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Kære læser,
Også i år har arbejdsudvalget bundet en lille buket af nyt fra Duborg-Skolen
fra 2014. I centrum af dette årsskrift står som noget helt selvfølgeligt mindeordene for Elva Thorup Nielsen. Af dem fremgår det, hvor stor en rolle, hun
har spillet ikke blot for Duborg-Samfundet, men langt ud over skolen for flere
generationer af sydslesvigere. I år ville Willy-August Linnemann være fyldt
100 år, og vi finder det naturligt at bringer den tale, han som tidligere elev holdt,
da Duborg-Skolen fyldte 50 år. På dette sted takker vi hans søn Adam WoldenRæthinge for venlig tilladelse til at genoptrykke talen, der stadig rummer aktuelle perspektiver. I fortsættelse af den bringer vi en anmeldelse af en aktuel bog
om Linnemann. Den ene af bogens to forfattere er også tidligere Duborg-elev.
I 2015 markeres 60-året for Bonn-København-erklæringerne. Det er et politisk
dokument, som fik stor betydning for Duborg-Skolen og for anerkendelsen af
skolens elever. Det er lidt pikant, at man netop nu – lidt barokt, for at citere
Anke Spoorendonk – skal bruge kræfter på at forklare et par danske ministerier
om værdien og betydningen af disse erklæringer. Nuvel, mange i København
har ikke haft mulighed for at gå på Duborg-Skolen og forstå mindretallets særlige problematik. Der er artikler af nogle tidligere elever, der beretter om deres
karriere. Det er Hans Rerup i Canada, og Jørgen Møllekær, Flensborg Avis´
chefredaktør. Desuden gengiver vi et brev fra Margret Olesch, Bremen. Fra
skolen bringes traditionen tro Rektor Ebbe Rasmussens korte beretning om det
forgangne skoleår. Vi bringer navne på afgang og tilgang af lærere ligesom der
også er en liste over årets studenter og realister. Der er en livlig beretning om
30-års jubilarernes sammenkomst og om 20-års jubilarernes træf. Vi har oplysning om dimission og jubilarsammenkomst 2015 og en annonce til 25-års
jubilarerne om deres årgangstræf i august 2015. Endelig er der klip fra aviser.
Det, vi har erfaret om tidligere elever. Her er vi svært afhængige af andres informationslyst. Der skal lyde en tak til alle, der har bidraget med artikler og
fotos til årsskriftet.Vi håber, at skriftet bliver læst med fornøjelse, så har vi fået
belønning for arbejdet.
På arbejdsudvalgets vegne. Erik Jensen

Dimissionen finder sted 10. juli 2015 kl. 17 i Idrætshallen
Jubilarsammenkomst 10. juli 2015 kl. 15-16.30
Duborg-Skolens festsal
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Kort beretning for skoleåret 2013-14
ved skolens rektor Ebbe B. Rasmussen

Vi har siden sidste sommer taget afsked med 4 magistre, som alle er gået på
pension. Det drejer sig om Ole Møller, Dieter Arker og Hans Chr. Böwes, samt
Birgitte Arker, der efter sin faktiske pensionering i 2002 havde sine sidste timer før sommerferien 2013. Derudover er overlærer Editha Wehlitz også gået
på pension. Ligeledes sidste sommer fratrådte Jorma Voigt sit lærervikariat,
og Anders Valdbo Nielsen, der var udlånt hertil fra AP Møller Skolen i 12-13,
vendte tilbage til Slesvig. Endelig er her i foråret lektor Lone Ammentorp fratrådt. En enkelt har været udlånt til AP Møller Skolen, nemlig adjunkt Katrina
Fandrey. Jeg vil gerne bringe en meget stor tak til disse nu tidligere ansatte for
et fortræffeligt arbejde i skolens tjeneste. Held og lykke til alle i fremtiden.
Der har fundet 2 faste ansættelser sted pr 1.8.13: Stefan Hesse er blevet ansat
med fagene tysk og kunst, mens lærer Jannie Zerbster, efter nogle år på Gustav
Johannsen Skolen, er vendt tilbage. Anna Olesen har efter sin pensionering fra
AP Møller Skolen været ansat i et vikariat med nedsat timetal. Derudover har
der været ansat 4 lærervikarer: Lotte Praschl som årsvikar på fuld tid, Wencke Bär Rasmussen i et barselsvikariat og Bjarke Bär i et årsvikariat delt med
Bredsted Skole. Endelig har Frøya Gildberg i 2-3 måneder haft et vikariat i
musik. Ved skoleårets start var elevtallet 540, stort set præcist det samme som
ved skolestarten året før. Det er faktisk 3. år i træk, at elevtallet ligger på næsten
identisk niveau. Vi har ikke fået den svage stigning i elevtallet, som var forventet, - det skyldes først og fremmest, at vi fortsat får færre elever i fællesskolen
i forhold til de andre skoler i Flensborg. I de seneste uger har 18 elever i vores
9. klasse gået til hovedskoleeksamen, 16 har bestået og 5 af dem fortsætter i 10.
klasse næste år. Og 42 elever i 10. klasse har været til realeksamen, som de 40
bestod. Af dem fortsætter 34 i 11. årgang. Der blev holdt dimission for disse afgangselever sidste torsdag. Forberedelser til og planlægning af den kommende
ombygning af skolen har fyldt en del i det forløbne år. Især lærerne, men også
elever og forældre, er løbende blevet inddraget i planlægningen, og vi må sige,
at brugerønskerne er blevet hørt. Vi er nu der, hvor vi forventer, at byggeriet
kan begynde omkring nytår. Spørgsmålet om, hvor eleverne skal være, mens
byggeriet står på, er endnu uafklaret. Skoleforeningen har arbejdet på at leje
nogle bygninger i den østlige del af Flensborg, men om det lykkes står endnu
hen. Uanset hvad der sker, så indebærer byggeperioden store praktiske og pædagogiske udfordringer, men dem tager vi gerne med, når resultatet ser ud til
at betyde en markant forbedring af vores fysiske rammer. Jeg vil også gerne
nævne en anden sag, som man har kunnet læse om i bl.a. Flensborg Avis. Det
drejer sig om den såkaldte ”karaktersag”. Kort fortalt drejer det sig om, at studenter fra Sydslesvig fremover bliver betragtet som tyske studenter, når deres
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karakterer skal vurderes med henblik på optagelse til videre studier i Danmark.
Dette skifte indebærer helt konkret, at årets studenter skal opnå mellem 0,1 og
0,3 points mere i eksamensgennemsnit for at have adgang til de samme studier,
som de af deres kammerater, der søgte optagelse sidste år, havde. Denne ændring rammer ikke blot årets studenter – altså jer der sidder her – men også alle
foregående års studenter, der endnu ikke har søgt om optagelse på et studium.
Set fra vores side er ændringen forkert af mindst 2 grunde: Dels indføres den
med tilbagevirkende kraft, dels fordi vore studenter nu behandles, som om de
var dimitteret fra et tysk gymnasium. Vi har i fællesskab med AP Møller Skolen
og Skoleforeningen bestræbelser i gang for at skabe politisk opmærksomhed
om sagen i Danmark. Vi håber endnu, at det lykkes, men vi må nok se i øjnene,
at der ikke sker ændringer, der kan komme årets studenter til gode lige nu. Om
der kan ske noget, der bagudrettet kan komme jer til gode, er for tidligt at sige.
Holdt den 11. juli 2014

Dieter Arker

Editha Wehlitz

Helle Skadhauge

Lone Anker Jakobsen

Ole Møller

Gregers Nørgaard
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Hans Chr. Böwes

Fratrædelser
21.06.13: Lærervikar Jorma Voigt
30.06.13: Overlærer Editha Wehlitz
31.07.13: Lektor Ole Møller
31.07.13: Årsvikar adjunkt Anders Valdbo Nielsen, udlånt fra AP Møller Skolen
i 12-13.
31.07.13: Lektor Birgitte Arker, der efter sin pensionering i 2002 havde sine
sidste timer før sommerferien 2013.
31.10.13: Lektor Dieter Arker
31.01.14: Lektor Hans Chr. Böwes
31.05.14: Lektor Lone Ammentorp.
31.07.14. Lektor Lone Anker Jakobsen
31.07.14: Lektor Helle Skadhauge
31.07.14: Overlærer Gregers Nørgaard
31.07.14: Overlærer Chantal Jonassen
31.07.14: Adjunkt Katrina Fandrey (overflyttet til AP Møller Skolen)
31.08.14: Lektor Angela Guski
Ansættelser
01.08.13: Lektor Stefan Hesse (tysk og kunst)
01.08.13: Lærer Jannie Zerbster, genansat efter nogle år på Gustav Johannsen
Skolen,.
01.08.13-31.07.14: Lærervikar Lotte Praschl
01.08.13-31.07.14: Lærervikar Wencke Bär Rasmussen. Derefter ansat i fast
		
stilling pr 01.08.14.
01.08.13-31.07.14: Lærervikar Bjarke Bär i et årsvikariat delt med
		
Bredsted Skole.
Timelærer Frøya Gildberg har efteråret 2013 haft et vikariat 2-3 måneder
01.08.14-31.10.14: Lektor Anna Olesen har efter sin pensionering fra
		
AP Møller Skolen været ansat i et vikariat med nedsat
		timetal.
01.08.14: overlærer Kennet Stenbakken ansat som årsvikar (fratrådte en
tidligere ansættelse pr 31.07.2007, men nu genansat)
01.08.14: Årsvikar adjunkt Lene Sollied Mouritzen (da-ku)
01.08.14: Adjunkt på prøve Frøya Gildberg ansat i pædagogikum i musik
01.08.14. Adjunkt på prøve Trine Møller-Fink ansat i pædagogikum
i kemi/idræt
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Studenter 2014
Andresen
Andresen
Anthonisen
Bertelsen
Bischof
Bornschein
Braun
Bresinski
Brink
Brodersen
Bukop
Carlsen
Christensen
Christiansen
Christiansen
Clausen
Daetz
Dalsgaard
Demuth
Dölle
Emmery
Freimark
Geerdes
Geißlinger
Gerds
Goldberg
Got
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hartmann
Heidemann
Heidtmann
Heinemeier
Heinrich
Hoffmann
Höber
Jakobsen
Jensen
Jepsen
Jessen
Johannsen
Julius
Kahrmann
Kehler
Keshavarz Khorasgani
Klabunde

Lea
Marina
Sofie
Melissa Elisabeth
Tatjana
Levin
Natascha
Merlin Jon
Lukas Sebastian
Julius Tjelvar Nickel
Joshua Levin
Katharina Susanne
Lars
Pia
Lasse
Pia Christin
Per Kristian
Tor-Salve
Yannik
Gesa
Michell Dlüzen
Ann-Marie
Henrik William
Jenniffer Marie
Jana
Per
Lucie
Christina
Marit
Niccola
Marlon
Kerrin
Julie
Luisa
Lasse
Lars
Ina Isabell Kathleen
Philipp-René
Melanie Princes
Lene Katrin
Jelena
Steve Gerrit
Tjorven Lisa
John Robin
Thorge
Kira
Max Johann
Eileen Kira Von
Dariush
Nitai Fabian

Sieverstedt
Flensburg
Harrislee
Flensburg
Harrislee
Böel
Achtrup
Flensburg
Flensburg
Wyk Auf Föhr
Glücksburg
Enge-Sande
Sörup
Kleinwiehe
Handewitt
Flensburg
Harrislee
Ausacker
Harrislee
Flensburg
Wees
Flensburg
Flensburg
Harrislee
Flensburg
Handewitt
Flensburg
Flensburg
Keitum
Harrislee
Freienwill
Tinnum/Sylt-Ost
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Schafflund
Munkbrarup
Langballig
Altenholz
Husum
Harrislee
Wanderup
Keitum
Wees
Flensburg
Flensburg
Harrislee
Sterup
Havetoft
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Kowalski
Krasa
Krogh
Krohn
Krüger
Kulski
Lackschewitz
Lappe
Lassen
Lausmann
Marczinkowski
Markvorsen
Meisner
Mirpourian
Müller
Müller
Møller
Möller
Möller
Nielsen
Nommensen
Ohlsen
Paulsen
Petersen
Petersen
Poignée
Praschl
Reimer
Reimer
Runge
Scheele
Schwartz Sørensen
Schwenke
Schöneborn
Sjøstrøm
Starck
Steinberg
Stibi
Swoboda
Sönnichsen
Sörensen
Termer
Thiesen
Thomsen
Thomsen
Thomsen
Toftgaard-Hansen
Ullrich
Vollertsen
Voss
Witter

Mette Marie
Lennart
Rune
Denise
Gyde
Kim Anja
Finn Steffen
Marius
Svea
Johannes Viktor
Mia Laura
Nick
Miriam Kirsche
Jonathan
Lara Sophie
Leon
Tania
Julian
Anna
Tjalfe
Kim Thor
Flemming Jesper
Nele
Mats
Mirco
Mira Elise
Nicole
Julia
Philip
Matthias Julius
Rachel
Jens Christian
Till
Jonas
Ingegerd Balle
Jonas Sebastain
Charlotte
Marie
Henrike
Christina
Jesper Steen
Vanessa
Mira
Malte
Laura
Kaja
Anders Pedholt
Filo Elisabeth
Chantal
Lennart
Pia-Malin

Steinbergkirche
Hörnum
Flensburg
Handewitt
Lindewitt
Harrislee
List
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Harrislee
Harrislee
Flensburg
Flensburg
Niesgrau
Glücksburg
Achtrup
Flensburg
Hüllerup
Hürup
Oeversee
Stangheck
Morsum
Maasbüll
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Großenwiehe
Flensburg
Flensburg
Sylt/Ot Westerland
Flensburg
Goldelund
Flensburg
Havetoft
Flensburg
Flensburg
Handewitt
Langballig
Großenwiehe
Satrup
Flensburg
Flensburg
Jerrishoe
Leck
Tastrup
Flensburg
Sterup
Lindewitt
Dollerup
Eggebek
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Hovedskoleeksamen 2014
Behrensen
Gogoll
Kashef
Walter
Begemann
Gronwald
Kohnke
Möller
Möller

David Tommy
Indira Noemi
Amir
Jannis
Lea
Svenja
Janina Samantha
Maurice
Merle

Realeksamen 2014
Deutz
Klatt
Rösler
Scholz
Bresinski
Jakobsen
Kirchhoff
Thiesen
Wrann

Hagen Merlin
Rasmus Viktor
Jakob
Lara
Stella Henriette Lucia
Sofie Schack
Joel Daniel
Kim Niklas
Finn

Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Westerland
Handwitt
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg
Flensburg		

„Vi er glade for, at mange allerede giver et bidrag til dækning af DuborgSamfundets udgifter, men vi vil naturligvis gerne have, at endnu flere bidrager. Bidragsydere, der bor syd for grænsen, kan anvende de vedlagte
indbetalingskort eller anvende de kontodata for Union-Bank, der er anført i forbindelse med regnskabet på sidste side. Af hensyn til omkostningerne for indbetaleren undlader vi at vedlægge danske giroindbetalingskort, men vi beder jer, der bor i Danmark, om at indbetale jeres bidrag
til Duborg-Samfundet på konto 8045321 i Danske Bank (reg. nr. 1551).
Husk ud over jeres navn at anføre jeres afgangsår fra Duborg-Skolen.
Hvis man flytter, vil vi gerne have besked om ny adresse. Hvis man ikke
længere ønsker at modtage årsskriftet, vil vi også gerne have besked.“
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Mindeord over Franz Wingender
Som gammel medarbejder ved Studieafdelingen og Arkivet ved DCB måtte
man standse op ved meddelelsen om Franz Wingenders død. I 1980´erne kom
Franz Wingender næsten dagligt i Studieafdelingen. Han var i udpræget grad
historisk interesseret og havde selv en historie at fortælle. I 1930´erne havde
han som ung mand stået i første række i Dansk Gymnastikforening og spejderkorpset, og da krigen kom, blev han indkaldt og var med, lige til han blev hårdt
såret i 1944. Hjemme i Flensborg genoptog han det danske ungdomsarbejde og
blev formand for Flensborg Ungdomsforening. Da det revolutionerende danske
nybrud kom i 1945, meldte Wingender sig som organisator. Han blev leder af
Dansk Ungdomssekretariat, senere SdUs forretningsfører, og snart var der oprettet 70 foreninger ud over hele Sydslesvig. Wingender blev indvalgt i Flensborg byråd og blev korpschef for drengespejderne, han holdt taler og indlæg
ved utallige møder og var kort sagt med i det brede folkelige ungdomsarbejde.
Det var en succeshistorie, så i 1963 skiftede han efter opfordring til posten som
kontorchef for Dansk Sundhedstjeneste. Efter pensioneringen i 1981 blev der
tid til det historiske, og det fik Studieafdelingen og Arkivet ved DCB gavn af.
Wingender havde passet godt på breve, dagbøger og fotos fra krigsårene, utallige talemanuskripter og meget andet, og det dannede nu grundlag for værdifulde
udgivelser. Wingender udgav de fine erindringsbøger ”Mit danske liv” (1983)
og ”Krigens lænker” (1984) og den højst værdifulde bog ”Modstand i Sydslesvig” med aktstykker om det illegale danske arbejde før og efter 1945. Det blev
også til bøger om Duborg-Skolens elever under krigen og om den navnkundige
generalsekretær Frederik Petersen. Alle de værdifulde kilder er senere afleveret
til Arkivet og har allerede været udgangspunkt for andre historikeres arbejder.
Wingender var en af pionererne i det folkelige ungdomsarbejde før og især efter krigen, og hans stædighed og historiske interesse var smittende. Hos Franz
og Gøga blev man altid mødt med venlig og opmærksom interesse, man blev
inviteret til et veldækket bord i privaten og festligt samvær i Borgerforeningen.
Sådan kom en ny ung mand i berøring med en spændende pionertid og dens
mænd. Man fik indtryk af et engagement og en tid, som var med til at skabe
det danske Sydslesvig, vi kender i dag. Der er virkelig mange grunde til at ære
Franz Wingenders minde.
Lars N. Henningsen, Aabenraa,
Tidl. Leder af Studieafdelingen og Arkivet ved DCB
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Mindeord for Elva Thorup Nielsen
Fhv. lektor Elva Thorup Nielsen blev født den 25. maj 1924 i Lovrup i Sønderjylland og døde den 19. oktober 2014. Hun var datter af førstelærer Anton Nissen og hustru Cathrine. Hun tog studentereksamen fra Tønder Statsskole i 1943
og påbegyndte samme år sit studium på Københavns Universitet med gymnastik som hovedfag og matematik, fysik og kemi som bifag. Hun blev cand. mag.
i 1950 og tog skoleembedseksamen i 1951. I 1950 blev Elva gift med sin studiekammerat Christian Thorup Nielsen, og i 1951 ansattes begge som adjunkter
ved Duborg-Skolen i Flensborg. Hun efterlader børnene Jørgen, Jytte og Jette.
Elvas ansættelse ved Duborg-Skolen kom til at vare i godt 38 år. I sine yngre år
underviste hun både i gymnastik/idræt og matematik, senere udelukkende i matematik. Elvas faglige dygtighed, hendes gode pædagogiske evner, hendes engagement og naturlige myndighed prægede undervisningen og affødte respekt
hos elever, forældre og lærere. Hendes venlige, stilfærdige og rolige fremtræden
bidrog til, at hun samtidig var en meget afholdt lærer og kollega. Sideløbende
med lærergerningen på Duborg-Skolen var Elva Thorup Nielsen igennem mange år en efterspurgt kursuslærer i matematik ved Danmarks Lærerhøjskole og
ved Dansk Skoleforening for Sydslesvigs kursusvirksomhed. Ægtefællen Christian Thorup Nielsens udnævnelse til skoledirektør i 1961 ændrede også Elvas
hverdag. Berøringsfladen med personer og personkredse blev udvidet, og der
fulgte forpligtelser med. Takket være Elvas og Christians gæstfrihed har talrige
personer i årenes løb oplevet hyggelige og indholdsrige timer i det Thorupske
hjem – først i Riddergade og senere i Stuhrsallee og i Kobbermølle. Men Elva
blev naturligvis også inddraget i de opgaver og problemer, som ”Thorup” i det
daglige var konfronteret med. Også på dette felt var hun sin mand en stor støtte
– ikke mindst som en kritisk og idérig samtalepartner. Med sit samfundssyn og
med blik for helheden i det danske arbejde i Sydslesvig, hvor det danske skolearbejde kun er ”en del af det danske folkeliv i Sydslesvig”, var Elva altid parat
til ud over selve skolearbejdet at yde en ekstra frivillig indsats, herunder i det
danske mindretals folkelige/kulturelle arbejde. I sine yngre år virkede hun som
gymnastikinstruktør i gymnastikforeningen DAN. I lang tid medvirkede hun
gennem ”Duborg-Samfundet” i arbejdet med at opretholde kontakten mellem
skolen og dens mange tidligere elever. Senere varetog hun vigtige opgaver både
i Sydslesvigs Forenings og Dansk Sundhedstjenestes social-humanitære arbejde. Efter pensioneringen i 1989 blev der tid og kræfter til at udvide sidstnævnte
indsatsområder. I en årrække var Elva formand for SSF’s humanitære udvalg og
hun var en nøgleperson i arbejdet for oprettelse af og ved driften af støttekredsen for det danske alderdomshjem i Flensborg
Æret være Elva Thorup Nielsens minde. Hans Andresen
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Mindeord over Elva Thorup Nielsen
Der blev stille på Dansk Alderdomshjem, da Elva Thorup Nielsen er død den 19.
oktober 2014 i en alder af 90 år. En dygtig humanist er gået bort. Elva Thorup
Nielsen har i mange år været delegeret for Husmoderforeningerne i Sydslesvigs
Sundhedsråd og forretningsudvalg ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.
Desuden har hun været næstformand for Dansk Alderdomshjems udvalg. Udvalget arbejder videre med Danske Kvinders Slesvigske Foreningens ideologi
og engagement, at støtte pensionister på Dansk Alderdomshjem i Flensborg. Da
Elva blev pensioneret lærer i 1989, har hun ideen til en ny livsgerning. Hun er
kendt for at have et hjerte for de svage og de ældre. I 1991 starter fem til seks
personer, med Elva som drivkraft, Dansk Alderdomshjems støttekreds. Støttekredsen bringer glæde og afveksling i beboernes hverdag Efter kun fire år, tæller støttekredsen 20 personer, takket være Elvas store netværk og engagement.
Kredsen spreder livskvalitet og samhørighed blandt beboerne med aktiviteter
og omsorg. Personalet drager også nytte af de mange hjælperes gavmildhed. På
sin kærlige bestemte facon, styrede Elva møderne, satte dagsordenen, ringede
rundt og traf aftaler for nye arrangementer og aktiviteter. Elvas ideer rakte langt
og leves videre på hjemmet den dag i dag ved 30 frivillige hjælpere. I næsten 20
år var Elva formand for støttekredsen. I en høj alder sad hun flere gange ugentlig ved klaveret og spillede til beboernes sang. Hendes venlighed blev belønnet
med smilende ansigter. Selv sagde hun, at det føltes godt for hendes hjerte og
hendes fingre. Tiden kom, hvor hun er nødt til at give roret over til yngre kræfter. For hendes store engagement vil Elva gå ind i Dansk Sundhedstjenestes
historie. I 2010 kan Elva ikke selv klare hverdagen mere i sit hyggelige hjem,
hvor hun gerne modtog gæster, og flytter ind på Dansk Alderdomshjem. Kære
Elva, du vil blive savnet her på hjemmet. Vi vil bevare mindet om dig i respekt
og dyb taknemmelighed, for det store frivillige arbejde, du med stor viden og
kærlig drivkraft har ydet. Vore tanker og dybeste medfølelse går til Jette, Jytte
og Jørgen og deres familier.
Ære være Elvas minde.
Bodil Bjerregaard-Brocks Dansk Sundhedstjeneste
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Mindeord om Elva Thorup Nielsen
Flensborg Avis | 28.10.2014 af Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Der var blevet stille omkring Elva i hendes sidste leveår. Hun var
dog stadig i stand til at mærke varmen, når familien, gode venner og gamle
bekendte sad hos hende, holdt hende i hånden eller talte til hende om dagen
og vejen. Nu er Elva Thorup Nielsen død efter et langt liv, som set i det store
perspektiv har påvirket umådelig mange mennesker i Sydslesvig. Elva har betydet en forskel, som vi siger i dag. Derfor er hun også et stærkt eksempel på,
hvor vigtigt det er, at vi tænker hele livet med, når vi ved livets afslutning tager
afsked med vore gamle. Jeg har kendt Elva i mange år. Som elev på DuborgSkolen vidste jeg, hvem hun var. Siden blev jeg mor til en af hendes elever
og oplevede, hvordan hun med hjertevarme og naturlig myndighed styrede de
store drenge, som hun underviste i matematik på højt niveau. De havde altid
lidt dårlig samvittighed, når de ikke levede op til hendes forventninger, ved
jeg fra pålidelig kilde; mest af alt var de dog glade for hendes undervisning
og pædagogiske kunnen. -Og sidst, men ikke mindst var vi kolleger og venner. Duborg-Skolen var i mange år vores fælles ramme, men det, der bandt os
sammen, var det sydslesvigske mindretalsliv i alle dets facetter. Elva var et
politisk tænkende menneske, hvis politik forstås som samfundssind og viljen til
forandring. Vi kom jævnligt langt omkring, når vi mødtes til kaffekomsammen.
Vi talte om danskhed, om socialt ansvar; om åbenhed fremfor lukkethed -og så
selvfølgelig om skolepolitik. For selv om Elva udad til holdt sig meget tilbage
og med stor diplomatisk snilde forstod at skelne imellem sine forskellige roller,
så blev der talt meget skolepolitik i det Thorup Nielsenske hjem -selvfølgelig
blev der det. Mere end én gang hørte jeg i årenes løb Thorup, hendes mand og
mindretallets skoledirektør, henvise til Elva, som den der kendte alt og alle i
Sydslesvig og dermed havde fingeren på pulsen. Elvas tilgang til politik var
altid konkret. Det handlede om hverdagen og ikke om de bonede gulve. Derfor
er der en indre logik i, at det blev oprettelsen af SSFs humanitære udvalg, Sundhedsrådet og ikke mindst Alderdomshjemmets Støttekreds der fyldte, efter at
hun var gået af som lektor ved Duborg-Skolen. At hun var god til at sætte en
dagsorden og få andre med, når opgaverne skulle fordeles, har der været rig
lejlighed til at mindes her i de sidste dage. Men forskellen er, at hun gik forrest
og ikke skånede sig selv. For os i SSW var Elva mere end en god ven. Hendes
sociale engagement gjorde, at hun blev en inspirationskilde for rigtig mange af
os. Hun troede på nødvendigheden af SSWs politiske arbejde og kendte jo også
mange af SSWs kommunalpolitikere personligt. Rodnettet var vigtig for hende,
og det førte blandt andet til, at jeg i mange år fik tilsendt protokollerne fra det
humanitære udvalg -for at kunne følge med, som Elva sagde, men også - det er
jeg overbevist om -som et pædagogisk fingerpeg om, at tingene hænger sam12

men. Desværre klarede hun ikke at forstå det skel i SSWs udvikling, som landdagsvalget i 2012 førte med sig. Men jeg er overbevist om, at min funktion som
medlem af den slesvigholstenske landsregering ville have givet stof til mange
nye tanker. Nu er Elva gået endeligt bort. Nu er der kun mindet tilbage -og
taknemmeligheden over alle de gode samtaler, vi fik lejlighed til i årenes løb.
Tak Elva!

Et stort kapitel i Sydslesvigs historie er lukket.
Elva Thorup Nielsen er død. Hvor vil vi savne
hende. Med Elva Thorup Nielsens død forsvinder og forsvandt en stor del af den fælles erindring. Elva var formidabel. Næppe havde hun
set en gammel Duborg-Elev skrå over skolegården, før hun kunne opremse den pågældendes
biografi og hele baggrund, endda længere tilbage end det tidspunkt, hvor Elva selv var kommet
til Sydslesvig. Og hun holdt forbindelserne åbne
og levende, så det var imponerende.
Elva var også iværksætteren. Ingen kunne som
hun sætte folk på opgaver, netop takket være
hendes store kendskab til folk. Hun kombinerede elegant, diskret og uimodståeligt folk og
lokkede dem og fik således løst mange opgaver.
Andre må skrive historien om Det humanitære Udvalg med alt det, som hun fik
sat i gang, bl.a. foredragene, udflugterne, de aktive pensionister og Værestedet
og atter andre vil skrive om støttekredsen på Dansk Alderdomshjem. Bag ved
det hele mærkede man Elvas diskret styrende hånd.
Samtidig havde hun igennem 38 år sit virke på Duborg-Skolen. Her var hun et
hundrede procent loyal over for Duborg-Skolen, uanset at hendes mand Christian Thorup Nielsen var Skoleforeningens direktør fra 1961. Aldrig blandede hun
rollen som hustru og rollen som lektor på Duborg-Skolen med hinanden, men
hun var ikke bleg for at sætte folk på opgaver.
Ikke mindst Duborg-Samfundet, hvis formand hun var i en lang årrække, har
meget at være taknemmelig over. Duborg-Samfundets udsendelser blev f.eks.
foldet og pakket i hendes hjem på Teichweg i Harreslev, hvor vi nok var indbudt
til te og kaffe og kage, men hvor den gode gamle regel gjaldt ”først arbejdet, så
fornøjelserne.” Det forudgående arbejde med at holde kontakten med de gamle
13

elever og få samlet stoffet til årsskriftet var i høj grad Elva Thorup Nielsens
fortjeneste. Og alligevel var det altid hyggeligt, for Elva var en, der samlede
folk og fik fællesskabet til at blomstre.
Da Elva for nogle år siden blev ”glemsom”, som hun selv da kaldte det, var
det trist, og dobbelt trist, fordi hun havde været Sydslesvigs eller i det mindste Duborg-Skolens hukommelse, men hun tog det med fattethed og fik nogle
gode år på Dansk Alderdomshjem, hvor alle respekterede hende for en stor og
livslang indsats, og hvor hun en tidlang holdt forbindelsen med den omgivende
verden, som hun havde givet så meget gennem sit virke som iværksætter og
initiativtager på mange felter.
Vi er i Duborg-Samfundet taknemmelige for, at vi i forbindelse med den store
sammenkomst for gamle elever d. 3. december 2010 nåede at give udtryk for
vores påskønnelse og få sagt tak. Uden hende havde Duborg-Samfundet næppe
eksisteret i dag.
Vi vil bevare mindet om hende.
Erik Jensen
Formand for Duborg-Samfundets Arbejdsudvalg

Elva Thorup Nielsen til minde
På Kobbermølle Danske Skole vil vi mindes Elva Thorup Nielsen med stor
taknemmelighed. Da Elva og hendes mand Christian Thorup Nielsen flyttede
til Kobbermølle, blev Kobbermølle Danske Skole også ”deres” skole. Elva tog
sig midt i sine mange gøremål tid til at følge levende med i vores skoles trivsel.
Hun deltog med nærvær i vores dagligdag og glædede os med altid interesseret
og opmuntrende at være til stede ved skolens arrangementer. Alt havde Elvas
bevågenhed, men mest dog alligevel skolens musikundervisning, som hun bakkede utroligt flot op om. Alle elever og lærere kendte og holdt af Elva. Det var
en selvfølge at hele skolen på mærkedage mødte op hos Elva med flag, sang og
musik for at fejre hende. Nu vil vi med taknemmelighed og glæde mindes den
tid, hvor Elva var en del af vores hverdag.
Æret været Elva Thorup Nielsens minde.
Ellen Christensen – skoleleder
Charlotte Bassler – forhv. skoleleder
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Ved Elva Thorup Nielsens død
Med Elva Thorup Nielsen er en personlighed gået bort, der om nogen bragte
SSFs humanitære arbejde i foreningens fokus i alle de år, hun var formand for
Humanitært Udvalg.
Selv den mindste ældreklub havde hendes personlige interesse, men engagementet omfattede også den ”humanitære intelligens”, højskoleophold for pensionister, foredrag af karat, opdagelsesture i omegnen af Flensborg, og eksempelvis de Aktive Pensionister.
Ældregymnastikken gik hun som livslang gymnast op i. Og Værestedet, en
selvforvaltet åben klub for ældre på Flensborghus hver tirsdag eftermiddag, var
også hendes «barn».
På informationsture i Danmark havde Humanitært Udvalg besøgt ældrecentre,
huse, hvor det myldrede med aktivitet og liv dagen lang, og hvor de ældre havde
meningsfyldte aktiviteter at engagere sig i. Et sådant hus drømte hun om, at man
ligeledes fik i Sydslesvig.
Elva havde ved siden af sin lærergerning på Duborg-Skolen siden 1951 altid
været aktiv i Husmoderforeningen, hvor hun i en årrække beklædte ledende
poster, bl.a. som formand 1979-88.
Som repræsentant for foreningen fik hun sæde i Dansk Sundhedstjenestes sundhedsråd, forretningsudvalg og alderdomshjemsudvalg, og kombineret med arbejdet i SSFs Humanitære Udvalg efter pensioneringen i 1989 oprettede hun
Støttekredsen ved Dansk Alderdomshjem i Flensborg, en aktiv kreds af hjælpere og venner for beboerne dér, som hun var formand for i samfulde 15 år.
Hendes virke for de ældre og socialt svage gjorde indtryk. Aflagde hun beretning om SSFs humanitære virke på hovedstyrelsesmøderne, tav folk af lutter
betagelse over, hvor ydmygt og engageret arbejdet kunne gøres med de relativt
få midler på foreningens budget.
Men, som hun sagde: «Nød lærer nøgen kvinde at spinde», så gjorde Elva en
dyd ud af at søge fonde og legater til arbejdet, og ligesom i SSF kunne fonds- og
legatbestyrelser ikke stå for hendes engagerede og veldokumenterede ansøgninger, så det lykkedes gang på gang at få arbejdet til at hænge sammen.
Elva, der, når det gjaldt, kunne få tingene sagt, men altid på en stille og pæn
måde, fik fred den 19. oktober, 90 år gammel.
I SSF vil hun blive husket som en af foreningens store personligheder, der med
engagement og ydmyghed gjorde en indsats for det danske på et område, mennesker til daglig ikke tænker meget på.
Det takkede SSF oprigtigt og hjerteligt for, da hun ved fratrædelsen som formand for Humanitært Udvalg fik tildelt SSFs højeste udmærkelse, foreningens
guldnål.
Æret være Elva Thorup Nielsens minde.
Jens A. Christiansen,
generalsekretær i SSF
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Mindeord om Elva Thorup Nielsen.
Elva Thorup Nielsen blev ansat på Duborg-Skolen i 1951, og da vi ankom omkring 1970, havde hun allerede ydet et stort bidrag til at fylde de givne rammer
med fagligt liv i balance mellem tysk og dansk undervisningstradition. Den
måde, hvorpå hun modtog os som unge fagkolleger, vidnede om hendes sociale
holdning, og denne sociale holdning har både vi og resten af den efterhånden
voksende faggruppe nydt godt af i de mange år, hvor Elva var ansat på DuborgSkolen. Hun var som cand mag i matematik, fysik, kemi og idræt meget alsidigt
uddannet, men hendes undervisningsområde blev matematik for de ældste klasser. Det var en selvfølge, at hun var fagsekretær for gruppen af matematiklærere
for de ældste klasser, der i de første år af vores samarbejde blot bestod af os tre
personer. Efterhånden voksede gruppen, men Elva vedblev at være den centrale
person med sit lyse sind og udglattende væsen. Frokostpausen tilbragte vi oftest
ved samme bord, og vi tænker gerne tilbage på de mange gode diskussioner,
som vi har haft vedrørende nye tiltag inden for undervisningen i matematik. Ikke
mindst problemer med løsning af opgaver inden for sandsynlighedsregning har
givet anledning til morsomme debatter. Også i forbindelse med udarbejdelsen
af studentereksamensopgaver har samarbejdet med Elva både fagligt og socialt
været meget berigende. Det faktum, at Elvas mand, Christian Thorup Nielsen,
var direktør for Skoleforeningen, håndterede hun med stor takt og loyalitet over
for både Skoleforeningen og Duborg-Skolen, og vi er overbeviste om, at det
var til glæde for begge parter. Men det faglige var slet ikke alt for Elva. Hun
brændte for Sydslesvig og engagerede sig også på andre måder i arbejdet inden
for mindretallet. Elva tog sin afsked i 1989 og opnåede et langt otium, hvor hun
fortsat fulgte med i livet omkring Duborg-Skolen. De sidste år blev kræfterne
stadig svagere, men hun oplevede dog sin 90 års fødselsdag. Det er vemodigt, at
Elva nu er død, men den dominerende følelse er alligevel glæden over gennem
mange år at have haft Elva som kær kollega og ven.
Axel Tolstrup
Gunnar Dyrvig

Andre vi har mistet
Else Marie Dahl-Jensen, datter af tidl. Chefredaktør Ernst Christiansen,
præliminæreksamen 1930, døde 3. november 2013
Rolf Wiencke, realeksamen 1953, døde 9. februar 2014
Tasja Küchemann, student 2008, omkom 22. december 2013 ved en trafikulykke i Australien
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Erik Kromann 1945 - 2014.
Erik Kromann er død. Erik hed han når vi snakkede med ham. Kromann hed
han når vi snakkede om ham. Kromann var vores kollega på Duborg-Skolen
fra 1980 til 2009. Kromann var fra begyndelsen af sin ansættelse på DuborgSkolen en aktiv og engageret kollega. Kromann var uddannet inden for kontor
og revision. Først senere begynde han at læse historie på universitetet. Han
valgte helt bevidst gymnasielærervejen og han underviste i fagene historie, religion - og senere filosofi. Revisor-rollen forlod ham dog aldrig. Han var grundig,
nøjeregnende og havde et godt overblik over sin undervisning og han stillede
et evigt krav om dokumentation. Han havde papirerne i orden - og mange af
hans tidligere elever har givet udtryk for at hans undervisning fik stor betydning
for dem. Det var ikke kun undervisningen der engagerede ham. Kromann tog
hele gymnasieskolen på sig og var i en lang periode studievejleder, fagsekretær
for faget historie og aktiv i mange af Duborg-Skolens forskellige udvalg - og
en aktiv deltager i historielærergruppens årlige ekskursioner. Til manges overraskelse udfoldede Kromann også sine musiske interesser ved i en periode at
være engageret på Det lille Teater i Flensborg. Mange vil huske hans fysiske
apparition i rollen som værtshusholderen i Holbergs ‘Den politiske Kandestøber’ og hans deltagelse i Else Fanøs juleforestillinger - og viljen til det kreative
fortsatte når han derhjemme og på kurser dyrkede maleriet. Han var også aktiv
i bestyrelsen for Sydslesvigs danske Kunstforening. En samtale med Kromann
var ikke ligegyldig. Meget hurtigt blev det en samtale om eksistens. For Kromann var præget af sine to bifag religion og filosofi. Der var på alt hvad Kroman foretog sig et præg af Kromanns ‘point-of-view’. Det kunne godt irritere
nogen, men det ændrede ikke Kromanns engagement og vilje til loyalt at deltage i vores fælles Duborg-liv. Kromann lagde ikke skjul på at han kom fra Ærø.
Det prægede ham og det betragtede han som sit adelsmærke. Nu bliver han
begravet på Ærø. Kromann er kommet hjem. Kære Erik. Det giver god mening.
Preben Busck-Nielsen, Erik Fredens og Ole Møller.

Studenter 1990, 25 års jubilarer

Vores fest afholdes den 15. august 2015 på Jaruplund Højskole og
starter kl. 18, selvfølglig open end:)
Der vil være mulighed for overnatning på højskolen. Interesserede må
gerne kontakte mig. Mange hilsener fra Felm, Bernd
Bernd Weber
e-mail: bernd.weber@email.de
Stodthagen 2 24244 Felm
mobil: +49 (0) 177 215 67 60
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SLESVIGSKE PERSPEKTIVER
af Willy-August Linnemann

Skoler har det ligesom digtere: i den offentlige
bevidsthed bliver de ved med at være unge og lovende, lige til de dør. Hvis de når frem til 50 års
alderen, bliver de enten magre eller svære. Men
livet igennem vil de bevare samme mål for deres
virke: de vil tænde et lys for disciplene! Hvad jeg
hermed har sagt, gælder, tør jeg påstå, i udpræget
grad for den skole, hvis 50 års fødselsdag vi fejrer.
Eller hvem kan nægte, at Duborgskolen endnu er
ung i Flensborgs historie og stadig er lovende i den
danske bevidsthed? Og hvem kan undgå at se, at Duborgskolen er ved at blive
så voluminøs, at man, hvis den fortsætter med at lægge sig ud, en dag vil blive
nødt til at oprette danske gymnasier også i byerne Husum og Slesvig? Og endelig for det tredje: hvem kan bestride, at Duborgskolen altid har søgt og altid bør
søge at tænde et åndens lys for den sydslesvigske danskhed? Duborgskolen er et
resultat af grænsedragningen i 1920, da Sønderjylland - eller Slesvig - blev delt
i et danskstyret Nordslesvig og et tyskstyret Sydslesvig. Hvis Flensborg inden
folkeafstemningen i 1920 var blevet lagt ind under 1. zone i stedet for under 2.
zone, vilde Flensborg utvivlsomt have været lige så dansk i dag som Tønder,
men da vilde den sydslesvigske danskhed sikkert også have været svagere stillet
end nu, og skolen på Duborg Banke ville ikke være blevet til Duborgskolen,
men til et lignende gymnasium som statsskolerne i Tønder, Sønderborg, Åbenrå
og Haderslev. I dag er interessen for det sønderjyske spørgsmål stærkt aftagende
ikke blot i Danmark, men også i selve Sønderjylland. Så vidt jeg kan se, tror
folk i almindelighed, at problemet er ved at opløse sig selv, fordi interessen
for det er ved at forsvinde, og at interessen er ved at fordufte, fordi det dansktyske spændingsforhold er ved at blive glattet ud. Folk mener åbenbart, at det
sønderjyske problem blot er et spørgsmål om venskab eller fjendskab mellem
danskere og tyskere, men afslører dermed kun, at de endnu ikke har begrebet tilstrækkeligt. Eller tror man virkelig, at et problem bliver løst ved, at man bliver
ligeglad med det? Da har problemet slet ikke være reelt, da har det bare været
indbildt. Men er det sønderjyske spørgsmål kun en illusion, der brister i samme
øjeblik man kommer på andre tanker? Lad mig prøve at svare ved at komme
med nogle betragtninger om Duborgskolens fremtid. Inden jeg giver mig i kast
med selve opgaven, må jeg dog vist lige forklare, hvad jeg mener med navnet
Sønderjylland, og hvad jeg mener om det. Allerede navnet volder jo kvaler hos
adskillige, navnet kan endda vække ubehag, ja ligefrem antipati hos dem, der
helst vil tro, at grænselandet slet ikke mere er noget problem for Danmark. For
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de sidste dages nationalister vil Sønderjylland sige området mellem Kongeåen
og den nuværende statsgrænse ved Skelbækken. De mener at klare problemet
ved i deres indbildning at halvere landet og ved stiltiende at afskrive den syd
for grænsen liggende del. Men for mig som slesviger - eller sønderjyde, om
man vil - er Sønderjylland - eller Slesvig - alt territorium mellem Kongeåen og
Ejderen uden hensyn til den inddelende statsgrænse. Thi den nuværende statsgrænse mellem Danmark og Tyskland er en sindelagsgrænse, og den vil derfor
altid være afhængig af sindelaget og vil følgelig også altid være tidsbestemt.
For mig er det tvedelte Slesvig da heller ikke kun et historisk område bestemt af
det dansk-tyske forhold, Slesvig er tillige bestemt af geografi og klima, og det
er dets mennesker også. I mine øren lyder navnet Sønderjylland derfor heller
ikke helt rimeligt, dertil klinger det for meget af anneks. Sønderjylland er jo
ikke bare et appendiks til Jylland. Så vilde jeg snarere hævde, at hvis Jylland er
hovedlandet i Danmark, er Sønderjylland hovedlandet i Jylland. Men hvis man
heller ikke kan forstå dette, vil jeg blot gøre opmærksom på, at tyskerne med
lige så megen historisk ret kunde kalde Sønderjylland for Nordholstein, og det
vilde da vist bekomme enhver dansker ilde. Navnet Slesvig minder måske lidt
rigeligt om hertugdømme, men navnet er i hvert fald rigtigere end navnet Sønderylland, fordi den slesvigske benævnelse afgrænser det slesvigske territorium
både mod syd og mod nord, altså mod både Holsten og Jylland. I øvrigt kan
både dansksindede, tysksindede og frisisksindede sønderjyder acceptere navnet Slesvig, mens kun de dansksindede kan godtage navnet Sønderjylland, og
det er nok værd at tage i betragtning i disse fællesmarkedstider. Jeg vil derfor
tillade mig at kalde landet mellem Ejderen og den nuværende statsgrænse ved
Skelbækken for Sydslesvig og landet mellem statsgrænsen og Kongeåen for
Nordslesvig. Jeg vil desuden påstå, at de mennesker, der absolut vil have Sønderjylland gjort identisk med Nordslesvig, altså med knap halvdelen af Sønderjylland eller Slesvig, ikke blot mangler sproglig fornemmelse og historisk sans,
men oven i købet mangler blik for fremtiden og forståelse for det betydningsfulde, som er ved at ske på den cimbriske halvø. Må jeg her lige indskyde en lille
personlig bemærkning: Der har levet en sønderjysk præst, der kaldte sig selv for
den sidste slesviger. Han døde i 1932. At hans selvkarakteristik stadig godtages
af adskillige, har længe undret mig og har fået mig til at spørge, om jeg selv da
allerede var død, og om flere af mine dansksindede og tysksindede slesvigske
venner da heller ikke mere var i live, siden præsten var den sidste? Spørgsmålet
kunde godt have fået mig til at kalde mig selv for den første slesviger eller den
næste slesviger, bare for at ærgre visse landsmænd, men jeg vil nøjes med at
henlede opmærksomheden på den realitetssans og fremtidsfornemmelse, som
De danske Statsbaner har udvist ved kort og præcist at kalde det nyeste lyntog,
der kører over grænsen mellem København og Flensborg, for „Slesvigeren.“
Duborgskolen skal bibringe sine disciple sådanne kundskaber, at de kan klare
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sig godt, når de bliver voksne og skal til at ernære sig selv. Det skal selvfølgelig
enhver skole og især enhver højere skole. Men Duborgskolens elever skal kunne klare sig i både det danske og det tyske samfund, i denne dobbelte og derfor
dobbelt svære opgave ligger forskellen mellem Duborgskolen og andre danske
gymnasier. Men kundskabsbibringelsen er kun ét af Duborgskolens hverv, det
andet består i den unægteligt endnu sværere bestilling at skulle lade en prås
gå op for den sydslesvigske befolkning, så sydslesvigerne omsider kan få øje
på deres egen situation. Der er nu gået 50 år, siden Slesvig eller Sønderjylland
blev delt. I den første halvdel af denne 50-årige periode har det været meget
svært at tilhøre den danske folkegruppe i Sydslesvig; chikane, indirekte og tit
endda direkte forfølgelse hørte dengang med til dagens uorden. Men selv om
mellemkrigsårene og krigsårene uvægerlig fremkalder bitre minder om arbejdsløshed, fattigdom, trakasserier, krigstjeneste for en fremmed sag, angst og nød,
hidkalder de tillige vemod og skønne erindringer om sammenhold, samhørighedsfølelse, forsamlingshusvarme, kærlighed, tro og håb. I den anden halvdel af perioden har det derimod været meget let at tilhøre den danske folkegruppe, selv
om dens genforeningshåb er blevet forskubbet ud i det uvisse, fordi statsgrænsen af 1920 som allerede sagt er en sindelagsgrænse, og der følgelig kræves en
ændring af sindelaget for at ændre grænsen. Men i dag hører de dansksindede i
Sydslesvig til en privilegeret gruppe, hvad alt for få for sjældent tænker på. Den
danske folkegruppe er talmæssigt set lige så stor som hele den færøske befolkning, men er den lige så kulturskabende som færingerne? Det er et spørgsmål,
alle sydslesvigere burde spekulere over. Den samlede sydslesvigske befolkning
bestående af tysksindede, frisisksindede og dansksindede er talmæssigt dobbelt
så stor som hele det islandske folk, men yder sydslesvigerne en lige så stor
kulturel indsats som islændingene, og nyder Sydslesvig lige så megen anseelse
i verdens bevidsthed som Island? Talmæssigt er der altså intet i vejen for, at
den samlede sydslesvigske befolkning eller for den sags skyld de dansksindede
alene kunde gøre en bemærkelsesværdig indsats. Tilskudsmæssigt er der heller
ikke. Hvad det samlede Sydslesvig modtager af økonomisk og kulturel støtte
fra både rigsdansk og rigstysk side er virkelig opsigtsvækkende. Ingen gruppe
mennesker i Danmark får så megen dansk støtte som den danske folkegruppe
i Sydslesvig. Ingen anden halv million mennesker i Tyskland bliver kulturelt
så forkælet som sydslesvigerne. I både Danmark og Tyskland er man da også
begyndt at spørge: Hvad kommer der ud af det? Hvad yder sydslesvigerne til
gengæld? Hvilket supplement til den europæiske kultur vil de præstere? Nu
ved jeg meget vel, at også de ganske unge sydslesvigere er begyndt at spørge,
og det er derfor først og fremmest til dem, jeg nu vil sige, at ungdomsoprør har
der været til alle tider og i alle generationer, lige siden Adams og Evas børn
satte sig op imod det første menneskepar. I den historie er der intet nyt. Det
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ny består i, at det ingen sinde tidligere har været så nemt, så billigt at kritisere
det bestående samfund som netop nu. At bryde ned og rakke til er ingen kunst
længere, tværtimod, det nyder massemediernes bevågenhed. Det svære består i
at bygge op. Alt gammelt skal nok med tiden falde af sig selv. Men i en materialistisk og teknokratiseret verden bryder det gode nye kun igennem ved hjælp
af en stor åndelig indsats. Det vanskelige består i at komme med konstruktive
forslag og give inspirerende ideer, der kan forny det etablerede samfund. Det
allervanskeligste består i at føre de konstruktive forslag ud i livet og at virkeliggøre ideerne. Men fornyelsen kan komme lige så vel fra Sydslesvig som fra
et hvilket som helst andet sted i verden. Der findes ingen ydre omstændigheder
længere og ingen undskyldninger mere, som hindrer sydslesvigerne i at gøre
den indsats. Præstationen afhænger i dag udelukkende af sydslesvigerne selv,
og derfor vil jeg spørge: Vil I blive ved med at modtage, eller vil I snart til selv
at præstere noget? Der er intet ydmygende i at modtage gaver, der gives af velmenende mennesker med et oprigtigt sind. Nedværdigende bliver det først, når
man selv er blevet ligeglad. Det er derimod til ære for både modtager og giver,
når gaven bliver den impuls, der frigør de skabende kræfter hos modtageren.
En eller anden har sagt, at formålet med det danske arbejde i Sydslesvig er at
udbrede dansk hverdagsliv i denne landsdel. Men det tror jeg ikke på. Dansk
hverdagsliv er betinget af dansk lovgivning og dansk administration og kan
derfor ikke leves uden for den danske statsgrænse. Formålet med det danske
arbejde må efter mit skøn være at udbrede kendskabet til det danske sprog, til
dansk væremåde og til det danske livssyn og derefter overlade til sydslesvigerne
selv at afgøre, om de vil modtage tilbudet eller lade være. En fordanskning af
hele Sydslesvig vil efter min mening aldrig lykkes, og kan ikke lykkes, lige så
lidt som det nogen sinde vil lykkes at fortyske Sydslesvig. Efter mit skøn vil
alt dansk kulturarbejde i både Sydslesvig og Nordslesvig ganske som alt tysk
kulturarbejde i Syd- og Nordslesvig føre til, at slesvigerne med tiden bliver ikke danske og ikke tyske, men slesvigske. Jeg tror, det mest er et spørgsmål
om tid og befolkningsforøgelse, inden der opstår et selvstændigt slesvigsk folk.
Hvilken interesse skulde Danmark også have i, at nogle tusinde mennesker flere
eller færre levede et dansk hverdagsliv? Hvilken interesse skulde Tyskland have
i, at nogle tusinde flere eller færre levede et tysk hverdagsliv? En sådan interesse og tankegang hører til i det 19. århundrede. Det 21. århundrede derimod kan
kun være interesseret i, at Europa får så mange kulturelle facetter som muligt,
thi ikke gennem ensartethed, men kun gennem forskelligartethed kan Europas
åndelige og materielle rigdom øges. Det er ikke ensretning, men selvstændighed og samarbejdsvilje, Europa behøver. Efter min mening består det danske
arbejde i Sydslesvig og dermed også Duborgskolens opgave først og fremmest i
at få sydslesvigerne til at besinde sig og blive sig selv mere bevidste - ikke for at
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de skal blive mere selvoptagne, men for at de skal komme til at præstere noget
selvstændigt i det europæiske folkekor. Tilværelsen går ikke i stå i 1970, og den
sidste opfindelse er ikke gjort endnu, det sidste kunstværk endnu ikke skabt.
Der er fortsat mulighed for at udrette noget betydningsfuldt på alle samfundslivets områder. Der trænges til nye impulser på landbrugets, håndværkets og
industriens områder. Der behøves nye skabende kræfter inden for videnskaben,
litteraturen, kunsten, kunsthåndværket og kunstindustrien. Også det kirkelige
liv trænger til en alvorlig fornyelse. Der er stadig nok at tage fat på, og det er
slesvigernes opgave at yde en slesvigsk indsats. Det er først og fremmest i dette,
den danske interesse består.
-Tale i Flensborg på Duborgskolens fødselsdag 15.10.1970.Berlingske Tidende
16.10.1970
Gengivet efter tilladelse fra forfatterens søn fra ”Sønderjyllands fremtid“, Essays Gyldendal 1972

Duborg-Skolens tidligere pedel Willy Johannsen med sin kone Lottelise
- begge fylder år 24. november - og tidligere Duborgansatte fra venstre mod
højre: Erich Wriedt, Kirsten Jensen, Lottelise Johannsen, Inga Johannsen,
Willy Johannsen, Aase Abild og Erik Jensen.

Reminder

Man kan så let glemme beløbet og også at få det indbetalt, så
under henvisning til Duborg-Samfundets bankadresser minder jeg
om, at beløbet er 5.-€ eller 40 dkr.- men ingen skal høre for det,
hvis der indbetales et større beløb.
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Willy-August Linnemann
I år ville forfatteren og Duborg-eleven Willy-August Linnemann være fyldt 100
år. I den anledning har den knap 50 år yngre Duborg-elev Annegret Friedrichsen sammen med professor Johann de Mylius redigeret og udgivet en bog om
fødselaren, samlet i 9 bidrag. Linnemann var i 1960erne en af tidens mest anerkendte og læste danske forfattere. Senere er han gået noget i glemmebogen.
Det bliver der gjort en indsats for at rette op på med dette værk, som passende
har titlen ”Lys over Linnemann”. Forfatterskabet tages under kritisk belysning
af ni forskellige litteraturvidenskabsfolk. Annegret Friedrichsen lægger ud med
overskriften ”En europæisk grænselandsfortæller” og giver en fin oversigt over
forfatterens liv og værk. Hun peger på følgende:”Litteraturhistorisk var interessen for den brede epik ikke ebbet ud. (…) Hertil kom, at Linnemann betrådte
litterært nyland ved at bruge Sydslesvig som skueplads i en tid, hvor der stadig
fandtes et alment kendskab til det danske mindretal syd for grænsen. (...) Og
med ham fik for første (og hidtil eneste) gang en forfatter fra det tosprogede
grænseland (...) en stor litterær anerkendelse” (s.20f). Willy-August Linnemann
blev født den 4. juni 1914 i Harreslevmark. De første år gik han i den obligatoriske tyske kommuneskole. Derefter lod forældrene ham vælge, om han
ville fortsætte i tysk eller dansk skole. Han valgte den danske ”og kom dermed
som 10-årig på Duborg-Skolen i Flensborg. Her lagde den storslåede udsigt fra
Duborg-Banke over Flensborg, ifølge Emil Frederiksen (Linnemanns biograf/
forf.) grobund for en livslang kærlighed til byen Flensborg. (...)Meget tyder på,
at det visuelle indtryk må have været overvældende og indprentet sig, for det indgår
i talrige varitioner i hele Willy-August Linnemanns litterære forfatterskab (s.38)
Duborg-Skolen var dengang endnu ikke gymnasium, så efter præliminæreksamen tog Linnemann studentereksamen på Vestjysk gymnasium i Tarm. Efter et
højskoleophold i Askov rejste Linnemann til København for at studere. Daværende rektor for Duborg-Skolen, Andreas Hanssen, havde tidligt erkendt hans
talent og givet ham 1.000 kroner. Disse penge rakte til et års ophold i hovedstaden. Efter giftermål med Lisbeth Sigrid Vold Møller-Jensen kunne parret i længere perioder opholde sig i både Spanien, Grækenland og Italien, idet Lisbeth
Linnemann arbejdede som korrespondent i udenrigsministeriet. Alligevel blev
det flersprogede grænseland hans inspirationskilde og almene afsæt for mere
almene tematikker inden for den europæiske kulturkreds. Den største succes
vandt Linnemann med fembindsværket ”Bogen om det skjulte ansigt” med undertitlen ”Europafortællinger”. En gruppe mennesker tilbringer under krigen de
lange nætter i beskyttelsesrum med at fortælle hinanden historier, hvor den ene
historie tildels udbygger den anden. Ved at den samme episode ofte fortælles
flere gange set fra forskellige personers synsvinkel belyses eksistentielle vilkår.
I de følgende bidrag i ”Lys over Linnemann” sættes der fokus på, at Linnemann
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er ved at glide ud af dansk litteraturhistorie. Var han for borgerlig, for religiøs?
Eller skyldes det, at handligerne foregår udenfor Danmark, nemlig Flensborg?
Bliver handlingen og sproget i længden for monoton? Er sproget for gammeldags, ”arkaisk”? Johann de Mylius er imponeret over den næste romanserie på
syv bind om slægten Sunesen Schleswiger, som begynder med ”Fabrikanten”
i 1968 og slutter med ”Protestanten” i 1974. Linnemann giver her tidsbilleder,
der i deres abstrakthed dog er genkendelige. Serien handler om omkostningerne
ved urbanisering og industrialisering dog som værdikonservativ samfundskritik. Samtidig beskriver Linnemann allerede på det tidspunkt et samfund, der
bliver fuldstændig overvåget. Som fremtidig vision ser han grænselandet som
kraftcenter i et overstatsligt fællesskab. Ivy Møller-Christensen, professor i
dansk litteratur ved universitetet i Flensborg, beskæftiger sig med Linnemanns
første værker, hvor fokus efterhånden flytter sig fra grænsen og kampen for en
genvinding af Ejder-grænsen til at blive fortaler for det europæiske menneske,
fra den nationale og kulturelle kamp i et nordisk kulturfællesskab forbundet
med praktisk arbejde for mindretallet til verdensborger (i ”Sangen om de lyse
nætter” 1939). Besættelsesromanen ”Natten før freden” udkom kun 6 uger efter
befrielsen, idet den var skrevet fra 1943 og frem til efteråret 1944. En kopi af
den blev gemt i Danmark og en i Sverige. ”Romanen ramte ind i samtidens ømtålelige politiske spørgsmål, om Danmark efter Tysklands nederlag skulle rejse
krav om en grænserevision med en genetablering af den gamle Ejdergrænse, og
denne løsning var også Linnemann tilhænger af” (s.214). I ”Mit land lå i mørke”
(1949) opfanger han brydningstiden mellem det nationale og det globale ”med
seismografisk præcision” (s.224). ”Willy-August Linnemanns insisterende vilje til som forfatter at konfrontere sig med modernitetens og globaliseringens
største udfordringer taler for, at forfatterskabet på afgørende punkter er værd at
genlæse” (s.224f.).Antologien ”Lys over Linnemann” kan jeg anbefale på det
varmeste. Den giver med sine både postive og negative bedømmelser af WillyAugust Linnemanns litteratur et godt indblik i de skiftende opfattelser af hans
værker. Mig har den givet stor lyst til at læse hhv. genlæse hans bøger. Den vil
desuden være en god introduktion for alle, der har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med denne vor landsdels før så højt priste og afholdte forfatter. Værket kaster et klart og stærkt lys over Linnemann, som jeg håber, ikke vil slukkes.
Maike Lohse: Anmeldelse af Lys over Linnemann. I anledning af forfatteren
Willy-August Linnemanns 100-år. Antologi redigeret af Annegret Friedrichsen
og Johann de Mylius. Copyright Forlaget Multivers ApS, 2014.
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”Livet og tiderne”
af Hans W. Rerup, North Vancouver, februar 2014
Mit navn er Hans Werner Rerup. Jeg er født i Skovlund, Nordhacksted. I Kanada er jeg kendt enten som Hans W. Rerup eller mest som Hans Rerup. Rerup
er et gammelt dansk navn, som stammer fra en lille by Rerup i sognet Vrejlev i
det gamle Hjørring Amt nord for Ålborg i Vendsyssel. Den første gang jeg så og
kom til Duborg Skolen var i august 1946. Den nye danske skolelærer, som underviste mig i den lille enklasses danske skole i Ellehoved i sognet Sønder Løgum, troede efter tre måneder, at jeg skulle ind til Flensborg på Duborg Skolen.
Efter seks år der blev jeg student fra den første matematiske gymnasieklasse fra
Duborg Skolen. Lige så lidt som jeg anede min fremtid i 1946, anede jeg ikke,
hvordan min livsbane ville udvikle sig i 1952. Nu i 2014 sidder jeg som enkemand i North Vancouver, British Columbia, Kanada, og vil prøve på at huske
de mange overraskelser og vendinger mit liv har givet mig i de sidste 62 år. Der
er ingen model for mit liv, og det kan ikke findes i en bog i noget arkiv eller
bibliotek. I 1952 blev jeg student ved den Polytekniske Læreanstalt i København og ville studere til civilinginør d.v.s. bygning af broer mellem andre ting.
Som en uægte dreng havde jeg ingen penge med hjemmefra, men jeg havde
tjent nogle penge ved at arbejde på en gård på Sjælland i sommeren af 1952.
Ved begyndelsen af det andet år på læreanstalten i oktober 1953 havde jeg ikke
flere midler, så solgte jeg mine bøger til en anden fattig student og rejste tilbage
hjem til Sønderløgum. Efter flere forskellige arbejdslejligheder på gårde og i
skoven var det muligt for mig at få en læreplads som Produktionsassistent ved
Philips Fabrikken på Amager, København. Der lærte jeg produktionsplanlægning for fabrikationen af radioer, fjernsynsapparater og Philipshavers. Jeg lærte
at planlægge produktionerne af de forskellige modeller og smådele, som skal
planlægges op til to år ud i fremtiden, så alle disse små dele ville komme på den
rigtige tid i de rigtige antal til den rigtige person på hovedproduktionsbåndet
for at monteres sammen. Der var omtrent 1800 dele i et fjernsynsapparat på den
tid for eksempel. Jeg var ansvarlig for bestilling af de mange dele fra Holland,
Tyskland, Schweiz og Sverige foruden naturligvis fra Danmark. Mine sprog fra
Duborg Skolen hjalp en stor del. Om aftenen studerede jeg maskinskrivning,
tog et diplom i amerikansk dobbelt bogføring og engelsk handelskorrespondance. I mine ferier fra Philips Fabrikken rejste jeg til Italien i 1955 og i 1956
gennem Skandinavien fra København til Stockholm, hvor en klassekammerat
fra Duborg Skolen arbejdede. Derfra gik det til Lapland, til Narvik i Norge og
op til Hammerfest og Nordkap. På tilbagevejen tog jeg med skib til Narvik og
så gennem Lapland og besteg det højeste bjerg i Skandinavien, Kebnekaise. En
anden rejse gik til Paris og ned til Marseille i Frankrig.
Min arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark havde kun et par års længde. Så
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skulle jeg igen tilbage til Tyskland. Jeg havde allerede haft vanskeligheder med
anerkendelse af min danske studentereksamen i Tyskland, så mit håb om en
lignende stilling, som jeg havde hos Philips, var i min tro sikkert umuligt.
Allerede i 1953 havde fire klassekammerater fra Duborg Skolen besluttet at udvandre til Kanada. Foruden mig var det Christian Danielsen (senere beskæftiget
med videnskabeligt arbejde på Grønland), Joachim Ankersen (senere journalist på Flensborg Avis), Herbert Bühring (som efter sin bankeksamen rejste fra
Landmandsbanken i København til Kanada; han kom med skib fra Cherbourg
til Halifax, Nova Scotia, og så havde han billet med tog til Vancouver; efter to
lange dage med tog fra Halifax til Montreal, blev togrejsen ham for meget, og
han steg ud af toget og gik fra jernbanestationen over Elizabeth Place til hovedsædet af Bank of Montreal og begyndte at arbejde der den næste dag. Han
var vicepræsident i banken, da han blev pensioneret; togrejsen fra Montreal til
Vancouver varede i de tider mellem 4 og 5 dage)
I april 1957 udvandrede jeg også til Kanada. Jeg var ugift og havde kun ansvar
for mig selv, så jeg troede, at jeg kunne risikere at prøve, hvad Kanada havde at
byde mig. Jeg har aldrig fortrudt denne beslutning, selv om der nogle tider var
store vanskeligheder, men med hårdt arbejde har jeg overstået dem også. Jeg
fløj fra København til Paris, hvor jeg blev over nat. Den næste dag den 13. april
1955 fløj jeg fra Paris med mellemlanding i Irland og Gander i New Foundland
til Montreal. Der ventede min gamle ven Herbert Bühring på mig. Han viste mig
en smule af staden. Den næste dag gik det med Transcanada Airlines fra Montreal til Toronto, til Winnipeg, til Calgary, og endelig til Vancouver. Rejsen fra
Montreal til Vancouver tog lige så megen tid som rejsen fra Paris til Montreal.
Det var det første rigtige indtryk af størrelsen af Kanada. Vejret i Vancouver
var varmt og solskin, og jeg havde arbejde den næste dag. Jeg uddelte gratis
reklamesæbepulver til husenes bagdøre i Vancouver. Således lærte jeg storstaden Vancouver at kende. Dengang var der rundt regnet 450,000 indbyggere i
Vancouver. Alt land omkring Vancouver var enten i landbrug eller bjerge med
skov. I dag regnes der i Metro Vancouver med omtrent 2.48 million indbyggere.
Jeg blev snart træt af uddelingen af reklamesæbe. 1957 var et dårligt finansiel år
i Kanada, og jeg havde vanskeligheder med finde et godt job. Den 24 mai fik jeg
arbejde som tegner på ingeniørkontoret ved Aluminum Company of Canada,
som overvågede bygningen af en fantastisk stor aluminiumsmelter i Kitimat
omtrent 500 kilometer nord for Vancouver på kysten af British Columbia. Der
byggedes en hel ny by med huse og forretninger lige i urskoven. En stor del af
landet på den østlige side af kystbjergene blev opdæmmet til vandkraft til brug
for at smelte aluminium. En stor og mange kilometer lang tunnel blev gravet
igennem kystkæden af bjergene.
Jeg kom til at bo ved Andersen Creek i en stor lejr med 1.800 mænd med deres
26

egen store kantine. Jeg har aldrig set så mange mænd spise så megen middagsmad på een time! Føden var det bedste, som penge kunne købe, for uden god
føde kunne man ikke holde arbejdskraften i lejren. Dog der var kun to forbindelser med omverdenen: tog til den nærmeste flyveplads eller skib til Vancouver.
Klimaet var ikke koldt, men med megen regn og sne. I den vinter i Kitimat
havde vi alt i alt omtrent 22 meter sne, men heldigvis ikke på samme tid og efter
hvert snefald tøede det af den megen regn. Kitimaat var den nærmeste gamle
indianerby ...
Hans W. Rerup synes ikke selv, ”... at meget heraf vil være af interesse for
læserne af ”Duborg-Samfundet.” Men læs selv videre på Duborg-Samfundets
hjemmeside (http:/ /duborg.samfundet.dk/pdf/Hans_W_Rerup_Livet_og_tiderne.pdf) hvor hele beretningen ligger. Det er en spændende beretning om Hans
W. Rerups arbejdsliv og konstante videreuddannelse som fører ham til toppen
af Vancouvers uddannelsesplanlægning og frem til familieforskning. Og det
er en spændende beretning ud af de mange mulige beretninger som tidligere
duborg-elever kunne efterlade sig.

Hjælp os med din aktuelle adresse

Duborg-Samfundet har også en internetadresse:
http://www.duborg-samfundet.dk
På siden kan du få links til Duborg-Skolens hjemmeside, til
den skolehistoriske samling, til fotos med studenter- og afgangsklasser, m.m.
Du kan også finde kontaktdata til Duborg-Samfundet, men
først og fremmest har du mulighed for at sikre dig DuborgSamfundets årsskrift enten pr. mail eller pr. post ved at
holde Duborg-Samfundets omfattende adressearkiv ajour
ved at ind- eller opdatere dine egne adressedata via denne
adresse:
http://www.duborg-samfundet.dk/code/index.html
Ole Møller
27

Fra Duborg-student til chefredaktør
af Jørgen Møllekær

Det skete på et tidspunkt i 12. årgang. Med andre ord: Den fase i ens skoletid,
hvor man begynder at grunde en del over, hvad hulen man egentlig kunne have
lyst til efter veloverstået studentereksamen.
På en af opslagstavlerne havde en virksomhed fra Vojens hængt et jobopslag op.
Nærmere betegnet et tilbud om et flerårigt lønnet praktikophold i kombination
med translatøruddannelsen på det, der dengang hed Handelshøjskolen i Århus.
Jeg havde i en rum tid tænkt, at det måtte være fedt at sidde i Bruxelles eller hos
FN i New York og oversætte simultant. Hvis der er nogen, der kan bygge bro
mellem nationerne, så er det da os fra mindretallet. Og at tjene penge, mens man
læste, lød også som en win-win. Så jeg ringede til Vojens og fik en aftale i stand.
Jeg skal ikke kunne sige, om Vojens har ændret sig siden midt-80erne. Byen har
måske ikke den allerstørste appeal for en 18-19-årig, der afsøger sin fremtid
og vil ud i verden. Byens eneste diskotek havde haft godt og grundigt lukket
i nogen tid, kunne jeg forstå. Oversætter-virksomheden holdt til huse i et mellemstort parcelhus. Der var dødsens stille. De fem-seks medarbejdere sad hver
i deres lille lokale og oversatte dybt koncentrerede meget tekniske manualer fra
dansk til tysk og vice versa. Knastørt med andre ord. Der virkede umiddelbart
at være rigtig langt til nåleøjet EU eller FN, hvis det her var den slags arbejde,
man som oversætter har mest af. Så jeg kørte afklaret hjem fra Vojens.
Min kloge mormor foreslog så, hvorfor jeg ikke lige prøvede det der journalistik, jeg også havde fablet om, af i et par uger hos Flensborg Avis, før jeg
eventuelt kastede mig i ud i flerårigt studie. Hvilket jeg så brugte 14 dage af
min kostbare ferietid på, mens jeg aftjente min værnepligt hos Bundesmarine i
Mørvig.
Så Flensborg Avis blev min skæbne allerede dengang i 1985. Aviskolleger
mente jeg havde skrivetalent og ros er man jo altid til fals for. Det lykkedes
mig at komme igennem nåleøjet blandt 700 ansøgere til en af 100 pladser på
Journalisthøjskolen i Århus. Fire års uddannelse inklusive halvandet års praktik
på Jyllands-Posten. Plus et tre-måneders selvbestaltet praktikophold på Kieler
Nachrichten. Det var i Kiel i 1990, jeg fik fjernet den sidste rest tvivl i mit sind
om, i hvilken journalistisk kulturkreds, jeg kunne se mig selv. Flinke var de,
men nej.
Som nyuddannet kort tilbage til Flensborg, før Berlingske Tidende kaldte som
politisk reporter på Christiansborg. Derfra i 1993 til Odense til det dengang
stadig unge TV Nyhederne som reporter. Tre år senere blev jeg ”indlandskorrespondent” på TV-Avisen, som det hed så fint i DR, med ansvar for Fyn og
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Sydjylland. I 1999 fik jeg et tilbud om at blive nyhedsredaktør på TV Syd i
Kolding og lige siden har jeg holdt fast i ledervejen. Fra 2002 som nyhedschef
og medlem af ledelsen nu på TV 2/FYN i Odense.
I nogle brancher betragtes hyppige skift som problematiske. Indenfor journalistik er det helt almindeligt. Man lever af sin kreativitet og iderigdom. Og en
person som jeg har generelt altid været opsat på at kunne udvikle jobindholdet.
Går jeg i stå, går jeg. Noget af det jeg i den sidste tid hos TV 2/FYN begyndte
af savne, var at bruge det ”flerdimensionelle” i mig. Det som alle os, der stammer fra grænselandet, er blevet dybt præget af gennem vores opvækst. Ingen
kritik af Fyn, men jeg savnede det udsyn, der ligger i at kunne følge med i flere
samfundsudviklinger.
Da jeg så blev ringet op for halvandet års tid siden af en headhunter fra København, blev jeg sindssygt nervøs. På den positive måde. Her var chancen for
netop at kombinere mine ambitioner om at steppe et skridt op ledelsesmæssigt.
Og det så i kombination med det fag, jeg elsker mest i kombination med netop
den flerdimensionalitet, som et job på Flensborg Avis indebærer.
Jeg har sjældent været så nervøs til en jobsamtale som her. Jobbet som chefredaktør og adm. direktør på Flensborg Avis ville jeg virkelig gerne have. Fordi
jeg syntes, at jeg havde en del med i posen, som jeg ville kunne bidrage med. Og
fordi det i dén grad passede til min profil. Det match var heldigvis både headhunteren og den samlede bestyrelse, eller tilsynsråd som det hedder på avisen,
enige i.
Hvordan er det så at vende tilbage til Sydslesvig efter 27 år i Danmark? Det er
både fantastisk og opløftende og indimellem mærkeligt. Det er underligt i nogle
situationer at gense steder eller personer, man ikke har været eller mødt i over
et kvart århundrede. De her dejavu-oplevelser, hvor man må smile lidt for sig
selv. Fordi man kommer i tanke om, hvad man oplevede eller gjorde nøjagtig
dette sted dengang i 70erne og 80erne som bette knejt og ung fløs eksempelvis
på Duborg-Skolen.
Ens strejfende blik udover fjorden og Okseøerne i historietimerne, mens man
længtes efter at komme ned til FYC og ud på fjorden hurtigst muligt om eftermiddagen. Om skift af linjefag i 11. årgang, fordi det der matematik på højt
niveau, det var da vist liiiige et nummer for voldsomt til den måde min hjerne
er skruet sammen på. Jeg har helt givet vist mest engagement i de sproglige- og
samfundsrelaterede fag. Må jeg derfor benytte lejligheden til at beklage overfor
samtlige kemi-, fysik- og matematiklærere (på nær Mees), som har måttet spilde
deres gode pædagogiske kræfter på mig. Undskyld.
Men det hele er ikke anekdoter. Jeg må sige, også til jer, der snart får den eftertragtede hue, eller måske ikke har haft den så mange år endnu: De sagde det
også til os dengang og det passer sgu: Vi kommer med en fantastisk ballast med
vores grænselandsopvækst og dens indsigt og viden om flere kulturer. Det er
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rigtig, rigtig forvirrende syntes jeg også som ung hele tiden at skulle konfronteres med, hvor meget man nu var dansk eller tysk. Eller hvor meget man dagligt
brugte sprogene enten i frikvartererne eller derhjemme.
Men nu kan jeg se (det meste..) meget tydeligt: Det er en stor styrke at holde fast
i og bruge sine særlige grænselands-evner. Og ikke mindst skilte selvbevidst
med dem. Det interessante er, at ligegyldigt hvor man havner henne: Om det er
i Frederikshavn eller Freiburg, så slipper man aldrig sin evne til nogle gange at
have et lidt større udsyn end andre, der er opvokset i en ”monokultur”. Nu har
jeg i et års tid været så privilegeret at have et job, hvor jeg dagligt forsøger at
eksponere den værdi, vi alle kommer med. Lad det så være min afrunding til
dig, som har læst helt her til: Brug dine rødder, ligegyldigt hvor du befinder i
livet.

Brev fra en gammel elev.
I begyndelsen af december 2013 modtog Duborg-Samfundet et brev fra en gammel elev, der i 2015 kan fejre sit 50 års studenterjubilæum. Det drejer sig om
Margret Beatrix Olesch, født Thorsen. Med hendes tilladelse gengives brevet
– let forkortet – nedenfor. Kære venner fra Duborg-Samfundet! Først og fremmest tak for jeres indsats år efter år. Gerne læser jeg nyhederne fra min ”gamle”
skole, selv om de tit rummer mindeord om mine forhenværende lærere. Til sidst
Fru Dr. Dibbert, død i 2011, som på min tid hed Fru Dr. Walter. Ikke mindst
hendes undervisning motiverede mig til at studere tysk og historie i Kiel for
engang at blive lærerinde på Duborg-Skolen! Men det kom ikke så vidt, i Kiel
mødte jeg min mand Martin, der læste til geolog. Vi blev gift og var snart en
familie med tre muntre børn. Efter et årti i Bayern (Würzburg) gik turen igen
nordpå til Bremen, hvor min mand stod for faget ”Geologie der Polargebiete”.
Efter at være flyttet væk fra Flensborg, sendte min mor gerne avisartikler, der
handlede om skolen. Måske kan de gemmes i skolens arkiv? Min skoletid var
stærkt præget af Knud Fanøs virken. Også til latintimerne kom han med cigar.
Med den glødende ende forrest blev den lagt på kanten af katederet, hvor den
omsider slukkedes. Snart fandt vi piger på at afkorte proceduren ved at anbringe et askebæger på stedet! Mange år senere (1981/82) spadserede jeg med min
dengang lille datter ved hånden en sommereftermiddag over skolegården for
at vise hende min tidligere skole. Tilfældigvis kom rektor Fanø os imøde og
spurgte, om han kunne hjælpe os med noget. Mens jeg forklarede vores ærinde,
må det have arbejdet i hans hukommelse: ”Margret, student 1965”, var hans
kommentar, før vi kom i snak! Gennem vores børns erfaringer med den tyske
statsskole har jeg begrebet og værdsat i hvor høj grad Duborg-Skolens pædagogiske atmosfære var (og er?) opmuntrende og personlig! Mens jeg gennemså de
vedlagte avisudklip, læste jeg igen Willy-August Linnemanns tale ved skolens
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50års jubilæum - mere end 40 år efter at den var blevet til. Selv om jeg ikke
mere lever i grænselandet, er det mit indtryk, at en del af de i talen formulerede
ideer er blevet til realitet. Ikke blot et nyt gymnasium er blevet til i Slesvig.
Også de nævnte ekstremt gode betingelser for de ”forvænte” slesvigere har da
båret frugt! Men til sidst vil jeg gerne sige tak for de gode år i Sydslesvig og
dens danske skoler. Med på vejen fik jeg dog mange kundskaber for ånden og
for hånden, som har præget og ledsaget mit liv til den dag i dag! Mange hilsner
til alle – især til Elva Thorup Nielsen – min sidste klasselærerinde – med ønsket
om en God Jul! Margret B.Olesch

Bonn-København-erklæringerne.
af Lone Anker Jakobsen

Efter et hektisk jubilæumsår med Dybbøl, Als, folkeskolelov, adskillelsen fra Norge
og 1. verdenskrig på programmet er vi i det kommende år nået til et lidt mere beskedent, men i Duborg-Skole-sammenhæng nok så vigtigt jubilæum, nemlig 60-året
for Bonn-København-erklæringerne.
Nogle af jer vil måske huske, at I har hørt om, at det var dem, der åbnede for, at
vi på skolen kunne skabe en studentereksamen, der som noget helt enestående var
anerkendt både i Danmark og i Tyskland. Nogle af jer har måske endda været med
til for 10 år siden at skrive det lille hæfte ”Bonn-erklæringen og de unge”, som
Studieafdelingen på Centralbiblioteket udgav.
I Bonn- erklæringen, som er den der angår det danske mindretal, står der flg. om
skoleforhold i art. III stk. 4: ” I landet Slesvig –Holsten kan der af det danske
mindretal oprettes almendannende skoler og folkehøjskoler ( også faglige) samt
børnehaver i overensstemmelse med lovene. I skoler med dansk undervisningssprog skal der gives tilstrækkelig undervisning i tysk. Forældre og værger kan frit
afgøre, om deres børn skal besøge skoler med dansk undervisningssprog”
Det er jo ret kortfattet, og det blev derfor bl. a. Duborg-Skolens daværende rektor,
Henry Jensen, og Skoleforeningen, der skulle implementere aftalen, og det var slet
ikke så enkelt, som det lyder, og skolens arkiv viser da også, at der var mange diskussioner om det.
Det private studenterkursus, som Duborg-Skolens lærere havde oprettet i slutningen af 1940´erne, var i begyndelsen af 1950´erne begyndt at overveje, om det ville
være muligt med en mere officiel ordning, der kunne sikre, at elever fra de danske
skoler i Sydslesvig også kunne studere i Tyskland.
Allerede i 1953 talte man om en politisk løsning på spørgsmålet om tysk-anerkendte
eksaminer (Skolefore. Forretningsudvalg, 13.10. 1953) og daværende rektor, Henry
Jensen, udarbejdede i november 1954 et ” memorandum” til Skoleforeningen, hvori han efter en kort redegørelse for mulighederne foreslår: ”I Sydslesvig indføres
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en ny skoleordning i overensstemmelse med den tyske skole.” I sin begrundelse
for forslaget, som var ret kontroversielt, fordi det var for tysk, skriver han bl. a.
”Forældre og elever kan ikke forstå, at den danske skoleopbygning skal være nødvendig syd for grænsen; det er en skoleform, der i virkeligheden er dem fremmed.”
(Brev til Skoleforeningen 15.11.1954).
I februar 1955 gentager han sit forslag om tyske rammer for de danske eksamensskoler, dvs. realeksamen og studentereksamen, så da Bonn- erklæringen var blevet
underskrevet, var man parat til at formulere en permanent løsning for skolerne/
Duborg-Skolen. Et væsentligt argument for Henry Jensens forslag var som nævnt,
at en sådan ordning med det 9-årige gymnasieforløb (og det 6-årige forløb for realeksamen) ville være umiddelbart forståelig og derfor acceptabel for forældrene.
Ud over Henry Jensens forslag drøftede man også muligheden af, at man som i
Danmark skulle lægge 3 år oven på realeksamen, eller om det ville være bedre med
4 år p. gr. a. kravet om særlig undervisning i tysk sprog og samfundsforhold. Nogle
var skeptiske over for en sådan løsning, fordi man frygtede, at det ville blive så
vanskeligt for eleverne, at kun 3-4 af en årgang ville kunne bestå: ”Udvalget mener,
at man fremover må være mere nøjeregnende end hidtil ved optagelse af elever i
gymnasiet; men selv efter en sådan frasortering må man regne med, at højst 3-4 af
en klasses i og for sig kvalificerede 10-12 elever ville kunne klare de tyske eksamenskrav til ”Abitur” efter en 4-årig forberedelse, i nogle årgange måske slet ingen,
altså et resultat, der ikke er væsentligt bedre end det vi har nu med vort 3-årige gymnasium + 1 års manuduktion i Hamburg, og som ved en så stor dumpeprocent ikke
blot ville betyde et svært prestigetab for vort gymnasium, men meget snart ville
affolke det” ( Sydslesvigsk forenings lille gymnasieudvalg, 10. 8. 1955)
Enden på diskussionen blev trods modstand, at man fra april 1956 fik et 9-årigt
gymnasieforløb, som havde egne læseplaner, og som førte til dobbelt anerkendelse
af eksamen uden ekstra krav, og den ordning har man som bekendt fastholdt indtil
2008, hvor Skoleforeningen valgte at indføre fællesskoler med 3-årig gymnasial
overbygning på A.P.Møller-Skolen og Duborg-Skolen.
I alle årene har man sikret den dobbelte anerkendelse, og omregningen af karaktererne er sket i god overensstemmelse mellem Kiel, København og Skoleforeningen.
Indførelsen af valggymnasiet i 1976 ændrede ikke på det forhold.
I 1980-erne fik man en såkaldt statistisk omregningsordning, der sikrede en retfærdig karakterfastsættelse for vore elever, når de søgte ind på danske institutioner.
Det har derfor vakt en del postyr- for nu at sige det mildt- at man i foråret 2014 fra
dansk ministeriel side uden videre ændrede på omregningssystemet.
Postyret gælder dels den måde man fra forskningsministeriet i København valgte at
omregne vore studenters eksamensbevis dels det materiale man valgte at bruge som
sammenligningsgrundlag ved omregningen.
Især det sidste har givet anledning til protest, fordi man fra dansk side valgte at bruge gennemsnittet for studenter / Abiturienter i hele Tyskland og derved har overset,
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at skole i Tyskland er et delstatsanliggende, ”Kulturhoheit der Länder”, og man
derfor burde sammenligne med Slesvig-Holstens studenter.
Sidst men ikke mindst tilgodeser man med den valgte metode overhovedet ikke den
mindretalskompetence, vore elever har.
Sagen er i skrivende stund ikke bragt til ende. Den kan nok kun løses politisk,
men jeg fristes til at mene, at det måske er nødvendig med en ny ”Københavnerklæring”, der fra dansk politisk side ikke kun respekterer det tysk mindretals særegenhed, men også det danske mindretals.

20 års jubilæum for Duborg Skolens studenter årgang ´94
D. 20/6 1994 blev der placeret flotte studenterhuer på årets studenter fra DS
under højtidelige taler og de sidste velmenende ord fra lærere, der trods alt
ønskede det bedste for deres studenter. Verden lå for vores fødder, vi kastede
hinanden i Neptunbrønden, vi festede til den lyse morgen - og lidt til - flere
dage i træk. D. 30/6 1994 blev der danset lancier på Hotel an der Grenze.
Vi holdt vores afsluttende studenterbal, som et sidste punktum for vores
mange år på skolebænken. Stemningen var god, forventningsfuld, vemodig
og præget af et ungt sinds optimisme. Og vupti blev vi spredt for alle vinde.
Til alle kontinenter. Cirka.
D. 13/9 2014 mødtes vi
igen. I skolens festsal. Og
som de gode studenter fra
Duborg begyndte vi gensynet med en fællessang (tak
Kirsten :-), der passende
var „Septembers Himmel
er så Blå“.... Havde det
ikke været for de opstillede
kaffeborde, havde vi sikkert
indtaget vores gamle pladser fra dagene med morgensang. Efter kaffe og kage og „ihhhh, du ligner jo dig selv!!!“-snakken
der allerede var godt igang, førte Daniel Dürkop os hjemmevant rundt på
skolen med tegningerne af den planlagte renovering af vores gamle skole.
Hun er blevet lidt slidt i kanterne og har derfor fået bevilget en bygnings
svar på Botox-behandling. Sponseret af A. P. Møller.
Tilbage i festsalen blev kaffebordene ryddet, der blev samlet en skilling ind
til den søde pedel, der altid stiller op med nøglebundtet, så vi kunne mødes
hvor det hele begyndte.
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Derefter gik turen ned i byen, hvor alting dengang som nu endte. Man fulgtes med dem, man nu lige talte med, og så stod den på faktuelle opdateringer: hvor bor du, hvad laver du, hvor mange børn har du? Når disse
oplysninger var på plads, var de 20 år reduceret til en parentes og vi faldt
ind i den gamle jargon. Men på 20 år kan der nå at ske en hel del, og med
til gensynets glæde hører også vemodige minder. Især den triste skæbne for
to af vores med-studenter som er gået bort. Alt for tidligt. Så derfor og
sikkert af mange andre årsager var alle fremmødte opsatte på at skabe god
stemning. Middagen foregik på Roberto Gavin, hvor vi havde et lokale for
os selv, så der blev spist & drukket, talt, danset, sunget, grinet og krammet.
D. 13/9 2014 var stemningen god, forventningsfuld, vemodig og præget af
et aldrende sinds glæde ved gensynet med mennesker, der har været en stor
del af vores hverdag i de år af vores liv, hvor vi på godt og ondt tog de
første skridt ind i det forkromede voksenliv. Men så vidt vides var der dog
ingen der røg i brønden denne aften :-) Et så vellykket arrangement kræver
en gruppe af mennesker, der vil yde en ekstra indsats, for den slags fester
planlægger ikke sig selv. Hele årgangen sender en stor tak til:
Per Dittrich, Søren Bastiansen, Randi Sönnichsen, Andrea Graw-Teebken,
Moritz Jaeckle, Helle Kudahl, Jan Tröber, Michael Ewoldt, Daniel Dürkop
og Mette Grund for jeres fantastiske indsats. Det forpligter, så vi regner med
jer igen om 5 år.
Alt godt til årg. 94 og på gensyn. Julie Erica Schlosser

30 års jubilæum 2014
Den 28.06.2014 ved 14.00-tiden mødtes de første 20 af en større flok glade
og håbefulde Duborg-studenter på den udendørs servering på Nordermarkt
- alle iført de traditionsrige rød-hvide studenterhuer, som vakte berettiget
opsigt, ikke mindst blandt de mange danske turister, som ikke havde turdet
håbe på- eller regnet med - at støde på studenterne årgang 1984!
Forud for dagen havde der over længere tid været ivrig aktivitet på nettet, ikke kun fra vores ankermand, trofaste
festarrangør og facebook-gruppe-general Jörg
Helmer, men også medlemmerne imellem mht.
overnatningsmuligheder, tips til at få gulnede
huer hvide, og diskussioner mht. om vi måske
ikke var vokset ud af huerne og tilkendegivelser
om, at vi glædede os til vores 30 års jubilæumsfest og ikke mindst: til at være sammen igen!
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Programmet var, som altid, fint sammensat af Jörg – der denne gang havde
chartret MS Möwe til en længere sejlads ud omkring Okseøerne, vi var godt
50 studenter, der nød et par timers sejlads med smuk udsigt, hyggelig udveksling og solskin – flankeret af den sprøde lyd af Flensburger ”plop” i
mange farver. For alle os, der sætter pris på det uundgåelige dansk-tyske
sprog-miskmask, var ordensreglerne på herre- og dame-aftrædelsesrummene en levende erindring om, at vi fra grænseområdet forstår hinanden, og
hvis ikke, så tæller den gode vilje.
Vel retur på Flensburger Hafenspitze satte vi kursen mod lokalerne ved
DGF-pladsen på Marienhölzungsweg – (kun afbrudt af en enkelt downmemory-lane-afstikker i ”Bärenhöhle”) - hvor vores festarrangør havde sat
de sidste deltagere stævne. Her ventede ikke bare et festlokale med udendørs
Biergartenzelt, men også en bemandet bar og et velassorteret grill-arrangement til de slutendelig 60 fremmødte.
I godt selskab går tiden hurtigt. Årgang ´84 holder løbende kontakt via
Facebook, mail og røgsigaler, da vi til hverdag lever langt fra hinanden og i
forskellige lande - og vi mødes så vidt muligt både til sommergrill og Weihnachtspunch. Så festen gik da også sin gode gang med spisning, grin og udveksling om dit og dat og ”siden sidst”. Det er en fantastisk følelse at begive
sig ind i den tidslomme, det er, at mødes med sine gymnasiekammerater og
for en stund nyde et frikvarter som i de sjove ungdomsår i gymnasiet - men
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det giver også mulighed for at lære dem, man i gymnasiet havde mindre berøringsflade med, bedre at kende. Sikke en fest!
Den sædvanlige hårde kerne måtte lukke og slukke DGF-lokalerne – og tog
turen omkring den eneste åbne bar et sted på havnen. ”Luv und Lee” var
i 80´erne stedet, hvor man sluttede af med Bauernfrühstück og en bitter
ovenpå en festlig nat. Den er for længst lukket, men årgang 1984 er stadig
SPILlevende.
Tak til jer alle sammen for jeres gode indstilling til vores sommer- og julemøder, for hyggelige timer og ikke mindst: Til Jörg for hans utrættelige
indsats for at få det hele til at hænge sammen. Vel mødt d. 29.11. til punsch!
Anne Marker

Klip fra året, der gik
Et 20 m langt glasparti skabt af Inka Siegel, st 1987, er opsat i Amaliehaven på
Augustenborg.
Jon Egeris Karstoft, st 2011, Florian Wagenknecht, st 2010, Lucas A. Lausen st. 2010 og Max Kahrmann, st. 2014, skriver kronikken i Flensborg Avis
om ”Unionens fremtid”.
Christian Prasno, st. 2000, skaber årets årsmødeplakat til mottoet ”Sydslesvig
– en dansk fortælling”
Sarah Keppler, st. 2001, udtaler sig til Fl.A. om den kulturelle arv.
Dorothea Petersen, født Duggen, st. 1963 har udgivet Parallelle verdener.
Erindringsbog.
Pia Wippich, st. 1992, bliver torsdagskorets leder.
Elise Suhr, præliminær 1950, Harreslev, udmærkes for sit frivillige arbejde.
13. årgang i København, hvor Maja Bruun, student 1996, ansat ved Aalborg
Universitet, rådgiver mhp studier i Danmark.
3 tidligere Duborg-elever Ole Andresen, st. 1973, Svend Duggen, st. 1989, og
Birgit Cæsar, st. 1996, udgiver kemibog (alle nu ved A.P.Møller Skolen).
Duborg-Skoleelever beretter om efterskoleophold i Danmark.
Martin Bösselmann, st. 1993, forstmand i Danmark, beretter om oprydningen
efter den store storm november 2013 (Flensburger Tageblatt).
Overborgmester Simon Faber, st. 1987, og SSWs Landssekretær Martin Lorentzen, st. 1983, optræder på Duborg-Skolen og fortæller om deres politiske
arbejde.
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Karin Johannsen-Bojsen, st. 1954,læser (på tysk) egne værker i Rüffers boghandel, Flensborg. Det var første gang, og det fik en fyldig omtale i Flensburger
Tageblatt.
Jacob Buur, st. 1977, cand.polyt. professor ved Syddansk universitet, forskningsleder modtager Dronningens fortjenstmedalje.
Søren Fanø, st. 1970, lektor ved VIA University College, Aarhus udgiver ”Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab” på Høst og søns forlag.
Janne Meyland, st. 2012, aktiv spejder optræder på nyt dansk frimærke og
kommer i dene forbindelse i audiens hos Dronningen, bragt i Tageblatt.
Boris Erben, st. 1998, kulturkonsulent ved SSF, indtræder som forretningsfører
for det genrejste Folk Baltica.
Ole Busck-Nielsen, st. 2003, hidtil Account Manager i en tysk bilkoncern, tiltræder 1.1.2015 tilsvarende post i Greenville, South Carolina.
Stefan Seidler, st. 2000,er blevet ansat som koordinator for det danske-tyske
samarbejde under Anke Spoorendonks ministerium for justits, kultur og Europa
(MJKE).
Morten Meng, st. 1991, modtog SdUs kulturpris
Anne-Marie Abioye, st. 2010,gør håndboldkarriere i Østrig, hvor hun sideløbende studerer tysk og idræt.
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Som det var for 70 år siden
Af arkitekt Hans-Henrik Clausen, København, og grosserer Mogens Bernhard
Hansen, Haderslev.
Mindeord slutter altid med et „Æret være hendes eller hans minde“.
Men det var ikke tilstrækkeligt for os elever på Duborg-Skolen i Flensborg under sidste verdenskrig, når vi havde overværet en mindehøjtidelighed for en
af de ældste skolekammerater, der var faldet i den grusomme krig. Som tyske
statsborgere havde man pligt til at deltage i den tyske værnemagt, selv om man
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tilhørte det danske mindretal. Og når en af de indkaldte kammerater var blevet
offer for den sag, der ikke var deres, afholdt Duborg-Skolen i Flensborg en mindehøjtidelighed. Her sad vi med forstenede ansigter og prøvede på at komme
tilbage til livet, når vi havde sunget: „Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, lad
mig ikkun stævne imod min grav, livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud
hans hånd mig river af dødens garn.“ Vi elever havde i virkeligheden mistet noget af skolens sjæl. En kærlighed, som skolen hver morgen gav os gennem Carl
Plougs smukke sang: „Til morgenbøn lad alle klokker ringe, skønt over os er
nattens sorte sky. Lad ordet lyde og lad salmen klinge, så skal vor brudte styrke
sig forny, og håbet dale ned på duevinge, og natten svinde for et lifligt gry. Og
så til arbejd alle mand og kvinde. Vi har et land at tabe eller vinde.“
To fhv. elever
Denne onde tid, der også ramte på Duborg-Skolen for 70 år siden, nåede sit
højdepunkt i det sidste krigsår 1944, som vi to klassekammerater Hans-Henrik
Clausen og Mogens Bernhard Hansen hermed ønsker at lade gå videre til eftertiden, som en hilsen fra mindehøjtidelighederne, der blev afholdt for skolekammeraterne og de faldnes familier. Uden stor venlighed fra Duborg-Skolens
museum havde denne hilsen ikke fået samme udformning. Museet kopierede
nemlig Hans-Henrik Clausens tegning af mindehøjtidelighedernes smukke
symbol, en lysestage, og Mogens Bernhard Hansen gav den syvarmede lysestage stemme til at fremsige, hvad siges skal. Digtet, som lysestagen fremsiger,
er en fælles hilsen fra alle skolekammeraterne, der var med til højtidelighederne
i den frygtelige tid. Vi havde alle den samme opfattelse af skolens mindeord, der
blev fremtidens og kærlighedens udspring: „at være“.
Krigselevers hilsen
gennem lysestagens tegning til fremtidens stavn: „Jeg har båret blus for døde,
der ofred liv for hjemstavns jord. Jeg har båret blus for drenge, der mindedes
ved sorten flor. Men mit blus blev fakkel, som
af sorg genskabte mod, der i Slesvigs land vil
lyse og være lygte for vor fod.“
Historien bag lysetagen
Da Duborg-Skolens rektor Bernhard Hansen
var leder af drengeskolen „Mulernes legatskole“ i Odense, fik han som tak for at undervise
smedemester Rasmussen fra Hudevad i tysk en
syvarmet lysestage. Et smukt kunstværk, der
symboliserede den „nye ånd“, der som levende
Hans-Henrik Clausens tegning af den syvarmede lysestage er deponeret på Duborg-Skolens museum.
(Foto: Jens Christesen}
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lys forlod de dødes pyramide.
Ja, i virkeligheden var det den smukkeste måde at mindes de faldne Duborg-elever
på. Den kunstinteresserede smedemester fra Hudevad grundlagde senere radiatorfabrikken „Hudevad“.
Brugen af lysestagen
Under de mange mindehøjtideligheder i festsalen på Duborg-Skolen var den
syvarmede lysestage anbragt på et lille alter foran talerstolen. Dansk Spejderkorps korpsmærke var anbragt på stagens pyramidefod, fordi alle var danske
spejdere.
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