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50 år på Odense Katedralskole Hans Henrik Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Her beretter HANS
HENRIK JACOBSEN om sin barndom og uddannelse, om sin ansættelse, sine funktioner og udviklingen på
Odense Katedralskole fra 1947 til 1954 og igen fra 1961 til 2004 - de 50 år, han var knyttet til skolen  som

elev og lærer. 
En større del af fortællingen udgøres af de personlige erindringer om mennesker, oplevelser og forhold til
tiden på OK, som han i 2004 bad godt 30 gamle elever og kolleger fra hele perioden om at bidrage med. 

Resultatet er et farverigt væv af oplevelser gennem et halv århundrede: om forventningerne før og ankomsten
til gymnasiet, om undervisningen, lærer/elev-forhold, relationerne mellem kønnene, livet i klasserne - og på

lærerværelset - den faglige udvikling, udflugter og rejser, mindeværdige anekdoter . 
Mange vil kunne fryde sig over fortællinger fra dengang og mindes lærere, kammerater, tider og stemninger i

hverdag og fest.  
Men Hans Henrik Jacobsen døde i 2008, før han blev helt færdig med erindringsbogen. Manuskriptet blev
imidlertid efter nogle år eftersøgt og fundet i en sådan stand, at det efter en nænsom redigering nu udgives -

til minde om Jacobsen og hans 50 år ved Odense Katedralskole.
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