


Duborg-Samfundets adresser: 

Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postboks 380 

DK-6330 Padborg 

Duborg-Samfundets adresse i Sydslesvig: Ritterstr. 27 

D-24939 Flensburg 

Duborg-Samfundets konto(årsskrift) 
Danske Bank 8 04 53 21 Reg.-Nr. 1551 

Union-Bank (Flensborg) IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20 BIC: UNBNDE21XXX 

Hjemmeside: www.duborg-skolen.de menu-punkt elever www.duborg-samfundet.dk 

Fungerende arbejdsudvalg: 

Rudolf Föh 
Am See 4, D-24955 Harrislee Tlf. 0461 – 73902 

Erik Jensen 
Marienallee 55, D-24937 Flensburg 
Tlf. 0461 – 90 93 257 e-mail: erik2jensen@gmail.com 

Gunnar Dyrvig 
Friedrichstal 38a, D-24939 Flensborg e-mail: gdyrvig@aol.com 

Ole Møller, web-ansvarlig Varnæsvej 54, DK 6200 Aabenraa e-mail: 
moeller.ole@gmail.com 

Lars Nielsen 
Michelsenstraße 3 
D-24939 Flensborg 
e-mail: larsnielsen@kabelmail.de 

Tryk: H. Alsen D-24977 Ringsberg 



1

Forord
Som redaktør af Duborg-Samfundets årsskrift igennem en del år er man glad, når pusle-
spillet af artikler og bidrag omsider foreligger i en indbundet opgave. Opgaven er som 
opgave løst, og der er ro til efterfølgende år, men spørgsmålet er derpå altid, hvordan det 
bliver modtaget af læserne. Det eneste, der er sikkert: kritikken når altid frem.
Det er mit håb, at alle læsere finder noget, som hun/han er glad for at se og læse om. 
Heldigvis har flere Duborg-elever bidraget, og lad mig indskyde, at man meget gerne på 
eget initiativ må skrive til Duborg-Samfundet, hvis man har noget på hjerte, som man 
mener kan have almen interesse.
En tak til alle, der har medvirket ved tilblivelsen af årets hæfte. Det er en stor hjælp. 
Redaktøren kan læne sig tilbage og føje 2022-hæftet til de mange foregående. Tilbage 
er blot at sætte et sidste punktum.
Det være hermed gjort

Erik Jensen
Duborg-Samfundet
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Dimissionstale den 24.6.2022 – Duborg-Skolen
 
Kære dimittender
 
I har lært, hvad I skulle, og derfor sidder I her i dag 
med jeres flotte huer på hovedet, og I ser fantastiske 
ud.
”Tillykke med studentereksamen”!
 
I startede med fuld fart i gymnasiet på Duborg-Skolen, 
men med et slag den 13. marts 2020 blev alting an-
derledes, og I og alle andre elever og undervisere 
blev i en længere periode reduceret til små ikoner på 
Teams. Det var fjernt. Det var trist og kedeligt, og 
jeg håber, at gymnasielivet eller livet i det hele taget 
aldrig igen indsnævres på samme måde.
 

De to tidligere forår var forsømte, så derfor drømte I i foråret 2022 om skolefe-
ster, fredagscafeer og studierejser og meget andet, og det kan jeg godt forstå, for 
den slags er en del af gymnasielivet. Og heldigvis nåede I at få lidt af det med 
til sidst, for foråret 2022 blev ikke forsømt.
Skolen fik nemlig besøg af ministerpræsident Daniel Günther, der deltog i en 
paneldebat sammen med jer, og senere på foråret i forbindelse med fejringen af 
skolens jubilæum havde vi royalt besøg af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse 
Benedikte. Nogle af jer deltog på den ene eller anden måde også i det besøg. 
Desuden afholdt vi sammen talentaften, et volleyballstævne, en forårsfest og en 
elevfest og nogle klasser nåede på studietur. Det er godt klaret på et enkelt forår.
 

I var meget klar til den slags arrangementer. I ville, og I tog initiativ og ansvar. 
Og lige netop vilje, initiativ og ansvar er tre ord, som hver enkelt af jer til enhver 
tid kan bruge til at beskrive jer selv. Ellers ville I ikke sidde her i dag.
I skal nok klare jer godt, og det ved I, og det er nok derfor, I valgte at gå ind til 
Gloria Gaynors ”I Will Survive”.
 
På trods af klausurer, eksamensforberedelser og eksamen blev dette forår brugt 
til det, der også kendetegner et forår, nemlig frihed, livsglæde, fest og eventyr-
lyst.
Jeg er sikker på, at I også i de kommende dage vil vise verden jeres livsglæde 
og deltage i arrangementer og et par fester, så alle ved, at I er sprunget ud som 
studenter.
 

Og I fortjener de arrangementer og fester, for I har knoklet og holdt ud og holdt 
ved, og når I kan holde skruen i vandet gennem tre gymnasieår under så svære 
betingelser, så kan verden godt glæde sig til, at I indtager den.
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For I har indsigt og udsyn fra en to-kulturel base, og I kan sætte jer i andres sted 
og se en sag fra flere sider.
DET er desværre en mangelvare i verden i dag, hvor tidligere naboer nu på fjer-
de måned fortsat slår hinanden ihjel.
Jeg er sikker på, at I med jeres kompetencer kan bidrage positivt til at gøre ver-
den til et lidt bedre sted, end den er lige nu!
 

Kære dimittender
Jeg er enig med mig selv om, at I er en ganske særlig årgang for mig. I var lige 
startet i gymnasiet, da jeg startede som rektor her på Duborg-Skolen, og vi har 
derfor fulgtes ad igennem gymnasiet. Jeg på min måde og I på jeres, men i fæl-
lesskab. Og jeg vil blandt andet huske jer
• for at have taget godt imod mig for ca. 3 år siden
• for at have været reduceret til små ikoner på Teams i en længere periode
• for at have organiseret talentaften, forårscafe og volleyballstævne
• for at en af jer sad bag på min cykel op til undervisning på DGF-pladsen
• for at en af jer skød mig i ryggen med en American football – og bare sagde 
hov
• for at en af jer kørte med bil igennem bommen til elevparkeringen
• og frem for alt vil jeg huske jer for jeres dygtighed, venlighed og vilje til at 
hjælpe skolen, når der var behov for det.
Tak skal I have.
 
Kære dimittender
Der er altid meget godt at sige om unge mennesker, der sidder klar til dimissi-
on. Men der er faktisk ekstra meget godt at sige om jer, og der er mange, der 
trækker i jer, fordi I dimitterer fra Duborg-Skolen. Uddannelsesinstitutioner og 
arbejdspladser vil hive og flå i jer for at fortælle jer, at I skal gå deres vej, fordi 
I er unikke og dygtige studenter med to sprog og to kulturer i rygsækken.
 

Jeg synes, I skal følge den vej, I har lyst til, for det er jeres liv. Men jeg ønsker 
mig, at I passer på jer selv og ikke bare lever fra dag til dag uden at tænke på i 
morgen.
 
Jeg vil med andre ord gerne udfordre jer, så I ikke kun baserer jeres handlinger 
på en momentan lyst eller pludselig indskydelse, men at I har filosoffen Søren 
Kierkegaard i baghovedet, når I agerer. Kierkegaard siger: ”Saa bliver Alvoren 
den at leve hver Dag, som var det den sidste OG tillige den første i et langt liv”.
 
Med det citat har jeg ikke gjort livet lettere for jer, fordi det er svært at agere, så 
ens handling er sand som både den sidste og den første i et langt liv.
En handling, I vil tage ansvar for og måske endda være stolte af.
 

Se nu bliver det alvor, for hvilken handling er både meningsfuld som den sidste 
og den første? Ikke bare for dig lige nu, men for dig og for alle andre lige nu - 
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og i fremtiden!
 
Hvis handlingen skal være sand som den sidste og den første i et langt liv, så 
skal man kunne stå på mål for den handling, fordi den er rigtig og bedst for de 
fleste. Og det gælder også, selvom det, der kommer til en, ikke er ens skyld.
Corona var for eksempel ikke min skyld, men det var mit ansvar, hvordan vi 
agerede her på skolen i forhold til Corona.
Corona var heller ikke jeres skyld, men det var jeres ansvar, hvordan I klarede 
jer igennem den tid.
Hvis jeg skal svinge mig lidt højere op, så er jeres liv heller ikke jeres skyld, 
men det er helt bestemt jeres ansvar, hvad I gør med det!
 
Kære dimittender
 
Når I forlader skolen i dag, kan I ikke vælge mellem de samme muligheder, men 
der er muligheder nok til alle og enhver. Og bare fordi man har et bestemt gen-
nemsnit, er det ikke nødvendigt at uddanne sig i en bestemt retning, der kræver 
lige netop det gennemsnit. Det er meget mere fornuftigt at mærke efter og vælge 
den uddannelse, I allerhelst vil tage, og som I bliver glade for.
DET er en handling, der er sand som den sidste og den første i et langt liv. Det er 
en handling, der giver luft under vingerne og stjerner i håret - ikke nødvendigvis 
materialiseret i konkrete stjerner, men i overført betydning i form af et godt liv.
Og det fortjener I alle sammen.
 

Jeg ønsker for jer, at I fortsætter med at være initiativrige, ansvarsbevidste og 
nysgerrige, så alle omkring jer kan mærke jeres glød, gnist og glæde, og at I går 
til verden med opmærksomhed og respekt for jeres medmennesker. Det vil give 
jer gode oplevelser og spændende erfaringer, og hvis I så også tilstræber, at jeres 
handlinger er sande som de sidste og de første i et langt liv, så får I luft under 
vingerne, og I får stjerner i jeres hår.
 
Kære dimittender
Uanset hvilke veje I vælger, så kys livet,
og elsk det,
og vær altid et menneske.
 
Med de ord dimitterer jeg jer fra Duborg-Skolen 2022.
 
Tillykke med studentereksamen
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Kære Afgangselever fra Duborg-Skolen 2022
Duborg-Samfundet ønsker dig al mulig held med eksamen og held og lykke 
med din videre uddannelsesvej.

Duborg-Samfundets opgave er at  være kontaktled mellem Duborg-Skolen og 
dens tidligere elever. Duborg-Samfundet udgiver hvert år ved juletid et årsskrift 
i papirform. Årsskriftet kan fra udgaven i 2006 downloades på vores hjem-
meside (www.duborg-samfundet.dk). Årsskriftet  orienterer om skolens liv og 
giver mulighed for udvekslinger af information mellem Duborg-Samfundet og 
tidligere elever.

For at vi kan nå dig, beder vi om at du giver os din emailadresse og med din 
underskrift giver Duborg-Samfundet lov til at benytte den i overensstemmelse 
med vores formål: at formidle kontakt som ovenfor beskrevet. Vi beder dig om 
at give din underskrift i rubrikken nedenfor og give den til din dansklærer.
Databestemmelser nødvendiggør denne fremgangsmåde.

Sådan skrev vi til afgangseleverne i sommeren 2021, men det gælder stadig: 
Hvis du ikke nåede, at give os lov til at sende informationer til dig, så kontakt 
os venligst via duborg-samfundets hjemmeside.

For blot 5 € eller 40 Dkr. om året er du med i vores kreds. Vores bankforbindel-
ser er:
I Danmark: DANSKE BANK, Reg.Nr. 1551 kontonr. 8045321 
 BIC DABADKKK. IBAN: DK40 3000 0008 0453 21
I Tyskland: UNION BANK IBAN: DE7821520100 0000 021520
 BIC UNBNDE21XXX

God sommer
Erik Jensen, fmd. f. Arbejdsudvalget
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“Giv tid! og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue”
Glasmosaikker til Duborg Skolens festsal

Baggrund
Ideen til glasudsmykningen i festsalen på Duborg Skolen opstod, da Ebbe Ras-
mussen (rektor fra 2003 – 2019) havde stiftet bekendtskab med mine malerier 
og glasmosaikker, som jeg havde arbejdet med til større udsmykningsopgaver, 
bl.a. for Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin og den militære Flyvesta-
tion i Karup.

På daværende tidspunkt var renoveringen af Duborg Skolen i fuld gang, og øn-
sket om at etablere en glasudsmykning i anledning af skolens 100-års jubilæum 
i 2020 opstod. De eksisterende glasmosaikker efter Lorenz Fröhlichs gamle mo-
tiver, som gengiver historiske sydslesvigske motiver, har altid stået som noget 
af den fineste glaskunst for mig, og de gjorde allerede indtryk på mig som elev 
på Duborg Skolen. Det var med stor respekt og ydmyghed, jeg måtte finde min 
egen vej til denne opgave.

Gennem mit mangeårige samarbejde med glasmesteren Per Steen Hebsgaard 
havde jeg den perfekte samarbejdspartner til denne opgave. Per Hebsgaard er 
anerkendt som ”Glasmesteren i Danmark”, og han står for den ypperste glas-
kunst og udvikling heraf. Langt de fleste glasudsmykninger i det offentlige rum 
i Danmark, såsom kirker og uddannelsessteder, er blevet til på hans værksted i 
Præstø.

Opgaven
Opgaven bestod i at tilføje to nye glasmosaikker, der skulle videreføre den il-
lustrative fortælling af skolens moderne historie fra 1950´erne til nutiden og 
samtidig forholde sig til deres historiske kontekst. Der skulle således knyttes 
visuelle og narrative bånd til de eksisterende mosaikker samt skabes en natur-
lig sammenhæng til materialer og det arkitektoniske udtryk. Jeg valgte farvet, 
antikt glas, som blev bemalet med forskellige motiver. Glasset er efterfølgende 
blevet brændt og samlet med blyindfatninger ligesom de eksisterende mosaik-
ker.

Mosaikkerne
Kompositorisk valgte jeg at lade greb og virkemidler fra de ældre mosaikker 
indgå i mine motiver, som for eksempel cirklen og buen. Disse geometriske 
former går igen mange steder på skolen og refererer til skolens historie, som er 
opført på grunden af en Middelalderborg. Ligeledes har jeg afstemt mosaikker-
nes farvevalg til de eksisterende mosaikker og til festsalens douce toner, så der 
skabes en visuel æstetisk helhed med harmoni mellem nyt og gammelt.
Mosaikken til højre illustrerer temaer fra Duborg Skolens historie efter 1950
 - den store tilslutning til mindretallet i Sydslesvig
 - afspændingsperioden efter København-Bonn-erklæringerne i 1955
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 - Duborg Skolens nybygning fra 1979, tegnet af Arkitektfirmaet Kjær & 
Richter
 - anerkendelsen af dansk studentereksamen med huepåsættelsen og
 - et billede af den traditionelle fejring af studenterne ved Neptunbrønden i 
Flensborg

Mosaikken til venstre viser en mere abstrakt tidsrejse gennem historiske perio-
der og tendenser 
 - ungdomsoprøret og strømninger fra 1960-70’erne
 - klimaforandringer og øget miljøbevidsthed 
 - teknologiens og naturvidenskabernes udvikling
 - vores digitale og globaliserede samtid
 - desuden indgår skolens rektorer samt en markering af skolens 100-års ju-
bilæum i 2020.

Jeg har forsøgt at integrere betydningsfulde begivenheder i Sydslesvigs og 
Duborg Skolens historie, udtrykt gennem mit personlige maleriske univers, 
hvor jeg arbejder med transparente og farvemættede elementer, der er i bevæ-
gelse og har referencer til naturen. Disse elementer knytter bånd til Nationalro-
mantikken, hvor naturen var en central stemningsskaber. Det er netop i Duborg 
Skolens festsal, at den nationalromantiske symbolik kulminerer, sammenfattet i 
B.S. Ingemanns citat hen over indgangen.

Det har været en klar intention, at mine kunstneriske greb skulle knytte bånd 
mellem fortid og nutid, og at mine overvejelser og æstetiske valg skulle respek-
tere og understøtte rummets klassiske arkitektur og identitet.

Personligt har det været en meget ærefuld og helt enestående opgave. Den er 
autentisk og vedkommende, da jeg kan relatere direkte til min egen historie 
og mine egne rødder som del af det danske mindretal i Sydslesvig. Alle mine 
referencer føres tilbage til Flensborg, til mit liv i ungdomsforeninger og danske 
skoler og især min tid på Duborg Skolen, hvor jeg var elev fra 1980 til studen-
tereksamen i 1987. Jeg kender dualiteten, som er et grundvilkår, når man lever 
mellem den tyske og den danske nationalitet, kultur og de to modersmål. Det er 
i den dualitet, jeg har min identitet. Det er her, jeg har hjemme, og det er herfra, 
min verden går. 

Når vi trådte ind i festsalen, var det med følelsen af andægtighed og forbundet-
hed til vores særegne historie og kultur. Opgaven har givet mig en unik mulig-
hed for at forene min hjemstavn med mit faglige virke, og jeg er dybt taknem-
melig for at måtte udføre den.

Inka Sigel
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cist hun placerede sit egetkunst-
neriske virke, og ikke mindst 
sigselv som menneske. Født og 
opvokseti Sydslesvig, student fra 
Duborg-Skolen, og med begge 
ben solidtplaceret i både dansk 
og tysk kultur – eller midt imel-
lem. Selv ser hun sig som et 
grænsebarn, født mellem to nati-
onaliteter, to sprog og to kulturer 
– det er den flydende grænse, der 
er hendes identitet, skriver hun 
selv. Hun har sin kunstneriske 
uddannelse i Danmark, og i dag 
bor hun med sin familie i Odder 
syd for Århus. Inka Sigels bille-
der har noget drømmende over 
sig. De er svære at fastholde, 
for de er i en konstant bevægel-
se. De er som tegn i vand.Bløde 
bevægelser, hvor former spej-
ler sig i hinanden. Harmoniske-
farvetoner, der pludselig bliver 
til dystre kontraster med lysets 
skiftende indfald. Det hele sker 
i et nu, med en ny forvandling 
lurende lige om hjørnet. Et pust, 
og billedet vil ændre sin karakter, 
som en brise over vand. Det er 
en æstetisk oplevelse – eller in-
dlevelse. Motivkredsen hentes i 
naturen. Hun søger under havets 
overflade, med snorkel og udstyr, 
og dykker ned mellem havets 
planter. Her finder hun sin helt 
egen visuelle verden i det våde, 
flygtige miljø, hvor konkrete for-
mer bliver abstrakte, hvor vægt-
løsheden ophæver tyngdekraften 
og fantasien slippes løs. Hun be-
finder sig i et ingenmandsland, 
hvor tiden går i stå, mens sjæ-
len sættes fri. Der er noget me-
ditativt over hele processen. Og 

“Flensborg” (105 x 130 cm

Inka Sigel
“Zwischenland” kaldte Inka Sigel engang en større galleriudstilling,hvor 
hun viste sine nyeste værker. Gad vide, om hun selv vidste,hvor præ

“Forrest Song” (55 x 70 cm)

“Begegnungen – Mohnblume”
(190 x 220 cm)
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det gentager sig, når besøget er i 
skoven eller den åbne strand med 
havet i baggrunden. Det er hele 
tiden naturen Inka Sigel kredser 
omkring, mest i en abstrakt sans-
ning, men også med dæmpede fi-
gurlige og genkendelige elemen-
ter fugle, blomster eller lignende, 
men aldrig forstyrrende men-
nesker. Maleteknikken er Inka 
Sigels personlige vej ind i bille-
det. Den har lidt af surrealismens 
karakter over sig. Farve hældes 
ud på det store lærred, for Inka 
arbejder helst med store forma-
ter. Natten over får farven lov til 
at bevæge sig ned over det skråt 
stillede lærred. Dagen efter er det 
tørret op, og ligger som en fast 
form. Nu går det egentlig kreati-
ve igang, idet motivet vokser ud 
af formen ved hjælp af pensel og 
mange lag maling i transparente 
lag. Hersker den store kunstne-
riske udfordring. Det er farven, 
kontrasterne og bevægelsen, der 
er i centrum, for motiverne får vi 
kun nu og da lov til at genkende 
direkte, de er ikke hendes anlig-
gende. Til sidst afsluttes billedet 
med en lille sekvens stramaj, for 
alle Inkas billeder har et lille par-
ti med en sirlig syning direkte ind 
i lærredet. Dette er hendes signa-
tur. Vi har købt en halv snes vær-
ker fra Inkas hånd til Sydslesvig. 
De befinder sig alle rundt om-
kring i mindretallets bygninger i 
landsdelen, - til stor daglig glæde 
for debesøgende.

“Natur – Rhytmen” (180 x 90 cm)

“Seascape” (150 x 190)

Erik Fredens, Formand for Billedsamlingsudvalget under SSF
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Inger Diedrich, student 1990, Malte Kleinert,  2019, Solveig Kleinert,  2022
Helmut Diedrich,  1960, Berit Kleinert,  1987

Tre generationer Duborg-studenter
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Nedenfor bringes et beskedent første  uddrag af Karin Johannsen-Bojsens væ-
sentlige kronik ”Femogtres år ad Memory Lane”. Hun beskriver de vanskelige 
år i en efterkrigstid, hvor dansk og tysk stod skarpere over for hinanden. En 
spændende tid, men også igen aktuelt i den ulmende debat om bindestregsi-
dentitet, i en tid, hvor flere ønsker et samarbejde mellem dansk og tysk, bl.a. 
mellem det danske mindretal syd for grænsen og det tyske nord for grænsen. 
Samarbejde er godt. Hvem kan vel ønske sig splid, men kan forbrødringen bli-
ve så stor, at man assimileres og glemmer det, som tidligere generationer i det 
danske måtte kæmpe for at få respekteret?
EJ

En jubilars erindringsglimt
Karin Johannsen-Bojsen

I 2020 inden coronaens hærgen mødtes Duborg-Sko-
lens jubilarer som sædvanligt ved skoleårets slut-
ning til kaffe på deres gamle skole. Det gav anled-
ning til at mindes mine første år på skolen og min 
uddannelse. I 2020 hørte jeg selv til de ældste, idet 
jeg tog studentereksamen for femogtres år siden.
   I 1954 var vi kun ti nysproglige studenter. Af dem 
er de fem døde, og af de forblivende var der kun to, 
der var i stand til at komme. Da jeg foruden at være 
gammel elev også har været lærer på skolen i tre 
årtier, kan det ikke andet end føles vemodigt, at et 
stykke sydslesvigsk skolehistorie er ved at forsvinde. Endnu vil nogen interes-
serede ældre kunne huske den vanskelige begyndelse for ”Gymnasielærernes 
private studenterkursus”. Men for de midaldrende og yngre vil den fortælling 
som regel være ukendt.
En brydningstid
 At vi blot var ti i klassen, da vi startede i 1951 havde flere grunde. Mest væsent-
ligt var, at studentereksamen fra Duborg-Skolen på det tidspunkt endnu ikke 
berettigede til at tage eksamen fra tyske universiteter. Den situation satte davæ-
rende rektor Henry Jensen og flere andre vidtskuende folk såsom Sydslesvigsk 
Forenings generalsekretær Franz Tygesen sig målbevidst ind for at ændre.
    Men modstanden blandt en del af både lærerne og forældrene var stor. Blandt 
eleverne gik der rygter om drabelige lærerrådsmøder, hvor rektor var blevet be-
skyldt for at være en forræder mod den danske sag. Ja, ”Agamemnon”, som vi 
kaldte en af vore mest afholdte lærere, skulle i raseri have smækket døren med 
udråbet ”dit svin”.
   Grunden til den megen modstand var frygten for, at tysk anerkendelse vil-
le føre til en snigende fortyskning. Altså lige det modsatte af, hvad der havde 
været meningen, da en flok idealistiske Duborg lærere sidst i nitten hundrede 
og fyrrerne havde oprettet ”Gymnasielærernes private studenterkursus”, hvor 
de - med både 1864 og besættelsestiden in mente - delvis underviste uden løn. 
Konfliktens følger for den enkelte
Alt dette højbrisante konfliktstof var jeg selv lykkeligt uvidende om, da jeg som 
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fjortenårig startede i 1. g. Hjemme hos os havde emnet ikke været diskuteret. 
Min far var pludselig død året før, og min mor havde mere end nok at gøre med 
at skaffe det mest fornødne til familien. 
   Men efter studentereksamen blev problemet rigtignok relevant. Egentlig ville 
jeg have læst dansk og historie i Danmark – jeg føler stadig, at det ville have 
svaret mest til mig. Men rektor Henry Jensen fik mig overbevist om, at jeg med 
mit tyske hjemmesprog burde læse tysk ved et tysk universitet, så jeg kunne 
vende tilbage til skolen som lærer med en ”Staatsexamen für das höhere Le-
hramt” i lommen. Så ville der i hvert fald i den henseende ikke længere kunne 
siges os noget på fra tysk side.
   Det førte til, at jeg sammen med fire klassekammerater, der også ville læse i 
Tyskland, tog på ”Abend-Oberschule” i Hamborg, hvor vi fik ”Abitur” året ef-
ter. Endda en matematisk-naturvidenskabelig af slagsen, idet det var den eneste, 
der fandtes mindre end ti år efter krigen, mens en ”zweiter Bildungsweg” stadig 
var under opbygning. Det krævede intensiv ekstraundervisning i matematik, 
fysik, biologi og kemi alle ugens eftermiddage, som vi så havde formiddagen til 
at forberede os til, foruden forberedelsen til aftenens almindelige undervisning. 
Det kostede naturligvis mange penge, der overvejende blev betalt af danske 
fonde såsom Sydslesvigsk Kultursamfund.
   I 1955 sørgede forandringer i storpolitikken for, at dette bekostelige eksperi-
ment ikke behøvede at blive gentaget. Den kolde krig var over os, og Tysklands 
ønske om at få Danmarks støtte til landets optagelse i NATO blev den vægtigste 
årsag til København-Bonn Aftalerne, der garanterede, at både det danske gym-
nasium i Flensborg og det tyske i Aabenraa blev anerkendt i det land, de ligger 
i, under forudsætning af, at man overtog dettes skolestruktur.

F9
Enemærke Andreas Flensborg
Hartmann Maya Carla Maria Vesterland
Poulsen Cecilie Christel Flensborg
Reich Nina Store Solt
Hofmann Norik Andre Flensborg
Himstedt Bjarne Sieversted
Klass Marlena Flensborg
Lauer Michelle Freyer Flensborg

Årets afgangselever

Samfundet 2022.indd   14Samfundet 2022.indd   14 02.12.22   12:5002.12.22   12:50



14 15

F10A
Berg Kristine Stenmann Havetoft
Bohsen Ciara Aurora Flensborg
Brocks Kilian Flensborg
Bygebjerg-Hove Naja Sørup
Celik Elif Zara Flensborg
Grabein Maiken Flensborg
Hagen Pia Sild/Vesterland
Kanzok Mila Flensborg
Madsen Signe Oksbjerg Flensborg
Overgaard Kristian Hanved
Petrousis Elias Dimitrios Flensborg
Pommerenke Celina Sophie Stadum

Rasmussen Asger Nørskov Flensborg
Reckermann Meeri Lene Sophie Sild/Kejtum
Reimann Jule Flensborg
Schultz Nia Fee Flensborg
Schütz Liv Greta Flensborg
Sell Antonia Lizan Flensborg
Sieck Finn Erik Flensborg
Stoklasa Karo Vyk/ Før
Tessmer Zoe Flensborg
Thaysen Noah Flensborg
Wachholz Luis Bo Flensborg
Wittenburg Amy Christin Flensborg
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F10B
Andresen Nele Sophie Flensborg
Barthels Jule Sophie Hanved
Carstensen Noël Mikail Vesby
Endermann Mia Chayenne Flensborg
Graening Charlotte Vesterland
Görtz Johanna Flensborg
Hoffmann Naya Sofie Flensborg
Korte Letje Madita Grete Vanderup
Lade Michelle Julie Harreslev
Lange Eva Flensborg
Lange Luk Flensborg
Lerche Josefine Flensborg
Lützen Pauline Sofie Vesterland

Nedbal Christin Tarp
Petersen Joris Christian Tastrup
Pischel Marie Joe Hanved
Primke Paula Lou Flensborg
Rickers Pascal Satrup
Ropertz Maximilian Flensborg
Röhl Leony Josefine Ves
Sebök Philine Flensborg
Skarvø Lærke Flensborg
Stewen Naya Flensborg
Sund Emil Skovlund
Wichert Milan Flensborg
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Abildgaard Amelie Kirsten Hanved
Aggerholm Christian Gammelby Harreslev
Albert Tjorven Jannik Tarp
Aligula Jan Kalvin Flensborg
Andresen Niklas Lauritz Flensborg
Andresen Kim Bjarne Flensborg
Andresen Jesper Læk
Andresen Mathilda Læk
Andrisani Alessia Harreslev
Anke Mika Emsbøl-Horsbøl
Arnkjær Jakob HøgGuldberg Axelsen Flensborg
Bade Dana Bøl
Baier Jesper Kilian Harreslev
Bang Alexander Svanholm Flensborg
Bartmann Jan Hugo Flensborg
Baumgärtel Lennart Paul Emil Egernførde
Becker Tim Hubertus Flensborg
Becker Elias Hanved
Beierdörffer Hauke Piet Flensborg
Bengtsson Kathrine Lund Flensborg
Beyer Ina Darleen Flensborg
Biallas Emily Flensborg
Bieck Shannon Rebecca Skovlund
Bruns Bjarne Esben Hørup
Brößel Johanna Sørup
Buhl Marlon Flensborg
Christiansen Anna Østerby
Dettmann Joos Reimer Husby
Dose Ben Bjarne Husby
Ebersbach Anna-Lena Stenbjergkirke
Ellendt Rebecca Elenor Harreslev
Endt Poul Kaspar vom Munkbrarup
Eslander David Joh Flensborg
Gernemann Ben Flensborg
Grabein Alina Fatma Flensborg
Gutschenreiter Donato Flensborg
Hansen Cirsten Johanna Flensborg
Hansen Anna Lyksborg
Hansen Rosa Liv Masbøl
Hansen Merle Sørup
Harp Hannah Marie Flensborg
Hartenstein Sten Heiner Enge-Sande
Hartwig Lisann Harreslev
Heimann Leon Flensborg
Heimrath Marie Nørre Haksted
Heiser Svenja Kristin Flensborg
Hüning Clara Krogh Flensborg
Jahnke Ole Rasmus Flensborg
Jensen Maximilian Christian Pless Harreslev
Jensen Tade Læk
Jensen Livia Katharina Oversø
Jessen Marcel Ves
Jockel Magnus Konstantin Harreslev
Jürgensen Bryan Flensborg

Jöhncke Lucas Krag Flensborg
Jørgensen Torben Cortnum Harreslev
Kaetow Stella Cheyenne Harreslev
Kahland Ayleen Risum-Lindholm
Karschau Lilli Marie Sønderløgum
Kayser Justine Flensborg
Kleinert Solveig Tarp
Klicman Mikkel Lyck Harreslev
Kloock Joann Janneby
Knabe Julia Harreslev
Knipping Lotta Johanna Flensborg
Kohnle Niglas Eggebæk
Krause Hans Harreslev
Krent Nick Medelby
Kristensen Erik Damien Flensborg
Kruse Pauline Flensborg
Kruse Lauritz Benedikt Hanved
Körner Mathilda Flensborg
Lemke Milan Pascal Flensborg
Lohnert Vivien Malene Andrea Flensborg
Lorenzen Clara Munkbrarup
Lorenzen Clas Munkbrarup
Lusser Kian Harreslev
Löser Majbritt Solveig Flensborg
Martensen Sophia Lykke StoreSolt
Messerschmidt Mika Flensborg
Milland Anastasia Bech Skjønnemann Flensborg
Möller Menk Heinz Lyksborg
Neimöck Jule Flensborg
Nierade Arthur Anselm Hans Stenbjergkirke
Olsen Sina Marie Flensborg
Osterloh Poul Nilus Munkbrarup
Petersen Jordis Lovisa Husby
Petersen Jonas Læk
Quaas Vivien Tastrup
Rasmussen Lea Kramhøft Ves
Reissig Emelie Flensborg
Riemer Thyra Ladelund
Riese Bjarne Flensborg
Rück Jan Bentje Lyksborg
Schneider Peer Lasse Flensborg
Scholz Enni-Sofie Nørre Haksted
Schramm Sarah Husby
Schultz Neel Frederik Flensborg
Schulze Danielle Oliveira Harreslev
Schwarz Jonas Store Vi
Stiller Christine Boel Flensborg
Sydow Gaia-Luna Jørl
Thiemke Viljo Franz Hanno Flensborg
Wichert Nele Flensborg
Wietz Julia Oversø
Winks Jan Leon Flensborg
Zier Steen Lage Stenbjergkirke
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SET OG SKET 2021-22

Fl.A. 2.11. Leon Bossen, st. 20, ny formand for De Grønne i Flensborg.
Fl.A. 15.11. Sydslesvig julemærker af Stine Haarløv, st. 10, og Anne Schwartz
Fl.A. 19.11. stort interview med Stefan Seidler, st. 00
Fl. A. 18.11. Lea Mangelsen, st. 21, aktiv i Gelting Bugt med SSF/SSW.
Fl. A. 18.11. Gitte Hougaard, st.91, genvalgt som Forkvinde for SSF
Flensburg Journal nov. Peter Feuerschuetz interviewer Stefan Seidler, st. 00
Fl. A. 4.12. portræt af Linea Kopf, datter af Sandra Wrobel, st.89, og Michael Kopf, 
st. 87,
Linea er med i SdUs bestyrelse og Board Member i Youth of Nationalities.
Fl. A. 15.12. Rasmus Andresen, st.05, er talsmand for De Grønne i EU-Parlamentet.
15.12.2021 Stefan Seidler MdB for SSW, st.00, får valgkredskontor på Dansk Cen-
tralbibliotek.
Fl. A. 28.12. Johanna Juel Olsen, st. 20, der i 2019 talt for Dronningen på D-S.
Fl. A 6.1. 2022 Stefan Seidler, st. 00, med I Indenrigsudvalget.
Fl. A. 6.1. Svend Kohrt, r 69, fylder 70 år og ser frem til 2022.
Fl. A. 8.1. Susan Geipel, st. 79, portræt. Hun er født ind i det danske.
Fl. A. 8.1. Bahne Bahnsen Engagement for friserne
Fl. A. 8.1. Nadine Schmidt Om senfølgerne af Corona.
Fl. Kontakt Danevirkehilsen fra Lars Erik Bethge, st. 89
                    SSWs nytårshilsen ved Christian Dirschauer.
                    SSF- formand Jeanette Huy,  st.92, bringer gaver ud.
                    Aktivitetshusets program præsenteres af Sarah Keppler, st.01
Fl. A. 22.1. Jon Hardon Hansen, st. 78, går på pension.
                    Portræt af Holger Schreiber, r 64, der fylder 75 år.
                    Præsentation af Ann-Katrin Clausen,st. 08, og Sonja Lander, der overta-
ger   
                    blomsterforretning i Harreslev.
                    Rasmus Andresen, st. 05, udtaler sig om EU’s pligter over for mindretal.
Fl. A. 29.1. Katrine Hoop, st.91.  udtaler sig om flytning til Hamborg.
                    Erik Fredens, tidligere kunstlærer udstiller skulptur på Forårsudstilling.
Grænsen, jan. 22. s. 38ff anmeldelse af fotobogen ”Et mindretals ansigter” af Rasmus 
Meyer, Martin Ziemer, st. 10, og Nikolai Lengefeldt, st. 05, nu projektleder for 
”Oplev Sydslesvig”.
Fl. A. 4.2. Glen Dierking, st. 75, udtaler sig om Flensborgs nye retningslinjer for byg-
geri, der skal være med til at gøre byen mere klimaneutral., Fl. A. 3.2. Jürgen Kühl, 
st.85, Tidl. Rektor for A.P. Møllerskolen, anmelder Poul Erik Thomms bog ”Ingen så 
det komme” om grænsegendarmernes skæbne.
Fl. A. 5.2. Stefan Seidler, st. 00, SSW, og Rasmus Andresen, st.05  De Grønne pres-
ser på mhp. en sætning i EU’s regler for vedvarende energi.
 Florian Lange udtaler sig om problemer ved mobile pay.
 Ami Jessen, f. Ingwersen, st. 66,  Interviewes i anledning af forestående rund fødsels-
dag
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10.2. Jan Eiffert, st. 99, nu lærer på D-S annoncerer på facebook efter tidligere ele-
ver, der vil bistå nuværende med uddannelses- og jobvalg.
15.2. Maylis Rossberg, SSW ungdom, udtaler sig om SSWs valgudkast. MSA16
Fl. A. 3.3.artikel med Niel Egeris Petersen, st. 72, der går på pension 8.3.22
Fl. A. 3.3. Stefan Seidler, st. 00, udtaler sig om mindretallenes betydning i den aktuel-
le konflikt.
3.3. Kay von Eitzen, r 83, og Mads Lausten, st. 18, i kampvalg om for 
mandsposten for SdU.   3.3. omtale af arr. 9.3., hvor Dieter Küssner, r 58, tidl.  For-
stander på Jaruplund optræder    sammen med Jörn Buch – titel ”Det grå guld”. 
Fl. A. 4.3. meddeler, at Rektor for UC Syd Alexander von Oettingen, st. 87, stopper 
som formand for Det lille Teater.
 Fl. A. 4.3. stor omtale af Aktivitetshuset med  værkstedsleder Marc Richertsen og 
leder Sarah Keppler,  st. 01.
Fl. A. 17.3. Sönke Büsen nu i Sønderborg udtaler sig om videnskabelig tænkning.
Fl. A. 19.4. Per Diettrich, st.94, SSWs pressetalsmand udtaler sig om den hektiske 
valgkamp og den store interesse for SSW.
Fl. A. 21.4. Christian Dierschauer i interview om bl.a. behov for sociale reformer.
Fl. A. 22.4. Stefan Seidler, st.00,  kræver løfte fra Regeringen om rengøring efter 
forurening opfyldt.
Rektor Heino Aggedam udtaler sig om den rolige covidsituation på D.S
Fl. 3.5. Oliver Trojan, st. 90, udtaler sig for Union Bank om danskkurser for tyske, 
der vil købe bolig i Danmark.
17.6. fandt huepåsættelsen sted på D-S.
24.6. Dimission og jubilartræf.
Fl. A. 25.6. Rasmus Andresen, st. 05, De Grønne, er koordinator for D-DK-relationer.
Fl. A. 23.7. omtaler Annegret Friedrichsen, st. 80, hvis roman ”Astrids sommer” 
udkommer 7.8.
25.7. Chefredaktør Fl.Avis, Jørgen Møllekær, førhen Keuchel, st. 84, holder talen på 
Den gamle Kirkegård i anledning slaget ved Isted 25.7.1850
Fl. A. 28.7. meddeler, at Lothar von Domarus, r59. er afgået ved døden.
Interview med Kathrin Mach, st.94, bosiddende I Adelaide, Australien.
Omtale af Mirco Reimer-Elster, st. 07: Schönheit und Schrecken.
Fl. A. 4.8. omtaler Yona Alexandra Alexandrova, st. 11, der har fået to store roller på 
Det ny Teater.
Fl. A. 5-6.8. Inka Sigel, st.87, udstiller fra 8.8. på galleri i Odder
Fl. A. 6.8. Malte Kleinert, st. 19,  international virksomhedskommunikation Aarhus 
Universitet.
Thyras Vold, redaktør Ami Jessen, st. 66, organ for Slesvig-Ligaen, bringer en omtale 
af Leif Volck Madsen, st.
Fl. A. 31.8. Stefan Seidler, st.00,  er på besøg i Flensborg med Forbundsdagspræsi-
denten
Mirco Reimer-Elster, st. 07, er medudgiver med Ulla Therkelsen af ”Skønhed og 
skræk” optræder på Flensborghus.
Fl. A. 1.9. stor artikel med Glen Dierking, st. 85, i anledning af rund fødselsdag
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Fl. A. 3.9. artikel med Povl Leckband, st.62, der fylder 80 år.
TV2 News har fået Kerrin Linde, st. 90, som chef med ansvaret for udlandsdækning 
på Danmarks 3. største TV-program.
Modtaget med posten pjece om Rasmus Andresens, st.05, første halvdel af valgperio-
den i Europaparlamentet for Die Grünen.
Fl. A. 12.9. Undervisningsminister Ane Halsboe Jørgensen, DK, besøger-
Duborg-Skolen. Tidligere elever viser rundt.
Fl. A. 12.9. Glen Dierking, st.75, modtager Initiativprisen, der bærer navnet 
Niels-Kjemsprisen. 
Fl. A. 17.9. bringer en artikel om tidl. Minister Anke Spoorendonk, st.66, der den 
21.9. fylder 75 år
Fl. A. 17.9. Gerd Pickardt får penge til Industrimuseet i Kobbermølle for at spare på 
energien.
Fl. A 19.9. Gert Ries og Jon Hardon Hansen, st. 78, udtaler sig om deres søgen efter 
Niels Bøgh Andersens gravsten.
Fl. A. 20.9. Mats Lukas Rosenbaum st. 20, vil være ny formand for SSWUnge
Fl. A. 20.9. Mieke Feddersen får 18.aprilfondens ungdomslederpris.
Fl. A. 21.9. Samarbejde i Slesvig om dansk gennem familieprojekter Britta Hecker, st. 
87, Sonja Wulff og skolelæge Karin Fink,st. 88, udtaler sig
Fl.A 21.9. Alexander von Oettingen, st. 87, udtaler sig om UCSyds læreruddannelse 
og dens betydning for Sydslesvig.
Fl.A. 12.10. anmeldelse af Annegret Friedrichsens, st. 80, seneste bog.
Redaktionen slut for 2022
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Indkaldelse til

Generalforsamling for Duborg-Samfundet
lørdag den 28. 1. 2023 kl. 15
i Duborg-Skolens fællesareal.

Generalforsamlingen er annonceret i årsskriftet og på hjemmesiden i december 2022, 
og her er det underskrevne regnskab også offentliggjort. Dagsordenen er som anført i 
vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål 
og drøftelse samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)
Budgetforslag for 2022:
Trykning af årsskrift  2000 €  
Udsendelse af årsskrift  1100 €
Boggaver til afgangselever   300 €
Møde for jubilarer    300 €
Diverse       300 €
Ny computer med software 1000 €
Ialt    5000 €

Bemærkninger til dagsordenen: Der skal i år normalt ikke afholdes valg til bestyrelsen 
og revisionen. Forslag fra medlemmerne kan rettes til Erik Jensen indtil den 14. 1. 23. 
Bemærkninger til budgetforslaget: Den computer, der blev bevilliget sidste år, er end-
nu ikke indkøbt, og er derfor igen anført i budgetforslaget. 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
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