvorefter jeg begyndet at arbejde i Warszawa for en tysk tegnestue og fik
en datter i marts 2008 sammen med min kone Beata. Efter at vores Lisa
havde fået skruen i vandet flyttede vi til Shanghai i begyndelsen af året
2009 og nyder nu livet i Asien.
Christian Bösselmann
(Master of Architecture, Copenhagen -Denmark) Project architect energydesign asia-Ingenieurgesellschaft mbH + energydesign (Shanghai)
CO.,Ltd. email christian.bosselmann@energydesign-asia.com mobile
+86-15821657380 phone +86-21-659791-40
Noter om andre Duborg-elevers færden:
Det er både spændende og sjovt at høre store og små nyheder om tidligere
elever på Duborg-Skolen.
Duborg Samfundet samler på informationer og klipper fra aviser, men
naturligt nok især fra Flensborg Avis og så modtager vi altid gerne
beretninger, hvad enten det er den pågældende selv eller stolte forældre
eller venner, der melder nyt.
Her er et pluk af årets høst:
4. oktober 2008 Sarah Keppler, student 2001, ansættes som parlamentarisk medarbejder ved SSWs Landdagsgruppe.
22. oktober 2008 Dr. Svend Duggen, Ifm Geomar, Kiel, skriver kronik
”Hysteri om klimaforandring”.20. og 27.12. 2008
Bernd Leibrandt skriver ugerevyer fra Grønland. st. 1968 lærer i
Grønland
30.oktober 2008 kan Lis Ortelt-Schartl fejre 25 års jubilæum med sin
forretning i Nystaden ”Die Brille”.
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25. november 2008 Claudia Jensen, til daglige lærer på Nibøl danske
skole, valgt til formand for DGIs bordtennisudvalg.
29. november 2008 Anne Schneider skriver ugerevy ”Udfordringer i et
socialt job”, st. 2007, pæd. studerende i Aabenraa.
1. december 2008 Interview med cand. mag. Rikke Ramm-Mikkelsen
i anledning af besøg i Sydslesvig med Herning Kirkes drengekor, hvor
hun er korproducent.
19. januar 2009 Dipl.Ingenieur Günter Bühler forsvarer sin dissertation
ved TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig med titlen: „Systemverluste
bei der berührungslosen induktiven Energieübertragung“.
24. januar Sara Losch skriver ugerevy „Jul og millionær for en dag“.
Læser til lærer på Flensborg Universitet.
7.februar 2009 Professor Jacob Buur, Syddansk Universitet modtager
BHJ-Fondens pris for sin forskning omkring ”forbrugerdreven
innovation”
12. marts 2009 Tine Bruhn – bosiddende i New York – giver jazzkoncert
med egen kvartet. Nogle husker hende endnu fra ”Kvart i fire”.
31. marts Thomas Reil udnævnt til Kommunikationschef i Esbjerg
kommune
11. april 2009 Ugerevy af Per Vingaard Klüver, Århus. ”En sydslesvigers
bekendelser”
11. april 2009 Stefan Polke, ph.d., lektor ved Greve Gymnasium, skrev
kronikken om Adolf Wilhelm Schack Staffeldts rejsedagbog i Østrig.
5.oktober 2009 Flensborg Danske Journalistforening har indbudt Kerrin
Linde og Leif Jonasson til at tage Flensborg Avis under kritisk-kærlig
behandling. Begge er Duborgstudenter
Joan Andresen, st. 1989, er på 9. år dyrlæge i Rude
Albrecht v. Hessberg, selv student 1961, meddeler, at sønnen
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Philipp v. H, st. 1997, er blevet gift i København med Charlotte Stenby.
Begge har Ph.d fra Københavns Universitet med atmosfære-kemi.
Philipp arbejder på Kemisk Institut ved KU
Albrecht v. H selv har opholdt sig et halvt år i Kina og senere to måneder
hos nomaderne i Tuva og i øvrigt for 3. gang vandret de 1700 km fra LePuy-en-Velay til Santiago di Compostela.
Fra Synje Atmaca, f. Detlefsen, st. 1992, har vi fået en beretning, hvor
hun rejser spørgsmålet ”Bøsser og lesbiske i det danske mindretal – hvor
er I?” Synje bor i Hamborg
Andrea Hahne, født Reimer, st.1985, sender en hilsen fra Syke, hvor
hun er vicerektor for en Grundschule.
Hans Volker Paulsen, real 1959, fhv skibsfører, bosiddende i Marstal,
Ærø, sender en hilsen. Han beklager, at han grundet sygdom ikke kan
deltage i dimissionen, men glæder sig over Duborg Samfundets årsskrift.
20-års jubilarer samlet 3. oktober 2009 sender en hilsen til Duborg
Samfundet. Underskrevet af Tine Oelmann, Timmendorfer Strand, Nils
Bischoff, Odder, Anebine Danielsen, f. Jørgensen, Odense, Marlene
Jansen, Hørsholm, Christian Mahler, Flensborg, Britt-Oda-WintherWahl, Lyngby (hjemkommet efter 2 år i Florida), Mikael Bøgh
Rasmussen, København Ø, Ida Naja Mitchell Brieghel, Skive.
Brev fra Sascha Mauel
P.t. sidder jeg og skriver min afhandling i forhistorisk arkæologi (Københavns Universitet). Det optager min opmærksomhed 110 %, da den skal
afleveres snart!, og derfor formår jeg ikke foreløbig at meddele jer meget
mere, end lige netop min aktuelle adresse (se forneden). Men jeg skal nok
huske at fortælle lidt mere om mig til et senere tidspunkt.
Mange hilsner til min gamle hjemstavn i Flensborg.
Sascha Mauel, Øresundskollegiet, Dalslandgade 8A, 4. (509) DK-2300
København.
Jakob Thorsen har oversat pavens bog „Jesus fra Nazareth“ til dansk og
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overrakt bogen personligt til paven i Vatikanen.
Duborg-lærer Leif Mikkelsen har fåert SDU´s kulturpris, en skulptur af
Maren Kanzler
Carsten Lauridsen
For 25 år siden, i sommeren 1984, var vi en flok unge, håbefulde
mennesker, der efter tre års mere eller mindre ihærdigt slid stod med
Duborg Skolens studentereksamensbevis i hånden. Gymnasietiden havde
været en overvejende god tid med alt hvad dertil hører: eksaminer, fester,
venskaber, kærester og en fornemmelse af sammenhørighed, der er svær
at beskrive. Samtidig var hin sommer også afslutningen på et livsafsnit,
og da vi endelig stod med eksamensbeviset i hånden og huen på hovedet,
var der en del der havde voldsomt travlt med at komme ud gennem den
store port og ud i friheden!
Mange af os mistede nok overblikket over hvor kammeraterne var
kommet hen, hvad de lavede og hvorfor og vi har ikke siddet lårene af
hinanden i de forgangne år. Med lidt eller ingen kontakt i 25 år bliver det
således noget af en udfordring at samle tropperne til et 25-års jubilæum.
Og hvem tager initiativet? I vores tilfælde var vi så heldige, at Jörg Helmer
havde tid, lyst og lejlighed til at tage sig af opgaven. Nu stabler man jo
ikke bare sådan en fest på benene – det kræver både tid og ihærdighed.
Således startede Jörg allerede i april 2008 med at oprette et ”Stayfriends”forum, der skulle fungere som samlepunkt. Det i sig selv er ikke nok,
og selvom der var et udgangspunkt på ca. 30 kontaktadresser, manglede
der stadig over 60 for at få samlet tropperne. Hvor får man så dem fra?
Internetsøgninger, Facebook, telefonbøger og mange telefonopringninger
til tidligere kendte adresser, venner og familie. I et helt år!
Da så de fleste af os var blevet opsporet og varskoet om den kommende
hændelse, blev datoen for festen fastlagt til den 3/7/2009 – samme dag
som dimissionsfesten for 2009 studenterne - og mødested var Duborg
Skolen.
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Vi troppede pænt op på dagen, der lunt bød på temperaturer på den
rigtige side af 25°, og sneg os nærmest ydmygt ind gennem den gamle
port. Porten virkede noget større dengang Rektor Fanø og Pedel Willy
venligt men bestemt styrede butikken. Måske var portene store i en flok
halvvoksnes øjne, måske har vi bare set større i de mellemliggende år.
Vi fandt hinanden stående i større eller mindre grupper og de fleste kunne
genkende og huske hinanden, men ikke alle. Gensynet bød på alt fra
indledende, generte hilsner til stormfulde knus og kram og langsomt
fandt vi frem til gamle dages omgangsform.
Der var dækket op til kaffebord i skolens gamle festsal. En skam at så
få lærere fra dengang fandt vejen derop – hyggeligt at nogle få gjorde.
Dagens temperatur fik hurtigt fantasien i retning af Börsen Keller, lidt
frisk luft og en kold øl. Det var lige hvad der skulle til for at løsne op for
stemningen inden selve festen.
Jörg havde organiseret komsammen i Utspann i Schafflund med
mulighed for overnatning til dem der kom langvejs fra. Stedet viste sig at
være genialt med rigtig venlig betjening, rigeligt af det hele og endeløs
tålmodighed med en flok voksne mennesker, der var gået i teenage mode.
Der var mad og drikkevarer i lange baner, taler, samtaler og mulighed for
at mødes i konstant skiftende grupper i gårdhaven i det gode vejr. Vejret
forblev godt hele natten og en del der havde lejet værelse nåede knap at
få prøvet sengen.
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Marike Hoop
25 års-jubilæum årgang 1984
Det kræver en del forberedelse at samle en årgang på 101 mennesker
til en fest, og flere af os har sikkert gået og tænkt ”at man burde gøre
noget ved det”. Det kommer der sjældent noget ud af, så det var godt,
at der var én, der ikke bare tænkte ”burde”, men som ”gjorde”. I 2008
startede Jörg Helmer med 30 aktuelle adresser og endte op med at sende
92 invitationer til Den store klassefest.
Og sikke en fest det blev d.5.juli! Nogle af os var med allerede på skolen,
andre kom til foran Börsenkeller, enkelte tog til Dimissionsfesten, og så
samledes 68 tidligere elever og en lærer endelig om aftenen i Skovlund til
spisning og hygge. Skrækken for ikke at kunne genkende hinanden blev
til lidt af en leg, og ”Den Blå bog” var til stor hjælp. 25 år er unægtelig
noget af en lang tid, og vi har da, heldigvis, alle på en eller anden måde
forandret og udviklet os.
Som Rie så træffende senere sagde om festen: ”Vi kom, satte os ned og
snakkede, og pludselig var klokken 4 om morgenen”. Det var sikkert
meget forskelligt, hvor mange man nåede at snakke med, men jeg synes
at det var utroligt, at der altid var noget at snakke om, og at der var en
følelse af samhørighed. Jeg har aldrig haft det indtryk, at vores årgang
havde et stort sammenhold, men her kunne jeg føle, at den fælles tid i
Flensborg dog har sat sit præg på os, og at det er noget særligt at være
sammen med en flok, man har delt en vigtig tid i livet med.
Jeg fik f.eks. lige midt i min jamren over min teenagerdatter slynget i
hovedet, at det var utroligt, som hun dog lignede sin mor. Det fik mig til at
indse, at der her faktisk var nogle mennesker, der kender mig bedre, end
dem jeg til dagligt omgiver mig med. Det var en helt igennem behagelig
aften og vi var nogle stykker, der var sikker på, at det godt kunne holde
med at mødes oftere end hver 25.år.
Et kæmpeknus med mange tak fra alle os tidligere Studenter 84 til Jörg!
Lys over Duborg
Enhver der færdes i Flensborg ved aftenstide kan nu glæde sig over, at
der er lys på Duborg-Skolen.
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Sidste årsskrift kunne berette om det gode og effektive initiativ. Duborg
Samfundet bidrog med 3000€ til at virkeliggøre projektet i oplysningens
tjeneste.
Pædagogik for mindretal
4. juni 2009 præsenteres planerne for ”Center for mindretalspædagogik”
ved UC Syd i Haderslev. Alexander v. Oettingen er udviklingschef.
Duborg-Skolen bliver 90 år
I oktober 2010 er det 90 år siden Dansk Skoleforening modtog de første
elever. Det begyndte i Mariegade i ”Hjemmet”, hvorfra man så i 1923
flyttede op til Andreas Dalls fine bygning ”Duborg-Skolen” Duborg
Samfundet har erfaret, at skolen har planer om at markere fødselsdagen,
og Duborg Samfundet er med på den ide.
Planerne er imidlertid ikke konkrete endnu, så vi må her i november
2009 nøjes med at bede læserne være opmærksomme på den forestående
90årsdag.
Ny folkebåd til Duborg-Skolen
8. maj 2009 overdrog Fuldmægtig Jens B. Lauritzen på vegne af
A.P.Møller Fonden en ny folkebåd til skolen. Den afløser den båd, skolen
modtog i 1990 og er den 3. i rækken af både, skænket af Fonden. Båden
får sin plads i Flensborg Yacht Club
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213 Studenter den 23. juni 2009
Jule-Marie Adomeit,
Lena Albertsen,
Finja Andresen,
Mario Augustini,
Sabine Auscher,
Anna Lena Bade,
Majbritt Bartelsen,
Malte Bastiansen,
Lisa Bendixen,
Jakob Berger,
Wanja Anna Blaue,
Esther Nele Bluhm,
Olaf Berend Bohlmann,
Lucas Born,
Kelvin-Walter Brammann,
Jonas Braun,
Julia Antonia Brinkmeier,
Johanna Laura Britsch,
Lisa-Marlene Brocks,
Julia Friederike Brodersen,
Tetje Werno Brunk,
Madeline Budde,
Daniel Burmester,
Carl Philipp Busch,
Stefanie Büll,
Greta Kristin Bohm,
Lewe Jens-Uwe Carstens,
Axel Ceccotti,
Zara Chaudry,
Maike Margrethe
Hedegaard Christiansen,
Lea Katharina Christiansen,
Andre Clausen,
Daniel Clausen,
Lisa Clausen,
Mads Henrik Daetz,
Lena Dahlgaard,
Finn Dahmke,
Alexander Wolfgang Daries,
Ole Dietz,
Svenja Domeyer,
Gesa Drechsler,
Thore Ludwig Duncker,
Luise Durow,
Hannah Ebeling,
Lasse Eggert,
Tobias Eggert,
Marten Ennen,
Frederike Fahse,
Kim Michele Feder,
Julia Lisa Feuerhake,
Martin Freytag,

Büdelsdorf
Flensborg
Wester-Ohrstedt
Hanved
Winnert
Sørup
Harreslev
Hanved
Riddorf
Ellingstedt
Jardelund
Scheggerott
Flensborg
Witzwort
Tarp
Husum
Flensborg
Flensborg
Flensborg
Kropp
Langenhorn
Flensborg
Medelby
Kiel
Slesvig
Westerrönfeld
Drage
Kiel
Flensborg
Groß Jörl
Sörup
Flensborg
Tarp
Stolk
Harreslev
Harreslev
Skovlund
Süderstapel
Ausacker
Flensborg
Hattstedt
List
Rieseby
Satrup
Sörup
Store Vi
Norderstedt
Husum
Flensborg
Harreslev
Wees

35

Mitja Geertz,
Mario Francesco Gerwien,
Nils-Christian Glöe,
Marike Gohr,
Rabea Sara Gonnsen,
Dennis Benneballe Grade,
Jan-Hendrik Benneballe Grade,
Annette Greggersen,
Heye Grunberg,
Mathis Gröning,
Max Gunnar Ansas Guddat,
Frederik Hamester,
Kasper Hansen,
Lasse Hansen,
Levke Hansen,
Sebastian Hansen,
Jana Hartwich,
Anders Hatnik,
Simon Axel Haufe,
Ronja Hedtkamp,
Finja Helmer,
Hannes Henken,
Madlen Herrmann,
Natascha Herzberg,
Frederik Karl Heupel,
Sönne Marieke Hinze,
Lisann Hipp,
Lynn Hipp,
Lara Hoffmann,
Tom Kristian Hoffmann,
Jan Holthusen,
Anne-Cey Hölling,
Kathrin Haase,
Kevin Ingwersen,
Tanja Jansen,
Krister Jens,
Signe Marie Jensen,
Gyde Johannsen,
Monya Johannsen,
David-Matthias John,
Inga-Maria Jörgensen,
Thomas Kersig,
Kim Peter Klarmann,
Linn-Femke Knuth,
Lena Knutzen,
Steffen Kim Kristoffer Koch,
Stine Lea Branwen Koch,
Aileen Koch,
Laura Koppelmann,
Jovana Kruse,
Marc Andre Kuhnert,
Merian Caspar Kuhnert,

Hanved
Böklund
Flensborg
Bohmstedt
Flensborg
Slesvig
Slesvig
Stangheck
Drelsdorf
Hanved
Sylt Ost
Hanved
Husum
Eggebæk
Harreslev
Bohnert
Harreslev
Store Vi
Tarp
Tönning
Ladelund
Harreslev
Hörup
Lohe-Föhrden
Fleckeby
Harreslev
Schwabstedt
Schwabstedt
Holzbunge
Niebüll
Husum
Flensborg
Drage
Soholm
Gråsten
Rendsborg
Harreslev
Kruså
Holt
Store Vi
Hanved
Flensborg
Borgstedt
Schuby
Stadum
Goldelund
Goldelund
Bredtstedt
Kiel
Friedrichstadt
Flensborg
Flensborg

Natalie Kulski,
Nadja Schü Chin Kuhl,
Tobias Kütemann,
Lisa Küter,
Lisa Lander,
Alexander Friis Larsen,
Caroline Lyngsø Larsen,
Jan Lau,
Elisabeth Sophie Lengefeldt,
Frithjof Lesmann,
Nicolas Lund,
Kaja Luschert,
Rebecca Friederike Malonek,
Anna-Fine Mansen,
Justine Manthee,
Sabrina Markert,
Arne Martensen,
Moritz Maschmann,
Tim Masermann,
Timon Matern,
Ida Marissa Matthiesen,
Lea Matthiessen,
Jan Simon Meerjanssen,
Tobias Kirsche Meisner,
Riklef Merz,
Tim Meyer,
Anna Katharina Michaelis,
Niclas Miehe,
Widukind Moormann,
Ragna-Lisa Möller,
Ron Nelius,
Carola Neubauer,
Nathalie Neuffer,
Mette Nielsen,
Leif Nitschke,
Jonas Svensson Noack,
Jasmin Isabelle Nomi Golzar,
Nora Ohlsen,
Fabiano Henrik Hansen
Paes De Oliveira,
Jasmin Paulsen,
Felix Petersen,
Jakob Bjorholm Petersen,
May-Britt Petersen,
Tobias Petersen,
Tobias Petersen,
Allan Pieper,
Anouchka Potocnik,
Ann-Susan Prieb,
Tom Quast,
Jørn Malte Rahn,
Holger Ravens,
Daniel André Rehfeld,
Eike-Johannes Reigardt,
Jan-Henrik Reigardt,
Kerstin Reimer,

Harreslev
Achtrup
Oeversee
Sieverstedt
Klixbull
Slesvig
Bredsted
Flensborg
Glücksburg
Garding
Flensborg
Flensborg
Hanved
Tinnum/Sylt-Ost
Fahrdort
Husby
Sörup
Rendsborg
Schacht-Audort
Wees
Flensborg
Osterby
Kappeln
Flensborg
Tarp
Tönning
Freienwill
Flensborg
Waterdiek
Kappeln
Hüsby
Westerrönfeld
Tarp
Havetoft
Flensborg
Sankelmark
Haby
Skovlund
Wanderup
Husum
Havetoft
Neukirchen
Havetoft
Rendsborg
Ellingstedt
Bollingstedt
Flensborg
Leck
Flensborg
Haurup
Rendsborg
Nübel
Oldenswort
Oldenswort
Slesvig
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Nele Reiser,
Momme Ries,
Jana Rohwer,
Till Rohwer,
Sunniva Ropönus,
Ronja Ricarda Runge,
Nicholas Runz,
Elena Rückfort,
Till Leve Rüscher,
Selina Röslmair,
Maike Schatz,
Malin Schiefer,
Charlotte Schmitz,
Jonas Schnitzkewitz,
Jan Scholtyßek,
Benjamin Schramm,
Jaqueline Schroter,
Alexander Schubmann,
Michael Schulte,
Judith Schäfer,
Jette Seehusen,
Eloise Seemann,
Julia Ursula Siem,
Ronja Spinty,
Christian Spitz Jørgensen,
Christian Staczak,
Leonie Starkgraff,
Martin Steffensen,
Hannah Steffensen,
Ida Steinhagen,
Britta Suttmann,
Jens Sørensen,
Tanita Vanessa Tautges,
Hanna Tegtmeyer,
Marlene Tempel,
Annika Timm,
Ole Anker Tschiersch,
John Rasmus Vollmer,
Michelle Grau Warmbier,
Anne Wedehase,
Jacob Jonas Weidner,
Lasse Werning,
Mareike Wiesegart,
Annika Wietz,
Lena Wietz,
Miriam Wietz,
Morten Wietz,
Eike Jendrik Willers,
Johann Ole Willers,
Laetitia Wimmer,
John Witt,
Anna-Maria Wobig,
Max Woweries,
Sally Nora Wulke,
Wanja Öhler,

Hanved
Hattstedt
Husum
Wees
Harreslev
Flensborg
Harreslev
Gettort
Treia
Hanved
Hanved
Glücksburg
Quern
Flensborg
Sankelmark
Niebüll
Flensborg
Slesvig
Dollerup
Flensborg
Freienwill
Kiel
Store Vi
Kappeln
Flensborg
Wallsbüll
Tönning
Idstedt
Hanved
Wees
Flensborg
Flensborg
Hanved
Friedrichstadt
Wyk på Før
Osterby
Harreslev
Skovlund
Harreslev
Flensborg
Hanved
Achtrup
Harreslev
Hanved
Satrup
Glücksburg
Hanved
Slesvig
Niesgrau
Wagersrott
Leck
Tönning
Barkelsby
Holzbunge
Eggebæk

