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Forord

Dette årsskrift har to funktioner. Dels skal det berette om, 
hvad der er sket på skolen i det forløbne år, dels skal det 
oplyse nye elever om, hvordan skolen fungerer i det daglige. 
Skoleåret er ved at være til ende, og det er ensbetydende med, 
at vi skal tage afsked med en lang række elever, der afslutter 
to eller tre års skolegang på Odense Katedralskole med enten 
HF-eksamen eller studentereksamen. Jeg håber, at disse dimit
tender har haft nogle udbytterige år på den gamle skole. 
Et:nyt skoleår står for døren, og det indebærer, at skolen 
får et antal nye elever. Jer nye elever byder jeg velkommen 
med ønsket om, at I må komme til at befinde jer godt på Odense 
Katedralskole de næste to-tre år. Vi har nok et særpræg, men 
det er svært at pege præcist på, hvori dette består; - at det 
har noget at gøre med den måde, hvorpå vi omgås hinanden, er 
der ingen tvivl om.
Jeg håber, at I vil synes om de nye omgivelser: kammerater, 
lærere og de fysiske rammer. Jeres fremtidige indsats som in
divider og som medlemmer af en gruppe, et hold, en klasse, vil 
være med til at præge skolen fremover.

Jørgen Mentz
Rektor
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Latinskolen på Klingenberg.

Skolens historie
Odense Katedralskole er en af landets ældste latinskoler. Grundlaget for 
den er den skole, der sandsynligvis i 1283 oprettedes ved Set. Knuds Klo
ster. En række latinskoler af denne art knyttedes i løbet af middelalde
ren til bispesædernes domkirker (deraf navnet katedralskole), idet det 
var en tvingende nødvendighed, at vordende præster modtog en eller anden 
form for undervisning. Senere oprettedes i Odense endnu 2 latinskoler, 
knyttet til Vor Frue Kirke og Set. Hans Kirke. I 1537 blev byens 3 latin
skoler slået sammen til Odense latinske Skole. I 1621 var der oprettet et 
gymnasium i Odense (en slags universitet, der havde til huse i bygningen, 
der forbinder Domkirken og biblioteksbygningen). Den 1. november 1802 knyt
tedes dette gymnasium til latinskolen, og den fik nu navnet Odense Kate
dralskole. Skolen havde i århundreder ligget på Klingenberg, nær domkir
ken; i 1846 opførtes en ny skolebygning i LI. Gråbrødrestræde (det nuvæ
rende posthus). 1894 opførtes den nuværende skolebygning i Slottets køk
kenhave. Skolens nye fløj er opført i midten af 1960'erne.
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SKOLEÅRET 1985-86

Studentereksamen 1986:

Den sproglige linie:
a. Bach, Kirsten. Christensen, Helle. Halldorsson, Halldor. Hertz, 

Morten. Jensen, Ann Harkjær. Jensen, Lotte Baaring. Jensen, Per. Jensen, 
Tina. Knudsen, Eva Maria. Larsen, Tina Sondergaard. Lund, Katrine. Mal- 
ton, Anja. Nielsen, Alf Vestergaard. Nielsen, Lise Daldorph. Nielsen, 
Pia. Nielsen, Susanne. Nielsen, Vivi. Pedersen, Eva Hornbeck. Pedersen, 
Henrik Ernlund. Rask, Bettina. Rasmussen, Helle Hedelund.

b. Carstens, Anne Marie. Christensen, Charlotte. Christensen, Su
sanne Ladefoged. Clausen, Gitta. Fredensborg, Mette. Friis, Karen. Hai
nes, Birgitte. Hansen, Bettina Schandorff. Heebøll, Anders. Helmer, He
len. Jensen, Tina. Kristensen, Susanne Møllegaard. Lorentzen, Helene. 
Melhede, Linda. Nielsen, Lisbeth. Pedersen, Ellinor. Poulsen, Gitte. 
Rasmussen, Poul. Sørensen, Louise Luunbjerg. Sørensen, Mia Dyreborg. 
Vadskjær-Jensen, Anne. Vogt, Malene. Wiingreen, Ulrich.

c. Amin, Jens. Andersen, Kirsten. Andersen, Mette. Engsbye, Maiken. 
Ferrarese, Henriette. Forrai, Claus. Green, Jørgen. Hansen, Kim Bjerner. 
Hovgaard, Anita. Jacobsen, Rasmus. Krieber, Heidi. Kristensen, Janne 
Helsinghoff. Larsen, Dorthe. Larsen, Helle Normann. Marcussen, Elisabeth. 
Nielsen, Anette. Rasmussen, Trine Hjorslev. Sigvardt, Pernille. Sonder
gaard, Bettina. Thygesen, Karina. Wildt, Marie. Wølke, Berit.

Den matematiske linie:
x. Andersen, Erling Dalgaard. Andresen, Berit. Dinsen, Bjarke. Han

sen, Kim. Hansen, Mette. Larsen, Marianne Roholdt. Larsen, Michael. Lin
de, Torben. Lindum, Morten. Lynbech, Kim. Madsen, Palle Moeslund. Mathias- 
sen, Mette. Mey, Inger Elise. Mey, Jacob. Pedersen, Dorte Maarsøe. Simon
sen, Jytte Gerberg. Stubkjær, Vibeke. Theilgaard, Lone. Wengenroth, Per.

y. Alving, Kim. Breide, Kim. Christiansen, Mikkel Stokkebye. Edal, 
Morten. Hansen, Helle. Holmsten, Morten. Jensen, Carsten Lindvig. Jensen, 
Helle Greve. Madsen, Lars Skovly. Nielsen, Dorthe. Nielsen, Henrik Nonbo. 

Nielsen, Jette Lykke. Olesen, Hanne Krogager. Pedersen, Jeanette Strand.
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Petersen, Kristian Helm. Rasmussen, Lars Bo. Søfeldt, Anette. Vikkelsøe, 
Jeanett. Winding, Annette. Zinek-Jørgensen, Morten.

z. Barkler, Lars. Bentzen, Anne. Christensen, Kim Lykkegård. Engel
hardt, Ann-Stina. Frederiksen, Daimi. Friberg, Carsten. Ingvartsen, Ca
milla. Jensen, Susanne Kær. Krogsholm, Niels Henrik. Larsen, Birgitte 
Møller. Larsen, Jens. Møller, Per Edlef. Pedersen, Jens Bach. Porsgaard, 
Stig. Rasmussen, Brith. Rasmussen, Gitte Solgård. Scheppan, Michael. Thor- 
ding, Mette. Tørnqvist, Kim.

u. Boldt, Claus. Christiansen, Charlotte. From, Peter. Gøtzsche, Ma
rianne. Hansen, Gitte. Hansen, Steen. Henriksen, Jan Tofte. Henriksen, Kitt 
Schou. Henriksen, Stig Mose. Jørgensen, Carsten Bøgh. Keilberg, Ole. Lo
rentzen, Mette. Nielsen, Jacob. Rasmussen, Jacob. Reimann, Morten. Riber, 
Jens. Rosager, Thomas. Rosenvang, Claus. Sørensen, Susan Agerholm. Theil- 
gaard, Jørgen. Thrane, Tine.

HF-eksamen 1986:
p. Andersen, Heidi Lykke. Astrup, Birgitte. Christiansen, Lise Thalia. 

Frandsen, Morten Dalsgaard. Halle, Jan. Hansen, Anne Thrysøe. Hansen, Lene 
Rechnagel. Hansen, Lisbeth Thejl. Haugstrup, Annette. Jensen, Christian Ko- 
foed. Jensen, Sandra Ploug. Knudsbo, Nina. Larsen, Lisbeth Hauge. Madsen, 
Anne Birgitte. Malle, Britt Slot. Nielsen, Hans Henning. Nielsen, Irene. 
Nielsen, Marianne Spørring. Olsen, Sanne. Petersen, Sanne Frisch. Schnabel, 
Anette Larsen. Trentei-Hansen, Kenn. Vestergaard, Jacob Bielenberg. Wie
mann, Ida.

q. Andersen, Janne Brit. Christiansen, Anne-Mette. Clausen, Kenneth 
Kastbjerg. Hansen, Alan. Hansen, Søren. Herning, Anne Mette. Holst, Søren. 
Jensen, Maja. Jensen, Susanne Hillbrandt. Jørgensen, Marc Juul. Krog, Ani
ta. Krogh, Kirsten. Larsen, Birgitte Thorup. Larsen, Dorthe Gammelgaard. 
Maue, Christina. Olsen, Tina Arvad. Pedersen, Dorte. Rasmussen, Jytte. 
Schultz, Anne. Walther, Mona Susanne.

r. Andersen, Charlotte Norman. Andersen-Al strup, Peter Christian. 
Buch, Heidi Milling. Jensen, Annette. Jørgensen, Mette. Kieler, Lone. Klej
ner, Charlotte. Lillesø, Bente Marianne. Madsen, Annette Neerup. Madsen, 
Connie. Michelsen, René Hartmann. Michelsen, Yvonne Hartmann. Pedersen, 
Jeanett Willemoes. Pedersen, Lasse Elmelund. Pedersen, Michael. Rasmussen, 
Asger Wehner. Rasmussen, Erik. Rønnow, Charlotte. Rønnow, Lone Slumstrup. 
Skafte, Diana. Sørensen, Kristina Mai-Britt. Sørensen, Tina Haubjerg.
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Legater, flidspræmier og stipendier.

Ved translokationen 1986 uddeltes følgende legater, flidspræmier og sti
pendier:

Frk. Ernsts legat for dimittender tildeltes følgende studenter: Lisbeth 
Nielsen, Torben Linde, Berit Wølke, Charlotte Christiansen, Kim Bjerner 
Hansen samt Marianne Spørring Nielsen (HF).

Rektor Henrichsens jubilæumslegat samt Rektor Petersens legat til stu
dent Gitte Poulsen.

Overlærer Karl Schmidts mindelegat til studenterne Anne Bentzen og Jens 
Bach Pedersen.

Mag. scient. Poul Helweg Jespersens mindelegat til studenterne Stig Pors- 
gaard og Claus Rosenvang.

Moltkes legat for kgl. embedsmænds børn til studenterne Anne Marie Car
stens og Mette Thording.

Det Hostrupske legat til student Anne Vadskjær-Jensen og Susanne Mølle
gård Jørgensen (2.z).

O.K.-legatet til studenterne Anne Vadskjær-Jensen, Morten Lindum og Jea- 
nett Vikkelsøe.

Niels Jensens legat til studenterne Mia Sørensen, Marie Wildt, Anne Brith 
Rasmussen, Tina Jensen, Malene Vogt, Maiken Engsbye, Claus Forrai, Inger 
Elise Mey, Dorthe Nielsen, Jette Lykke Nielsen, Hanne Krogager Olesen, 
Jeanette Strand Pedersen, Gitte Hansen, Kitt Schou Henriksen, Stig Hen
riksen, Claus Rosenvang samt Lisbeth Thejl Hansen og Erik Rasmussen (HF).

Legat fra Odenseanérsamfundet til student Malene Vogt.

Mindelegat for baron Steen Eiler Schaffalitsky de Muchadell til Anne Bir
gitte Madsen (HF).

Odense Katedralskoles jubilæumslegat til student Poul Rasmussen samt Tom 
Vedby Jørgensen (2.c), Charlotte Bay, Alexandra Mey, Gitte Falcher Peder
sen, Flemming Trap (2.x), Karin Andersson, Susanne Møllegård Jørgensen og 
Maj-Britt Nielsen (2.z).

Legat fra 40-års jubilarerne til student Karen Friis.

Legat fra 45-års jubilarerne til student Kristian Helm Petersen.

Skolebestyrer Niels Grønbæk og hustrus legat til studenterne Anne Vads- 
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kjær-Jensen, Mette Hansen, Jeanette Vikkelsøe samt Tina Haulbjerg Søren
sen og Asger Wehner Rasmussen (HF).

Legat fra Katedralskolens Venner til studenterne Eva Hornbech Pedersen 
og Lars Barkler.

Gavekort fra Hempel samt Katedralskolens Venner til student Stig Pors- 
gaard samt Kristina Mai-Britt Sørensen, Kenn Trentel-Hansen og Susanne 
Hillbrandt Jensen (HF).

Stipendier til studenterne Mia Sørensen, Marie Wildt og Anne Brith Ras
mussen.
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SKOLEÅRET 1986-87

Eleverne:
Antallet, af elever pr. 1. marts 1987 var 588. Eleverne er fordelt på gym
nasiet og HF-kurset, som det fremgår af følgende oversigt:

3. sa.
Absalonsen, Anne 
Borum, Gitte 
Boye, Marianne 
Buhl-Petersen, Eva 
Esmann, Mette 
Fosvig, Heidi 
Jørgensen, Jette 
Laursen, Liselotte 
Laursen, Peter Ingsø 
Lohse, Trine

Pedersen, Charlotte 
Rasmussen, Carsten Lund 
Rasmussen, Hanne Brunshøj 
Strate, Sally 
Sørensen, Lil Berggreen 
Thalbitzer, Michael 
Wagner, Rikke 
Wallentin, Laila 
Walther, Bo 
Winding, Helle

3. sb..
Andresen, Birgit Bay 
Bangsø, Annette 
Fleischer, Rune 
Jakobsen, Birgitte 
Jakobsen, Mette Le 
Jensen, Annemette Birch 
Jespersen, René Fich 
Kjær, Henrik

Klinting, Eva
Lauritzen, Jeanett
Luther, Heidi
Madsen, Kate
Madsen, Trine
Rasmussen, Claus Bo
Starklint, Anne Christine

3. sc.
Andersen, Tina Kjølby 
Antonsen, Thomas 
Boisen, Hannah
Buch, Birgitte 
Dickmeiss, Eskil 
Eriksen, Jesper 
Eriksen, Tine 
Heiden, Martin 
Hellelund, Karen 
Jensen, Annette Bonde 
Jørgensen, Jeanette Thi strup

Jørgensen, Tom Vedby 
Larsen, Susanne Bau 
Lehn, Marianne 
Møller, Therese 
Nielsen, Astrid Lindvig 
Nielsen, Lotte 
Olsen, Heidi Gudmand 
Pedersen, Helle Haunstrup 
Plehn, Vibeke 
Sørensen, Mona la Cour
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3. mx.
Andersen, Per Trøjgaard 
Bay, Charlotte 
Besser, Michael 
Christensen, John 
Egholm, Judy 
Jensen, Carsten 
Jensen, Torben 
Kjær-Madsen, Jakob 
Larsen, Allan 
Lund-Hansen, Thomas 
Lund-Olesen, Susanne

3. my.
Basu, Dines
Doör, Thomas
Hansep, Lis Holm
Hansen, Mads Kamp
Hansen, Mogens Birk
Hansen, Ole
Horn, Christian
Jacobsen, Tina
Jensen, Lisa Egebro 
Kjærsgaard, Pernille 
Klitgaard, Anders 
Kofod-Sonne, Pia

3. mz,
Andersen, Knud Dalggard 
Andersson, Karin 
Barkler, Povl 
Bei skjær, Mette 
Bonnemose, Tina
Christiansen, Henning Stokkebye 
Emmersen, Lena 
Færgemann, Christian 
Hansen, Søren 
Hyllegaard, Jan

Lundtofte, Martin 
Melby, Eva 
Mey, Alexandra 
Navntoft, Trine 
Pedersen, Kim Dall 
Pedersen, Lena 
Pedersen, Søren 
Petersen, Gitte Falcher 
Rasmussen, Henrik 
Trap, Flemming 
U1lerlund, Gert

Kristensen, Hans Henrik 
Larsen, Lene Bastholm 
Lippert, Michael 
Nielsen, Niels Kold 
Obling, Jeanette 
Pedersen, Kim Vittrup 
Pedersen, Marianne 
Ploug-Sørensen, Lars 
Poulsen, Christian 
Rasmussen, Thomas 
Skaarup, Jette 
Weeth, Morten

Jensen, Thomas Brorsen 
Johannesen, Jes
Jørgensen, Susanne Møllegård 
Knudsen, Søren Winther 
Krogh, Jesper Nielsen 
Larsen, Kristina Hjelmager 
Lyth, Niels 
Nielsen, Maj-Britt 
Pedersen, Kim Grundahl 
Poulsen, Bjarne
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Hørder, Jakob
Ingvartsen, Kristina

Rasmussen, Lene
Sørensen, Anders Møller

3. mu.
Andersen, Kent Dupont 
Andersen, Peter Runitz 
Behrens, Kristina 
Bro, Rasmus Zier 
Christensen, Marianne 
Hemmingsen, Mads Valberg 
Jensen, Anders Damgård 
Johnsby, Leshly 
Kofod, Flemming 
Korsgaard, Emily 
Larsen, Marianne Nylandsted

Larsen, Aage Kjær 
Michaelsen, Anne-Mette 
Nancke, Marlene 
Nielsen, Kim 
Poulsen, Søren 
Søndergaard, Liselotte 
Trenskow, Henrik 
Vølund, Hardy 
Wager, Peter 
Znyk, Mariusz

2. sa.
Alsig, Karin 
Geertsen, Pernille 
Hansen, Malin 
Hansen, Steen Betak 
Hansen, Susan 
Henriksen, Gitte Tofte 
Jørgensen, Lene 
Knudsen, Jonna 
Kragh, Ulla
Kristensen, Mette Winther 
Larsen, Irene Ringvig 
Larsen, Karin Korup

2. sb.
Astrup, Katrine
Berg, Marianne Røn 
Christiansen, Mette Møller 
Eriksen, Bibi
Hansen, Annette Laundrup 
Hansen, Lone Bjerregård 
Hemmingsen, Bjørn

Madsen, Tina 
Martinsen, Nete 
Nedergaard, Anita Krogh 
Nedergaard, Karen 
Rasmussen, Eva Grønfeldt 
Rasmussen, Lene Maria 
Schrøder, Pia Norge 
Thomassen, Mark Friis 
Thomsen, Vibeke Herborg 
Vincentz, Niels Egede 
Wengenroth, Lone

Larsen, Anne-Mette 
Marcussen, Kirsten 
Mikkelsen, Lene Ladegaard 
Nielsen, Marianne Boye 
Pedersen, Betina 
Pedersen, Ditte Bach 
Pedersen, Mette
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Hinke, Elisabeth 
Jensen, Ålette Pilegaard 
Kjærran, Tonje 
Larsen, Anette

2. sc.
Andersen, Anne 
Bech, Leanette 
Clausen, Jeanette 
Frousing, Marianne 
Heckenthaler, Michael 
Holmstrup, Jane 
Høyberg, Tine 
Jacobsen, Iben Brock 
Larsen, Annette Møller 
Larsen, Kirsten 
Larsen, Line Vesterlund 
Mortensen, Dorthe Mejer

2. mx.
Birkerød, Jeanette 
Christiansen, Tim 
Edal, Charlotte 
Eimer, Henrik 
Elvang-Gøransson, Jens 
Frederiksen, Pia 
Hansen, Janne Boe 
Hansen, Kirstine Mølgaard 
Hansen, Svend Erik Lindgaard 
Haue, Rikke 
Heldbjerg, Allan

2. my.
Christensen, Søren Vrønning 
Grove, Helene 
Jespersen, Tina Brandt 
Knudsen, Christian 
Krogh, Thomas Nylandsted

Petersen, Heidi Lyng 
Rasmussen, Gitte Toftegaard 
Rosener, Marianne 
Vestergård, Lars

Mortensen, Gitte Krogager 
Nielsen, Astrid Holm 
Nielsen, Dorthe Toft 
Nielsen, Karin Schandorff 
Nonved, Susanne 
Ousager, Jakob 
Petersen, Annette Birkholm 
Poulsen, Charlotte 
Rasmussen, Lone 
Rasmussen, Solvej 
Rosenbech, Maria 
Sørensen, Hanne

Hofmann, Charlotte 
Jensen, Thomas 
Jensen, Thomas Bräuner 
Klarholt, Jacob 
Lund-Olesen, Solveig 
Nielsen, Torben 
Olsen, Jens Ole 
Pedersen, Betina 
Rosendahl, Sara 
Wiingreen, Morten 
Wraae, Jeanett

Nielsen, Rasmus 
Nielsen, Susanne 
Olsen, Jesper Nørr 
Pedersen, Carsten 
Petersen, Martin Kaufmann
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Larsen, Tina Sel lebjerg 
Laugesen, Jeanette 
Madsen, Anette Bro 
Madsen, Klaus Gregaard 
Müller, Lone 
Møller, Peter

2. mz.
Birkeland, Peter 
Daugaard, Marianne 
Erlangsen, Annette 
Folden, Heidi 
Hansen-Larramendi Karl 
Hassenkam, Charlotte 
Hermann, Britt 
Hollingdal, Torben 
Holliggdal, Ulrik 
Jørgensen, Casper

2. mu.
Andersen, Ole 
Boesgaard, Lars 
Christensen, Lene Hoffmann 
Frette, Lone 
Jakobsen, John Deichmann 
Jensen, Henrik Kent 
Johnsen, Henriette 
Kløverpris, Pernille 
Knudsen, Lene Immerkjær 
Knudsen, Thomas 
Larsen, Anne-Mette

1. sa.
Andersen, Käte Rahbech 
Andersen, Linda 
Andersen, Tina Mayn 
Beier, Carsten 
Christiansen, Tina

Poulsen, Lone
Rasmussen, Allan Ostergaard
Rasmussen, Birgitte
Rasmussen, Michael Brandt
Villemoes, Jane

Jørgensen, Per 
Krag, Claus 
Lundgren, Michael 
Nielsen, Jette Mejdal 
Nielsen, Michael Bruun 
Nielsen, Thomas Ilskov 
Overby, Stefan 
Petersen, Erik Gert 
Rasmussen, Lisbet Aagaard 
Sanderlund, Thomas

Larsen, Bent Ivan Holmegaard 
Lorenz, René 
Møller, Jens Edlef 
Rasmussen, Elisabeth Friis 
Rasmussen, Erling 
Rasmussen, Tine 
Riisom, Carsten 
Stub, Christina 
Vilhelmsen, Jan-Ulrik 
Østerby, Thomas

Krake, Liv
Landorph, Nina 
Madsen, Inge Lise 
Monrad, Christa 
Pedersen, Ane Mandrup
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Frederiksen, Malene 
Frederiksen, Signe Skov 
Haarder, Agnete 
Haines, Jens Christian 
Hansen, Linda Betina 
Hertz, Pernille 
Jensen, Lotte Damsgaard

1. sb.
Bie, Anna Marie 
Bundesen, Cathrine 
Christiansen, Tina 
Hansen, Sara 
Jensen, Birgitte Elkær 
Jensen, Gitte 
Jørgensen, Ellen Gundlach 
Jørgensen, Heidi Sonne 
Jørgensen, Tina 
Knudsen, Brit

1. sc.
Andersen, Karin Moreau 
Birkerød, Katharina Heidi 
Christensen, Jeanett 
Christensen, Susanne 
Dickmeiss, Jørgen Benjamin 
Elbirk, Stine 
Hansen, Tina Charlotte 
Jensen, Anne Møller 
Jensen, Marlene 
Jørgensen, Anette 
Knage, Susan 
Larsen, Anette

1. mx.
Adolph, Søren
Mugha!, Naheed Akhtar 
Andersen, Bente Ramskov

Pedersen, Helle Trine Hedegaard
Petersen, Katrine
Stabell, Astrid
Sørensen, Sofie Møller
Thording, Karen Nielsen
Ostergaard, Sigrid

Lund-Larsen, Rosanne Beth 
Mortensen, Lone Courdt 
Nielsen, Christina Snejbjerg 
Nielsen, Stine Reinhardt 
Pedersen, Pernille Broholm 
Pedersen, Rikke Syl vest 
Rødsgaard, Christina 
Schackinger, Cecilie Victoria 
Sørensen, Pernille Zeuthen 
Würtz, Trine Malene

Larsen, Rikke 
Lindegaard, Bibi 
Lundtofte, Anne-Mette 
Meyer, Camilla Schufri 
Nielsen, Gitte Lund 
Nielsen, Helle Larsen 
Nordqvist, Axel Nicolai 
Pedersen, Mette Rønnow 
Petersen, Anne Feldballe 
Svane, Annita 
Sørensen, Inge Ejbye 
Sørensen, Preben Randrup

Jørgensen, Jørn Møllegaard 
Larsen, Claus 
Larsen, Tommi Bastholm
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Bryld, Eigil
Christensen, Jesper Buchgraitz 

Degnegaard, Puk 
Dreier, Bente Elisabeth 
Hansen, Ann-Louise Korsgård 
Hansen, Henrik Stig 
Hauge, Mona 
Jensen, Ann-Louise 
Jensen, Jesper Wikkelsø 
Jønsson, Frank

1. my.
Erbs, Bjarne 
Christensen, Anja 
Eriksen, Marianne 
Ferrarese, Ricardo 
Gade, Henriette 
Hansen, Brian Spanggård 
Hansen, Mette Kildemoes 
Holst, Henrik 
Jensen, Anne Duus 
Johansen, Kim Poulsen 
Klarholt, Kasper 
Larsen, Astrid

1. mz.
Abildgaard, Mette 
Andersen, Tina Haahr 
Fjallda!, Jon 
Hansen, Britt Kielstrup 
Hansen, Henry 
Hansen, Karin Elsebeth 
Hansen, Kasper Bøg 
Henriksen, Heidi Foged 
Henriksen, Jens Løgstrup 
Henriksen, Trine Foged 
Holst, Kristian 
Hørmand, Mads

Lundgren, Nicholas 
Mathiassen, Rasmus 
Mey, Kristianna 
Nielsen, Anders Friis-Wandall 
Nørbæk, Thomas 
Rasmussen, Marianne 
Staunæs, Dorthe
Sørensen, Hans Jacob Luunbjerg 
Wilsbech, Søren

Lohse, Anders
Madsen, Bettina Møllegård 
Mejdahl, Eik
Nielsen, Jesper Friis-Wandall 
Oddershede, Lene 
Rasmussen, Johnnie 
Skarnvad, Claus 
Stampe, Mia 
Sørensen, Rasmus Mønster 
Wii ngreen, Thomas Danquardt 
Wind, Thomas Peter 
Wrang, Joachim

Lund, Stefan 
Madsen, Rikke 
Matthiesen, Birgitte 
Nielsen, Jesper 
Nørbæk, Rikke
Petersen, Signe Ballegaard 
Poulsen, Søren Bierre 
Rasmussen, Dorthe 
Röttger, Allan 
Siboni, Anders
Simonsen, Christian de Laurent 
Svendsen, Claus
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Jensen, Sik Cambon 
Krebs, Marius

1. mu.
Andersen, Bettina 
Balslev, Stine 
Bentzen, Peer 
Brockstedt, Christina 
Christensen, Jesper Leth 
Gork-Jensen, Thomas 
Hansen, Claus Troldal 
Haugaard, Per 
Jensen, Jesper Hauge 
Klint, Liselotte 
Knudsen, Adam 
Knudsen, Karen Trydeman 
Kolte, Mette Irene 
Kristensen, Mette Eg

2. HFp.
Brøndtoft, Lotte 
Christensen, Marianne Kolle 
Christiansen, Kate 
Flensted-Jensen, Karen 
Glibre, Pia Majbritt 
Guttesen, Heidi 
Hansen, Helle Egdal 
Hansen, Michael Bovbjerg 
Jakobsen, Henrik 
Jensen, Anette Kristin 
Jørgensen, Vinnie 
Larsen, Hanne Boman

2. HFq
Andersen, Charlotte Johanne 
Arndal, Minna Ingeborg 
Bergholdt, Hans 
Borch, Lotte

Thisgaard, Jens 
Østergaard, Morten

Krogh-Madsen, Steen 
Larsen, Bodil Skov 
Messmann, Sune 
Nielsen, Asger Munk 
Nielsen, Birgitte Neldeberg 
Pedersen, Anna 
Rasmussen, Line Hedam 
Rasmussen, Solveig Bille 
Rohold, Lars 
Schnabel, Jens 
Smidstrup, Kim 
Spenner, Peter 
Sundahl, Allan 
Weeth, Katrine

Lassen, Kristian 
Lorenzen, Dorthe 
Lumholdt, Kirsten Vibeke 
Munkholm, Jan 
Mygdam, Mette 
Nielsen, Susanne 
Petersen, Tina 
Rasmussen, Christa 
Schou, Maj-Britt 
Thaulow, Lene 
Zachhau, Merete

Kiersgaard, Sofie 
Kristensen, Henriette 
Nielsen, Lone Helboe 
Pedersen, Jan Staugård
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Desmentik, Lene PI ato, Anja
Ejlersen, Kim Munk Rasmussen, Pia
Jensen, Annemette Rysgaard, Claus

Jensen, Solveig Simonsen, Hanne Lisbeth

Jensen, Trine Sørensen, Linda Riber

Jørgensen, Karen Sørensen, Rikke Tornfeldt

1. HFp.
Andersen, Anja
Andersen, Birgitte 
Andersen, Jeanette 
Buchhave, René 
Hansen, Pernille Spangsberg 
Jensen, Heidi Nordal 
Jensen, Tine 
Johansen, Jens Groth 
Knudsen, Tina 
Kofod, Dorthe 
Kristiansen, Brian 
Madsen, Rikke Johnsen 
Martensen, Tine

Myrup, Jack
Pedersen, Anne-Marie
Pedersen, Jesper 
Petersen, Dorte 
Petterson, Lene Asferg 
Piesner, Marlene
Secher, Charlotte Folsach 
Smitt, Birgitte 
Styr, Morten 
Tiegel, Christine 
Tinggaard, Lene
Varnild, Mette Betina

1. HFq.
Bakke, Kenneth 
Buse, Marianne 
Christensen, Sussie 
Eriksen, Marianne Wiborg 
Fenger, Anette Hauch 
Hansen, Mogens Hvidtfeldt 
Jensen, Anne Marie Aarlund 
Jensen, Benthe 
Jensen, Lars Bo 
Jensen, Thomas Binau 
Joensen, Lene 
Johansen, Kristina Bloch

Karstensen, Birgitte Vejby
Knudsen, Carsten
Larsen, Dorthe
Larsen, Klaus Hedemann
Larsen, Michael
Madsen, Susanne
Mahdavi pour, Mohammad
Mikkelsen, Pernille Østergaard
Mouritzen, Izabella
Pedersen, Kim
Petersen, Anette
Uerkvitz, Arne Hou

1. HFr.
Baggesen, Tina Madsen, Lasse Høirup
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Bechsgaard, Birgitte 
Bergstedt, Lone Aadal 
Bojsen, Susan Lykke 
Byrgesen, Heike 
Christiansen, Helle 
Dockal, Marlene 
Iversen, Pia Meincke 
Jensen, Morten Lehmann 
Johnsen, Lars 
Jørgensen, Karin Janning 
Khan, Sobia 
Lyby, Peter

Madsen, Ulla 
Munk, Lone 
Pedersen, Maibrit 
Persson, Søren 
Poulsen, Peter 
Skjerbek, Tine 
Skjoldborg, Eva 
Terkelsen, Tina 
Thomsen, Morten 
Thyregod, Michael Haahr 
Wrang, Kirsten

Odense Katedralskole, Jernbanegade 34.
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Lærere.
Agergaard, Mogens Juul (biologi)................................................................ 17 83 03
Andersen, Jens (musik - engelsk)............................................................... 18 87 02
Bennike, Solveig (dansk - latin - oldtidskundskab)............................ 12 46 22
Bitsch, Aase Haubro (historie - idræt)..................................................
Bock, Maren (religion - formning).............................................................. 97 80 55
Bogaard, Helle Stahl (fransk)..................................................................... 14 92 01
Bolding Flemming (dansk - samfundsfag).................................................... 12 46 22
Christensen-Dalsgaard, Gerda (dansk)........................................................ 98 14 34
Clausen, Marianne (fransk - russisk)........................................................ 47 25 78
Frederiksen, Anne-Lise (engelsk - fransk - studievejleder)............ 13 14 38
Færing, Frede (religion - dansk)................................................................ 13 31 14
Goudsmit, Hans (tysk - studievejleder).................................................... 76 17 08
Hansen, Egon Ronge (geografi - studievejleder).................................... 31 43 25
Hansen, Kirsten Vivian (engelsk - formning).......................................... 91 15 48
Høgedal, Flemming (fysik - matematik - inspektor).............................. 15 70 27
Jacobsen, Hans Henrik (tysk - studievejleder)...................................... 18 01 00
Jacobsen, Aage Rønnow (historie - fransk).............................................. 12 11 60
Jensen, Ole (geografi)................................................................................... 11 06 94
Joensen, Bendt (musik - fransk).................................................................. 32 23 25
Jørgensen, Ove (biologi)............................................................................... 76 19 80
Keller, Ole (fysik - matematik).................................................................. 13 93 10
Kemp, Vilhelm (dansk - religion)................................................................ 15 33 44
Knudsen, Hanne Rahbek (italiensk - latin - oldtidskundskab).......... 17 47 45
Lastein, Ulla (biologi - kemi - studievejleder).................................. 15 17 88
Lauritzen, Ruth (matematik)......................................................................... 13 04 50
Lysgaard, Niels (matematik).......................................................................... 17 48 23
Madsen, Bent (kemi)........................................................................................ 13 17 21
Madsen, Finn (fysik - kemi)........................................................................ 97 84 88
Madsen, Hugo (historie - oldtidskundskab)............................................. 32 11 92
Madsen, Karin-Ann (dansk - psykologi)....................................................... 15 33 44
Mentz, Jørgen (historie - rektor).............................................................. 15 19 89
Mogensen, Lisbeth (fransk)............................................................................ 11 56 42
Mohr, Inge (matematik)...................................................................   14 03 37
Mohr, Svend (matematik - fysik).................................................................. 14 03 37
Mortensen, Ole (latin - græsk - oldtidskundskab)................................ 13 03 93
Munkholm, Ellen (matematik)......................................................................... 15 13 76
Maarup, Lars Zacho (biologi - engelsk).................................................... 17 40 70
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Nielsen, Ivan (idræt)..................................................................................... 16 04 58
Nielsen, John (matematik)............................................................................. 16 69 92
Nielsen Karen Margrethe (historie - engelsk)........................................ 14 94 71
Nielsen, Tommy (religion - tysk)............................................................... 11 12 90
Nisbeth, Henrik (latin - græsk - oldtidskundskab).............................. 44 23 34
Nommensen, Børge (engelsk - idræt)........................................................... 15 33 37
Olesen, Erik Bruun (fysik - matematik - inspektor)............................ 13 32 23
Pearson, Kirsten Atterdag (engelsk - fransk)........................................ 99 12 38
Pedersen, Anne-Dorthe (engelsk - idræt).................................................. 13 90 96
Pedersen, Ellen (historie)........................................................................... 16 19 19
Petersen, Kirsten Vedel (biologi - idræt).............................................. 48 15 99
Petersen, Lars (fysik - matematik)............................................................
Piesner, Johannes (engelsk - tysk)............................................................ 14 84 11
Rahba, Bodil (fransk - engelsk)..................................................................
Ravn, Karen Bodil (idræt - tysk)................................................................ 13 80 31
Ravn-Jensen, Else Digmann (idræt - dansk).............................................. 15 36 88
Reffstrup, Knud Ole (kemi - fysik - datalære)...................................... 15 33 56
Schaumburg, Frauke (engelsk - tysk).......................................................... 14 78 30
Schepelern, Jens Otto (musik)...................................................................... 69 13 81
Schultz, Carl Flemming (dansk - historie).............................................. 12 63 80
Sigh, Flemming (geografi - boginspektor)................................................ 47 20 13
Stokholm, Richard (dansk - tysk)................................................................ 13 36 17
Sørensen, Poul Husum (engelsk - spansk - idræt).................................. 17 19 28

Skolens administration:
Rektor: Jørgen Mentz
Lærerrådsformand: adjunkt Solveig Bennike
Inspektorer: adjunkt Flemming Høgedal og adjunkt Erik Bruun Olesen
Boginspektor: lektor Flemming Sigh
Gymnasie-studievejledere: lektor Hans Goudsmit, adjunkt Egon Ronge Hansen, 
adjunkt Anne-Lise Frederiksen
HF-studievejledere: lektor Hans Henrik Jacobsen og adjunkt Ulla Lastein 
Skolesekretærer: Eva Teglbjærg, Aase Nielsen og Ida Petersen 
Pedel: Ejnar Larsen
Pedelmedhjælper: Bjarne Madsen
Kantinebestyrer: Marlis Serve
Kantinemedhjælper: Birgit Larsen
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Mogens Juul Agergaard Jens Andersen Solveig Bennike

Aase Haubro Bitsch Maren Bock Helle Stahl Bogaard

Flemming Bolding Gerda C.-Dalsgaard Marianne Clausen
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Anne-Lise Frederiksen Frede Færing Hans Goudsmit

Egon Ronge Hansen Kirsten Vivian Hansen Flemming Høgedal

Hans Henrik Jacobsen Aage Rønnow Jacobsen Ole Jensen
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Bendt Joensen Ove Jørgensen Ole Keller

Vilhelm Kemp Hanne Rahbek Knudsen Ulla Lastein

Ruth Lauritzen Niels Lysgaard Finn Madsen
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Hugo Madsen Karin-Ann Madsen Jørgen Mentz

Lisbeth Mogensen Inge Mohr Svend Mohr

Ole Mortensen Ellen Munkholm Lars Zacho Maarup
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Ivan Nielsen John Nielsen Karen Margrethe Nielsen

Tommy Nielsen Henrik Nisbeth Børge Nommensen

Erik Bruun Olesen Anne-Dorthe PedersenKirsten Atterdag Pearson
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Ellen Pedersen Kirsten Petersen Lars Petersen

Johannes Piesner Bodil Rahba Karen Bodil Ravn

Else Digmann 
Ravn-Jensen

Knud Ole Reffstrup Frauke Schaumburg
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Jens Otto Schepelern Carl Flemming Schultz Flemming Sigh

Richard Stokholm Poul Husum Sørensen Eva Teglbiærg

Aase Nielsen Ida Petersen
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Ejnar Larsen Bjarne Madsen
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SKOLEÅRET DER GIK

Intro-ugen
På Odense Katedralskole er der tradition for at tage godt imod nye elever. 
Skoleåret begyndte onsdag den 6. august, hvor nye elever blev modtaget på 
skolen, fik dikteret skema og blev vist rundt på skolen. Programmet for de 
følgende dage var lagt af intro-udvalget, nedsat af og blandt skolens ele
ver. Det er dette udvalgs opgave at give de nye elever i 1. g og 1. HF en 
god velkomst her på OK, - at gøre overgangen til gymnasiet og HF så smerte
fri som muligt. Intro-dagene tager først og fremmest sigte på, at man læ
rer sine nye klassekammerater, sine nye lærere og det nye arbejdsmiljø at 
kende.
På programmet i år havde vi som sidste år arrangeret en "kreativdag", hvor 
eleverne klassevis forberedte sange, digte, teater m. m. under temaet "Før
ste dag i 1. g og 1. HF". Arbejdet blev forevist om aftenen, hvor alle nye 
elever sammen med deres lærere og intro-udvalget var samlet til fællesspis
ning, underholdning og folkedans.
Et andet fællesarrangement var en idrætsdag, som dog skulle vise sig ikke 
at have så meget med idræt at gøre. Arrangementet løb af stabelen under me
gen morskab på Odense Stadion, hvor intro-udvalget havde planlagt forskel
lige aktiviteter.
Yderligere bestræbte vi os på at præsentere de nye elever for, hvad skolen 
byder på af elevaktiviteter, og de opmuntredes stærkt til at deltage i dis
se. Der er altid brug for nye kræfter!

Temadage
29. - 31. oktober 1986 afholdtes temadage. Som overordnet tema havde man 
valgt: Konflikter og konfliktløsninger. At emnet var egnet, viste den kends
gerning, at der fra elever og lærere indkom mere end 150 forslag som under
emner. Selvom de blev reduceret til ca. 30, spændte de uhyre vidt. For blot 
at give et lille indtryk, skal der nævnes nogle eksempler: Spontanspil over 
personlige konflikter, narkotika, psykiske konflikter, nyreligiøse sekter, 
USA-Sovjet, racisme, traditionelt og økologisk landbrug i Danmark o. a. 
Den praktiske side af sagen tog et koordinationsudvalg, bestående af lærere 
og elever, sig af.
Alle sejl var sat til for at gøre de tre dage så tiltrækkende og spændende 
som muligt. Kendte og ukendte foredragsholdere stod på talerstolen eller sad 
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ved katederet; der blev vist film og lysbilleder; der blev lyttet og disku
teret.
På trods af projektets omfang fik dagene et fint forløb - og med godt udbyt
te for alle. De tilbagemeldinger, udvalget fik, viste klart, at stemningen 
for fremtidige projekter af denne art var positiv. Det store flertal havde 
desuden opnået forståelse for andres forhold, havde lært noget, der lå ud 
over skoledagens sædvanlige rammer. Alle gav udtryk for, at det havde været 
meget givtigt at lære andre elever bedre at kende - på tværs af klasser og 
grene. Fællesskabet var blevet væsentligt styrket gennem disse tre dage.

Studierejser og ekskursioner 1986-87
3. xuN 18. 8. - 22. 8. Samsø (biologi, geografi)
3. yzN 25. 8. - 29. 8. Samsø (biologi, geografi)
3. z 9. 9. - 13. 9. Polen (historie)
3. u 20. 9. - 27. 9. Prag (religion)
3. x 1.10. - 3.10. Hamborg (dansk, fysik)
3. b 2.10. - 4.10. København (dansk, religion)
3. aF 10.10. - 20.10. England (engelsk)
2. u 26. 2. - 28. 2. København (dansk, religion)

1- P 13. 3. - 14. 3. København (dansk, historie)
2. z 19. 3. Fredericia (kemi)

Fællesarrangementer
En del af årets fællesarrangementer indgik i temadagene i oktober, der ialt 
omfattede 16 fællesarrangementer.
Derudover har der i foråret været afholdt følgende fællesarrangementer: Ori
entering vedrørende elevrådsvalg. Teater Papinac, Nicaragua - At dræbe en 
drøm (lyd-diasspil med efterfølgende foredrag). Gymnasiereformen.

Skolens musikliv
Ved forårskoncerten den 17. april 1986 var hovedværkerne uddrag af Haydns 
oratorium "Skabelsen" (som vi havde deltaget i ved Odense Byorkesters opfø
relse den 27. februar) og rock-kantaten "The Creation" af Brobowitz & Porter. 
Domkirkens 543. musikaften den 8. december 1986 omfattede, foruden orgelmusik 
ved domorganisten, kormusik, komponeret eller arrangeret af Weelkes, Weyse, 
Schubert, Elgar, Rued Langgaard, Bjørn Hjelmborg, Bendt Joensen og Jens An
dersen. En del af korets program blev gentaget ved juleafslutningen på skolen 
og i Set. Hans kirke den 19. december.
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Forårskoncerten den 9. april 1986 bestod bl.a. af en række rytmiske sange, 
korsange af Dvorak og Brahms og nogle rytmiske instrumentalnumre fremført 
af et "elevband", som også optrådte ved flere festlige lejligheder i løbet 
af skoleåret.

Så godt som verdensmestre i volleyball!
Odense Katedralskole har i 1986-87 deltaget i gymnasieskolernes atletikstæv
ne og gymnasieskolernes turneringer i fodbold, håndbold, basket- og volley
ball.
Desuden har der været arrangeret en venskabsmatch mod Tornbjerg Gymnasium i 
basketball, og 3. u har stået for en vellykket intern turnering i volley
ball for blandede hold. I september deltog 1. x i en oplevelsesrig aktivi
tetsdag, arrangeret af Institut for idræt, Odense Universitet.
Af pladsmæssige grunde må vi nøjes med kun at nævne nogle enkelte resulta
ter. Både skolens drenge- og pigehold i volleyball kvalificerede sig gennem 
flere runder til Landsfinalestævne i Vordingborg i marts’. Pigerne opnåede 
en flot 6. plads, mens drengene blev danmarksmestre efter en fin og suveræn 
indsats. Holdet vandt således samtlige sæt i turneringen. - Den følgende 
skoledag modtog holdet fortjent af elever og lærere, samlet i kantinen, sko
lens hyldest, og holdets træner, Ivan Nielsen, fik den traditionelle luft
tur!

Øverste række fra venstre: Jakob Horder, Leshly Johnsby, Peter Wagner, Michael Hewers, Henrik 
Kjær. Forreste række fra venstre: Per Andersen, Jacob Kjær-Madsen, Kent Andersen.
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Skolekomedien
Skolekomedien i år var det klassi
ske stykke "Aladdin og den forun
derlige lampe". Det var dog ikke 
Adam Oehlenschlägers oprindelige 
version, men derimod en forkortet 
og moderniseret udgave ved Torben 
Jetsmark med musik af Dan Johnsen. 
Dertil kom skolekomediens egne ind
fald og musikalske påhit.
Stykket blev en stor succes og slog 
i år alle rekorder med hensyn til 
antallet af medvirkende: Godt 30 
skuespillere, 8 sceneteknikere og 
sminkøser, 8 musikere og 3 instruk
tører!
Skolekomedien er kendt for sin go
de stemning og sine mange hyggelige 
stunder. Det er en årligt tilbage
vendende begivenhed, hvor alle kan 
deltage.

Øverst:
Henrik Trenskow, 3.u.
Anette Birkholm, 2.c.
Malene Frederiksen, l.a.

Nederst:
Kristian Lassen, 2.p.
Kirsten Lumholdt, 2.p.
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Gæsteelever
Skolen har i år haft følgende udvekslingsstudenter:

Anne Marie Alexander (USA)
Amy le Feber (USA)
Melanie Lejer (Australien)
Esther Nasjleti (USA)
Michael Rewers (USA) 
Carrie Rukavina (USA) 
Jenny Stewart (Australien)

Hilsen fra gæsteeleverne

Kære Odense Katedralskole!

Vi vil gerne sige tak for det forløbne sjove og spændende år sammen med jer 
alle på Odense Katedralskole. Vi vil også gerne takke rektor og alle lærer
ne for at have været tålmodige, imens vi lærte det danske sprog og den dan
ske kultur at kende. Vi glemmer aldrig den sjove tid og de morsomme fester. 
Men først og fremmest vil vi gerne takke vores respektive klasser for de 
muligheder, de har givet os for at få et år fyldt med oplevelser, og vi er 
meget glade for, at de tog sig tid til at lytte til vores vrøvlede dansk.

Venlig hilsen 
på gensyn

Udvekslingsstudenterne 1987

Lærerkandidater
Skolen har i år haft følgende lærerkandidater:

Lili Susanne Andersen (dansk)
Jette Barsøe (tysk)
Edith Vedersø Gilberg (religion)
Yvonne Nikolajsen (latin)
Peder Aagaard (religion)
Helle Aagaard-Hansen (biologi)
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INTRODUKTION TIL DET NYE SKOLEÅR

Optagelse i gymnasiet og HF
Optagelse i 1. gymnasieklasse finder sted fra 9. eller 10. klasse. Optagel
se er betinget af, at ansøgeren

- har fulgt undervisningen i tysk på 7.-9. klassetrin,
- har aflagt den skriftlige del af folkeskolens afgangsprøver i dansk og 

regning/matematik med tilfredsstillende resultat,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i engelsk og tysk, hvis han/hun 

vil på den sproglige linie,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi, hvis han/hun vil på 

den matematiske linie.

Ansøgningsskema fås på den skole, hvor ansøgeren hidtil har gået, og det 
indsendes gennem skolen. På ansøgningsskemaet skal anføres, om ansøgeren 
ønsker optagelse på sproglig eller matematisk linie, samt om der ønskes un
dervisning i fransk, russisk, spansk eller italiensk, der for alle fire fags 
vedkommende er begynderundervisning. De, der søger optagelse på matematisk 
linie, skal yderligere vælge mellem undervisning i engelsk eller tysk. 
Svar om optagelse kan forventes i slutningen af juni.

Optagelse i 1. HF forudsætter normalt 10 års skolegang, evt. 9 år i folke
skolen + 1 år i gymnasiet, på EFG eller tilsvarende uddannelse. Optagelse 
er betinget af, at ansøgeren

- er fyldt 16 år senest den 31. januar det år, hvor der søges optagelse, 
- har aflagt folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk samt afgangsprø

ve i matematik, engelsk og tysk med tilfredsstillende resultat.

Ansøgningsskema (gult) fås på den skole, hvor ansøgeren hidtil har gået, og 
det indsendes gennem skolen. På ansøgningsskemaet skal anføres, om ansøgeren 
i 1. HF ønsker undervisning i formning eller musik.
Såfremt man ønsker at holde en pause efter afslutningen af folkeskolen, kan 
der på et senere tidspunkt søges optagelse på HF. I så fald skal ansøgeren 
rekvirere ansøgningsskema (blåt) på det kursus, hvor der ønskes optagelse. 
Efter ansøgningsfristens udløb (3. marts) indkaldes ansøgere til en samtale 
med HF-kursets rektor eller studievejleder.
Svar om optagelse kan forventes i begyndelsen af juni.
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Skoleårets start
Skoleåret begynder onsdag den 5. august.
Skolens nuværende elever møder kl. 10, nye elever i 1. g kl. 11 og nye ele
ver i 1. HF kl. 12.
Den første dag bydes nye elever velkommen, og de inddeles i klasser. Der dik
teres skema, og der er rundvisning på skolen.
De følgende dage afvikles et introduktionskursus, hvor det væsentlige er, at 
de nye elever lærer skolen og hinanden at kende. En af dagene er helliget 
kreativ udfoldelse, og ved en sammenkomst om aftenen vises klassernes resul
tater frem. Derudover gives der en række praktiske meddelelser af rektor, 
studievejledere og elevrepræsentanter.
Efter introduktionskurset er der normal skolegang.
I en weekend i begyndelsen af skoleåret arrangerer ældre elever sædvanligvis 
hyttetur for de nye elever.

i kantinen, hvor der kan arbejdes med lektier, skriftlige opgaver o.lign.

Skoledagen
Timerne har en varighed å 45 minutter:

1. time: 8.00 - 8.45
2. time: 8.55 - 9.40
3. time: 9.50 - 10.35
4. time: 10.45 - 11.30
5. time: 11.55 - 12.40
6. time: 12.50 - 13.35
7. time: 13.45 - 14.30
8. time: 14.35 - 15.20

I frikvarterer og mellemtimer kan eleverne opholde sig i studierummet eller

Skema
Eleverne får udleveret skema den første skoledag, og der kan på grund af HF's 
inddeling af skoleåret i to semestre, forventes enkelte skemaændringer i be
gyndelsen af januar.
De daglige skemaændringer meddeles på opslagstavlen ved hovedindgangen, og 
her kan eleverne orientere sig om eventuelle ændringer på grund af læreres 
fravær, ekskursioner o.lign. Yderligere kan der indhentes oplysninger om 
skema- eller lokaleændringer på 2. kontor.
Et skema omfattende time- og lokaleplan for samtlige lærere og klasser fin
des på en opslagstavle over for indgangen til lærerværelset.
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Ferieplan
1987: Efterårsferie:

Juleferie:
mandag den 19. oktober - fredag den 
onsdag den 23. december- fredag den

23. oktober
1. januar

1988: Vinterferie: mandag den 22. februar - fredag den 26. februar
Påskeferie:
Sommerferie:

onsdag den 30. marts - tirsdag den 
mandag den 20. juni

5. april

De nævnte dage er medregnet i ferierne.
Fridage er yderligere St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Bøger
Bogdepotet er beliggende i kældergangen over for formningslokalerne. 
Boginspektor er lektor Flemming Sigh.
Bogdepotets væsentligste opgave er at udlåne lærebøger til skolens elever. 
Det foregår i praksis på den måde, at faglæreren rekvirerer et sæt bøger til 
hele klassen. Når et klassesæt lærebøger er udleveret til eleverne, overta
ger de hver for sig ansvaret for bogen i henhold til følgende bestemmelser: 

- Bøgerne tilhører skolen. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bø
ger. Mishandling medfører bortfald af retten til boglån. Beskadigelser 
må straks anmeldes til boginspektor.

- Eleven skal straks ved modtagelsen gennemse bøgerne. Er der mangler el
ler beskadigelser (f.eks. løse blade), skal det omgående meddeles til 
boginspektor.

- Elevens navn og klasse skal skrives tydeligt på navnesedlen, for at glem 
te bøger kan tilbageleveres til låneren.

- Der må ikke noteres eller streges i bøgerne. Notesbøger o.lign, må ikke 
lægges ind i bøgerne.

- Udmeldes en elev af skolen, skal bøgerne samtidig afleveres til bogin
spektor.

Bogdepotet er åbent for elever i 3. frikvarter.
Papirvarer for hele skoleåret udleveres første dag i det nye skoleår.

Bibliotek
Skolens oprindelige bibliotek blev skabt på foranledning af rektor Søren An- 
chersen (1748 - 81) i forbindelse med ombygningen af det daværende Odense 
Gymnasium 1755 - 57. Senere fik latinskolen også sit bibliotek, men på of
fentlig foranledning og i forbindelse med Guldbergs skoleforordning af 1775. 
Grundstammen i det nuværende bibliotek, der også rummer en lille samling 
håndskrifter, udgøres af de to bibliotekers bogsamlinger, der blev slået sam 
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men, da de to skoler, Odense Gymnasium og Odense Latinske Skole, i 1802 blev 
forenet og fik navnet Odense Katedralskole.
Bogbestanden udgøres af ca. 37.000 bind. Skolens elever kan hjemlåne bøger 
fra biblioteket; udlån finder sted i 5. frikvarter, og udlånstiden er normalt 
en måned.
Bibliotekar er studielektor Ellen Pedersen.
Udlån 1. februar 1986 - 1. februar 1987: 991 bind.
Der findes i Odense en række andre biblioteker, som skolens elever kan benyt
te: Odense Centralbibliotek med 9 filialer samt et musikbibliotek og en lo
kalhistorisk afdeling, Odense Universitetsbibliotek o.a.

Kantine
Hovedbygningens loftsetage er indrettet som kantine, og her kan eleverne op
holde sig i frikvarterer og mellemtimer. Der kan i udsalget til rimelige pri
ser købes god og sund kost, enkelte varme retter, diverse former for salat, 
frugt, mælk, sodavand m.v.
Den gamle loftskonstruktion er bevaret, og der er her skabt en atmosfære, 
der gør det store loftsrum til elevernes foretrukne opholdssted, når de ikke 
har undervisning. - Kantinen anvendes yderligere til møder af forskellig art.

Skolens kontorer
Skolen har 3 kontorer:

1. kontor: rektor Jørgen Mentz
2. kontor: inspektorerne Flemming Høgedal og Erik Bruun Olesen og se

kretær Eva Tegl bjærg
3. kontor: sekretærerne Aase Nielsen og Ida Petersen 

Alle 3 kontorer ligger på 1. sal i den gamle bygning.

1. kontor
Rektor har kontortid daglig kl. 12.00 - 13.00. Yderligere kan rektor træffes 
efter aftale.
Fravær af anden grund end sygdom må kun forekomme med rektors tilladelse. 
Tilladelsen indhentes i god tid ved skriftlig henvendelse.

2. kontor
Inspektorerne Flemming Høgedal og Erik Bruun Olesen træffes på 2. kontor i 
de fleste frikvarterer. Sekretær Eva Teglbjærg træffes i tidsrummet kl. 8.30 
til 13.00.
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Henvendelse til 2. kontor bedes rettet angående følgende forhold:
- udmeldelse af gymnasieelever

Udmeldelse skal ske skriftligt.
- adresseændring for gymnasieelever

Ændring af adresse, telefonnumre og efternavn bedes omgående med
delt skolen.

- befordringsgodtgørelse
Alle elever, som har over 11 km. mellem hjem og skole, kan få be
fordringsgodtgørelse (buskort/togkort). Ansøgningsskemaer fås på 
2. kontor.

- formular til lægeattest
Elever, der mener, at de bør fritages fra idræt, skal hos egen læ
ge have udfyldt en lægeattest, som eleven selv skal betale. Der 
kan kun anvendes særlige blanketter, som fås på 2. kontor.

- skema- og lokaleændringer
Skema- og lokaleændringer vil fremgå af de daglige opslag.

- læreres udeblivelse
Såfremt en lærer udebliver fra undervisningen, henvender eleverne 
sig på 2. kontor 5 minutter efter timens begyndelse.

- soldaterpapirer
- glemte sager

Henvendelse angående glemte sager rettes til pedellen eller til 
2. kontor. Bøger, der bærer bogdepotets stempel, afleveres dog i 
bogdepotet.

- pludselig sygdom (Falck)

3. kontor
Sekretærerne Aase Nielsen og/eller Ida Petersen træffes normalt i tidsrum
met 8.00 - 15.20.
Henvendelse til 3. kontor bedes rettet angående følgende forhold:

- udmeldelse af HF-elever
Udmeldelse skal ske skriftligt.

- adresseændring for HF-elever
Ændring af adresse, telefonnumre og efternavn bedes omgående med
delt skolen.

- spørgsmål angående HF-uddannelsen i almindelighed
- Statens Uddannelsesstøtte

Ansøgningsskemaer til SU fås ved henvendelse til 3. kontor.
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Der henvises iøvrigt til artiklen om SU i afsnittet om støttemuligheder.
- skolens egne legater

Skolens legater kan søges af skolens elever. Ansøgningsfrister m.m. 
vil fremgå af opslag på skolen.

Ordensregler
Hvor der til daglig færdes mange mennesker, må der iagttages visse ordensreg
ler:

- Skolen er indrettet som et fagklassegymnasium, hvilket vil sige, at un
dervisningen i de forskellige fag foregår i bestemte lokaler, der er ind
rettet og udstyret til formålet. De enkelte klasser har ikke eget klasse
lokale, og der må skiftes lokale flere gange om dagen. Følgelig gælder, 
at man skal rydde op efter sig. Alle er vist enige om, at det ikke er 
rart at opholde sig i et lokale, hvor det flyder med affald og kridt!

- Det samme gælder for kantinen, hvor størsteparten af eleverne opholder 
sig i frikvarterer og mellemtimer. Desværre er der ikke så megen plads, 
at alle skolens elever kan opholde sig i kantinen samtidig, og elever i 
skolens ældre klasser, der er kendt med forholdene, må fra starten tage 
hensyn til nye elever, så at de også får plads i kantinen.

- Det er tilladt at ryge i skolegården og i kantinen, men ikke på gange og 
i klasselokaler.

- Cykler og knallerter skal placeres i skolens cykelskure. Et begrænset an
tal elever vil kunne få parkeringsplads til bil i skolegården. Der indgi
ves ansøgning til Fællesudvalget, der træffer afgørelse vedrørende par
kering i skolegården.

- Skolen har ikke ansvar og erstatningspligt for cykler, knallerter og an
dre ejendele. Elever bedes derfor sørge for, at cykler og knallerter er 
forsvarligt aflåst, og at værdigenstande og større pengebeløb ikke efter
lades i overtøj på gangene o.lign.

Studierejser og ekskursioner
Der er ingen, der har krav på ekskursioner eller udenlandsrejser, men det er 
meget ønskværdigt, om alle elever mindst én gang i løbet af gymnasietiden 
kommer på en flerdagesrejse.
En studierejse skal have en udførlig plan, herunder en plan for, hvordan rej
sen er knyttet til undervisningen i de fag, der er involveret. Ofte indgår 
stof i forbindelse med rejser i eksamenspensum, hvorfor alle elever i klas- 
sen/på holdet principielt skal deltage.
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Desværre er ønsket om studierejser langt større end de penge, der er til rå
dighed, og følgelig kan ikke alle rejser gennemføres. Hvilke rejser, der har 
været gennemført i det forløbne skoleår, fremgår af en oversigt tidligere i 
dette skrift.

Karaktergivning
I gymnasiet gives der meddelelse om elevernes standpunkt i de enkelte fag i 
december og marts.
Når der først gives karakterer i december, skyldes det hensynet til de nye 
elever, der på denne måde får sikret ro omkring den første tids undervisning. 
Umiddelbart før der gives karakterer, drøftes den enkelte elevs forhold i re
lation til standpunktet på et lærerforsamlingsmøde.
Ved skoleårets slutning gives en årskarakter, der udtrykker standpunktet ved 
årets slutning. - 13-skalaen benyttes.
Elever på HF får hverken terminskarakterer eller årskarakterer, og eksamen 
opnås udelukkende på grundlag af karakterer i aflagte prøver. HF-elever får 
dog normalt karakterer for skriftlige arbejder, og de kan, hvis de ønsker 
det, hos faglærerne få en bedømmelse af standpunktet.

Forældremøder
Der afholdes normalt:

- et forældre-elevmøde for 1.g-klasserne i løbet af efteråret,
- en forældre-elevkonsultation for alle klasser efter første karaktergiv

ning i december,
- en forældre-elevkonsultation for l.g-klasser før grenvalg i marts/april. 

Derudover kan forældre, når de ønsker det, træffe aftale om samtale med rek
tor.
På HF holdes der ikke forældremøder.

Mødepligt og forsømmelser
Der er mødepligt i såvel gymnasiet som på HF. Lærerne fører fraværslister, og 
der foretages regelmæssigt opgørelse over de enkelte elevers samlede fravær. 
Omfang af fravær oplyses for gymnasieelevernes vedkommende på de karakterbla
de, som de får udleveret i løbet af skoleåret, mens HF-eleverne får oplysning 
om fravær gennem studievejlederne.
I "Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 1. september 1984" 
er der fastsat følgende bestemmelser for elever i gymnasiet:
"Har en elev forsømt undervisningen i et eller flere fag i væsentligt omfang, 
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skal rektor underrette eleven om eventuelle konsekvenser af forsømmelserne 
(1. advarsel). Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skrift
ligt underrette eleven, og hvis denne er under 18 år, tillige forældremyndig
hedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold over for ele
vens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning (2. advarsel, skriftlig). 
Umiddelbart inden den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene 
for de elever, der har modtaget 2. advarsel. Såfremt rektor på baggrund af e- 
levens forsømmelser finder, at der bør tages forbehold ved elevens tilmelding 
til eksamen, skal han indsende en indberetning til direktoratet, hvori det 
indstilles, om eleven efter rektors vurdering bør have adgang til at deltage 
i eksamen ved skoleårets slutning. Direktoratet træffer derpå afgørelse i sa
gen".
For HF gælder følgende, jvf. "Cirkulæreskrivelse om mødepligt ved undervis
ningen til højere forberedelseseksamen af 4. oktober 1985":
"De studerende har pligt til at følge undervisningen i de fag, de har til
meldt sig/henholdsvis er optaget til, herunder til at aflevere de skriftlige 
arbejder, der forlanges. Tilsidesættelse heraf medfører normalt henvisning 
til at aflægge eksamen på vilkår som selvstuderende og udelukkelse fra under
visningen.
For fuldtidsstuderende må det samlede fravær normalt ikke overstige ca. 15%. 
Manglende aflevering af skriftlige opgaver sidestilles med fravær fra under
visningen og kan medføre, at den studerende mister retten til at aflægge ek
samen på vilkår som kursusstuderende samt til fortsat deltagelse i undervis- 
ni ngen.
Skønner rektor, at en studerendes fortsatte fravær og/eller manglende afle
vering af skriftlige arbejder i kursusforløbet vil nå et omfang, der kan be
grunde udelukkelse fra undervisningen og henvisning til at aflægge eksamen 
på vilkår som selvstuderende, giver rektor den studerende en mundtlig advar
sel. Samtidig henvises den studerende til en samtale med studievejlederen. 
Skriftlig advarsel gives, hvis fraværet fortsætter og/eller de skriftlige 
arbejder ikke afleveres trods den mundtlige advarsel. - Indberetning til di
rektoratet skal ske, hvis heller ikke den skriftlige advarsel medfører, at 
fraværet ophører, og/eller de manglende skriftlige arbejder afleveres, hvor
efter direktoratet på grundlag af rektors indberetning tager stilling til 
følgende muligheder: a) selvstudium uden ret til at følge undervisningen, 
b) selvstudium med ret til at følge undervisningen, c) fortsættelse på kur
sus med henblik på forbedring af fremmødet".
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Elevtelefon
På trappen ved hovedindgangen findes en mønttelefon, som eleverne kan benyt
te: tlf. nr. (09) 13 26 69.
Det kan være vanskeligt på kort tid at finde frem til skolens enkelte elever, 
og det vil følgelig være klogt at fortælle folk, der kan få brug for at rin
ge til én på skolen, dels hvornår der er frikvarter, dels hvilken klasse man 
går i. Kontoret kan kun påtage sig at modtage telefonbesked til eleverne, når 
det drejer sig om særdeles vigtige meddelelser.

Elevaktiviteter
Skolebladet hedder "Punch". Det har eksisteret siden 1929 og er muligvis lan
dets ældste skoleblad. En række interesserede elever udgør redaktionen, og 
der udsendes normalt 3-4-numre om året.
Elevforeningen hedder "Mimer". Den blev oprettet i 1858 og er med sikkerhed 
landets ældste elevforening. De senere år har den ført en stilfærdig tilvæ
relse, og for øjeblikket fungerer den ikke. - Til gengæld findes der på sko
len andre foreninger og grupper, der påkalder sig elevernes opmærksomhed. Ek
sempelvis har skolen de senere år haft en aktiv fredsgruppe, og i fortsættel
se af temadagene 1986 er der dannet en Amnesty International-gruppe.
Der afholdes i løbet af skoleåret et bestemt antal skolefester. Et af elevrå
det nedsat festudvalg står for arrangementerne, der afholdes i overensstem
melse med retningslinier, fastsat af det af lærere og elever bestående fæl
lesudvalg.
Blandt andre elevaktiviteter kan nævnes deltagelse i kor, fri idræt og skole
komedie, hvorom der findes særskilte afsnit.

Skolens musikliv
Sanginteresserede kan blive medlemmer af skolens kor, som normalt holder en 
ugentlig prøve af en dobbelttimes varighed (almindeligvis onsdag i 7. og 8. 
time). Sammenspilsgrupper kan dannes efter behov med eller uden deltagelse 
af lærer(e). Der er normalt ingen optagelsesprøve, men er man i tvivl om si
ne egne sanglige eller instrumentale kvalifikationer, kan man rådføre sig med 
sin lærer i musik.
De faste årlige musikalske hovedbegivenheder er en julekoncert i Domkirken i 
december måned og en forårskoncert, der normalt finder sted i begyndelsen af 
april. Ved disse lejligheder opfører koret og eleverne på musikgrenen, med 
eller uden assistance af instrumenter, gammel og ny musik i forskellige stil
arter, afhængigt af de medvirkendes evner og ønsker.
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Kor og/eller musikklasser medvirker også lejlighedsvis i opførelsen af stør
re korværker i samarbejde med Odense Byorkester.
Juleafslutningen omfatter hvert år både flerstemmig sang for alle skolens e- 
lever og kormusik.
Skolens elever kan for øvrigt få billet til Byorkesterets koncerter til stærkt 
reduceret pris.

Skolens idrætsliv
Odense Katedralskole er ganske vist et gammelt gymnasium, med beliggenhed i 
den indre by, men kan alligevel tilbyde et alsidigt idrætsprogram.
Fra august til oktober tager vi med bus til Odense Atletikstadion og udnyt
ter dér såvel stadion samt stiarealerne og Åløkkeskoven til atletik, fodbold, 
rugby og alternative boldspil, løbetræning samt o-løb.
I indendørssæsonen beskæftiger vi os med grundtræning, rytmisk gymnastik, red
skabsgymnastik, volleyball, basketball og yoga - med forskellig vægtning for 
drenge og piger.
Endvidere arrangerer vi frivillig idræt efter skoletid, hvor man sammen med
elever fra alle skolens klasser kan dyrke forskellige former for idræt, f.eks.
atletik, fodbold, volleyball, basketball og styrke- og vægttræning.
Deltagelse i stævner og turneringer er en af skolens mange aktiviteter, hvor
man kan være sammen med andre elever i en god atmosfære.
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GYMNASIET OG HF: STRUKTUR OG OPBYGNING

Gymnasiet
Undervisningen i gymnasiet foregår efter følgende plan:

F«g

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

Særfag

Fællesfag

Særfag

Ny
sproglig 

gren

Musik
faglig

Sam- 
funds-

gren

Klas
sisk- 

sprog
lig 

gren

Mate-

tisk- 
fysisk
gren

Sam
funds- 
faglig 
gren

Natur
faglig 
gren

Musik- 
faglig

1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2___ 1 ’ 1 i 2 J 2___ 1 2___ 1 ’ i 2. 3.

Religion.................... 0 - I -2
Dansk........................ 3-3-4
Engelsk...................... 4 -
Tysk........................... 3 -
Fransk, (russisk, 

spansk).............. 5-3-3
Latin......................... 4 -
Græsk med oldtids

kundskab .........
Oldtidskundskab... I -
Historie og samfunds

kundskab .......... 2-3-3
Samfundsfag............
Geografi.................... 2
Biologi........................ 0-0-3
Biokemi ....................
Kemi.........................
Fysik.........................
Matematik................ 2-3-0
Musik, særfag..........

0-1 0-1
5 - 5 
3 - 2

3 - 0
3 - 5
5 - 6

0-1 0-1

3-23-0
3-7 0-3

0 - I0 - I

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15 15-15
Idræt......................... 2-2-2 2-2-2
Fællestimer
M ... I max. 2-2-1 2-2-1
MUMk........ min. (2)-(0)-(0) (2)-(0)-(0)
Formning og kunst- 

forståelse.......... (0)-(2)-(l) (0H2HI)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15 15-15

Grenvalg
Efter gældende ordning skal eleverne ved slutningen af 1. g vælge gren i 2. 
og 3. g. Odense Katedralskole tilbyder sine elever følgende muligheder:

sproglige: nysproglig gren
nysproglig gren med skriftlig fransk (forsøg) 
klassisksproglig gren 
musikfaglig gren 

matematikere: matematisk-fysisk gren
matematisk-naturfaglig gren 
matematisk-kemisk gren (forsøg) 
musikfaglig gren

En ny gymnasiestruktur vil træde i kraft i 1988, men den vil ikke komme til 
at få indflydelse for de elever, der påbegynder undervisningen i 1. g i 1987.
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HF
Undervisningen i HF på to-årige kurser foregår efter følgende plan:

Antal 1 et af ugentlige timer

1. se- 2. se- 3. se- 4. se-

Fællesfag: mester mester mester mester

Dansk........................................... ........  3 3 4 4
Kristendomskundskab.............. . ........  0 0 3 3
Hi storie..................................... .........  3 3 3 3
Biologi...................................... . ........  3 2 0 0
Geografi.................................... . ........  3 2 0 0
Matematik.................................. . ........  5 5 0 0
Engelsk...................................... . ........  4 3 4 4
Tysk............................................ ........  3 3 0 0
Samfundsfag.............................. ........  2 2 0 0
Formning/musik........................ ........  2 2 0 0
Idræt.......................................... ........  2 2 0 0

30 27 14 14
Tilvalgsfag: Points:
Biologi...................................... ........  0 0 4 4 8
Matematik.................................. ........  0 0 6 6 12
Engelsk...................................... ........  0 1 3 3 7
Tysk............................................ ........  0 0 5 5 10
Samfundsfag.............................. ........  0 0 3 3 6
Musik.......................................... ........  0 0 4 4 8
Formning.................................... ........  0 0 4 4 8
Idræt.......................................... ........  0 0 4 4 8
3. fremmedsprog...................... ........  0 3 4 4 11
Fysik.......................................... ........  0 3 6 5 14
Kemi............................................ ........  0 0 5 5 10
Psykologi.................................. ........  0 0 3 3 6
Datalære.................................... ........  0 0 4 4 8

Udover fællesfagene, der er obligatoriske, skal den enkelte HF-elev i 2., 3. 
og 4. semester vælge et antal tilvalgsfag, svarende til mindst 20 points.(Det 
antal points, de enkelte fag giver, er anført yderst til højre). Tilvalg er 
bindende for hele undervisningsforløbet.
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Eksamen
For gymnasiets vedkommende afholdes eksamen/årsprøve i maj-juni. 
Skriftlig eksamen afholdes i maj, mens mundtlig eksamen strækker 
sig over 4 uger fra slutningen af maj til ugen før sommerferiens 
begyndelse. Elever i 1. g har skriftlig eksamen i dansk, sprog
lige elever yderligere i engelsk og tysk og matematikerne i mate
matik. Elever i 2. og 3. g har skriftlig eksamen i dansk, nysprog
lige elever yderligere i engelsk og tysk, fransksproglige i engelsk, 
fransk og tysk, klassisksproglige i latin og græsk, musikfaglige i 
musik og engelsk, elever på matematisk-naturfaglig gren i matematik 
og biologi, elever på matematisk-fysisk gren i matematik og fysik, 
elever på musikfaglig gren i musik og matematik. Elever i 1. og 2. 
g har mundtlig eksamen i 3 fag, inclusive fag, der afsluttes til 
studentereksamen.
For HF's vedkommende gælder det, at der ikke afholdes opryknings
prøve fra 1. HF til 2. HF. Der gives ikke årskarakterer, og eksa
men opnås kun på grundlag af aflagte prøver. Alle eksaminer er så
ledes. afsluttende.
Der afholdes efter 1. HF skriftlig eksamen i matematik fællesfag 
og mundtlig eksamen i geografi samt i fællesfagene matematik, bio
logi, samfundsfag og tysk. Efter 2. HF afholdes skriftlig eksamen 
i dansk samt i tilvalgsfagene engelsk, tysk, matematik, biologi, og 
fysik, mundtlig eksamen i fællesfagene dansk, kristendomskundskab 
og historie og i samtlige tilvalgsfag.
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STUDIEVEJLEDNING, UDDANNELSES- 
OG ERHVERVSORIENTERING

Klasserne har ikke nogen klasselærer. Til gengæld har de en studievejleder, 
som følger klassen. Det er studievejlederens opgave at vejlede eleverne i 
"studiesituationen", dvs. hjælpe vedrørende forhold af faglig, social, øko
nomisk og personlig art. Studievejlederne i gymnasiet og HF varetager såle
des den rådgivende og vejledende funktion, som klasselærer og skolevejleder 
har i folkeskolen.
Skolen har følgende studievejledere:

Gymnasiet: Anne-Lise Frederiksen 
Hans Goudsmit 
Egon Ronge Hansen 

HF: Hans Henrik Jacobsen
Ulla Lastein

Hver studievejleder har 2 faste timer om ugen, hvor han/hun kan træffes i 
studievejlederkontoret. Derudover er der mulighed for at træffe individuel 
aftale om en samtale.
Ud over at vejlede den enkelte elev afholder studievejlederen kollektive ti
mer i studie- og erhvervsorientering, og der arrangeres besøg på uddannelses
institutioner og møder af studieoplysende karakter.

Vejledni ngsforløbet
Forholdsvis hurtigt efter skolestarten rådgives om arbejdsmetoder (læsetek
nik, notattagning og tilrettelæggelse af arbejdet). Sideløbende med disse 
kollektive timer bestræber studievejlederen sig på at lære eleverne og deres 
baggrund at kende gennem individuelle samtaler.
Eleverne modtager orientering om valgmulighederne; i gymnasiet vælges gren, 
og på HF vælges tilvalgsfag.
Senere i forløbet gives i en række kollektive timer studie- og erhvervsori
entering. Forud får eleverne udleveret materiale, der udgives af Rådet for 
Uddannelses- og erhvervsvejledning, ligesom de får adgang til skolens eget 
studievejledningsmateriale. I forbindelse hermed gennemgås arbejdsmarkeds
forhold, kønsrolleproblematik, uddannelsessystemer, sociale og økonomiske 
forhold samt muligheder for job og ophold i udlandet.
For elever i 2. og 3. g samt 1. og 2. HF afholdes på skolen et studieorien
terende møde, hvor udefra kommende vejledere og studerende orienterer. For 
elever i 3. g og 2. HF afholdes en uddannelsesdag, hvor der er mulighed for 
at besøge byens uddannelsessteder.
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Ved afslutningen af skoletiden orienteres om adgang til videregående studier, 
herunder ansøgningsfrister og -procedurer.
Andre informationer fra studievej lederne fås via en opslagstavle, ophængt 
uden for lærerværelset, samt ved de ugentlige kommunikationsmøder.

STØTTEMULIGHEDER:

Elever i gymnasiet og HF har mulighed for økonomisk støtte:
Elever der ikke er fyldt 18 år, har mulighed for at få ungdomsydelse. Der 
skal søges i forældrenes opholdskommune, og det er socialforvaltningen, der 
der udbetaler ydelsen. Det sker efter følgende retningslinier (1987): 
Fuld ydelse udgør 2.450 kr. pr. kvartal. Ydelsens omfang afhænger dels af 
elevens egen indtægt, dels af forældrenes socialindkomst: 
Fuld ydelse: hvis elevens indtægt er under 4.000 kr. halvårligt,

hvis forældrenes socialindkomst er under 115.000 kr.
Ydelsen gradueres: hvis elevens indtægt er mellem 4.000 og 10.000 kr. 

halvårligt, 
hvis forældrenes socialindkomst er mellem 115.000 og 
165.000 kr.

Ingen ydelse: hvis elevens indtægt er over 10.000 kr. halvårligt,
hvis forældrenes socialindkomst er over 165.000 kr.

Elever,der er fyldt 18 år, kan opnå støtte i form af stipendier eller lån 
fra Statens Uddannelsesstøtte:
Ved beregning af støtte i form af stipendium tages der hensyn til ansøgerens 
og forældrenes økonomiske forhold.
Maksimum- stipendium for 18-21-årige er for skoleåret 1987-88: 16.500 kr. 
for hjemmeboende, 27.000 kr. for udeboende.
Elevens samlede indtægt, inclusive stipendium, må ikke overstige 57.000 kr. 
om året.
Fuld ydelse: hvis forældrenes socialindkomst er under 167.700 kr.
Ydelsen gradueres: hvis forældrenes socialindkomst er mellem 167.700 og 

274.000 kr.
Ingen ydelse: hvis forældrenes socialindkomst er over 274.000 kr.
Forældrenes socialindkomst korrigeres således:

- Indkomsten nedsættes med 17.800 kr. for hver af ansøgerens søskende,
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som er under 18 år eller som er mellem 18 og 22 år og under uddannelse.
- Indkomsten forhøjes med et tillæg, såfremt den skattepligtige formue 

overstiger 456.500 kr. (10% af de næste 456.500 kr., 25% af de næste 
608.400 kr., 50% af den resterende del af formuen). Disse tal gælder 
for skoleåret 1986-87 og vil for indeværende skoleår ligge lidt højere. 

Såfremt ansøgerens formue overstiger 44.800 kr., vil 75% af det overskyden
de beløb blive betragtet som indtægt.
Elever, der er fyldt 20 år, kan få tildelt sti pendiestøtte uafhængig af for
ældrenes økonomiske forhold.
Alle, der opfylder betingelserne for at få tildelt stipendium, er berettiget 
til at søge, om statslån, der maksimalt kan udgøre 50% af det beløb, der til
deles som stipendium. Statslån forrentes i studietiden med 3% under gældende 
diskonto og efter endt uddannelse med 1% over diskontoen.
Alle uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan - uden at der tages -hensyn 
til forældres og egne økonomiske forhold - optage statsgaranterede lån i bank 
eller sparekasse. Der træffes aftale med pengeinstitut angående forrentning 
og afbetaling, og lånet forrentes fra det tidspunkt, hvor det optages. Hvert 
år udsendes til uddannelsesinstitutioner en oversigt over gældende rentesat
ser på studielån i et udsnit af pengeinstitutter.
Der sættes en grænse for størrelsen af statsgaranterede lån, idet der er en 
maksimum-grænse for den samlede støtte på 40.700 kr. (stipendium,-statslån 
og statsgaranterede lån tilsammen).
Ansøgningsskema til stipendier og lån fås på 3. kontor.
Yderligere gøres der opmærksom på, at skolen selv disponerer over en række 
legater, der kan søges af skolens elever (jvf. opslag på skolen).

Befordri ngsgodtgørelse
Uden hensyn til økonomiske forhold kan der til elever i gymnasiet og HF ydes 
befordringsgodtgørelse i form af bus- eller togkort, såfremt den samlede sko
levej frem og tilbage udgør mindst 22 km.
Ansøgningsskema fås på 2. kontor, og det sendes til nærmere angivet adresse 
i vejledningen. Indsendes ansøgningen før sommerferien, vil bus- eller tog
kort normalt ligge klar ved skoleårets start. Nye elever får besked herom 
samtidig med, at der tilbydes optagelse på skolen.

47



RÅD, UDVALG OG FORENINGER

Lærerråd
Formand: Solveig Bennike 
Næstformand: Ulla Lastein 
Lærerrådet består af rektor og de lærere, der er ansat ved skolen som tjene- 
stemænd eller på overenskomst.
Lærerrådet holder møder ca. en gang om måneden. Rådets medlemmer kan stille 
forslag til dagsorden senest 3 dage før mødet. Desuden har eleverne/elevrå- 
det ret til gennem Fællesudvalget at få spørgsmål optaget på dagsordenen. 
Når forslag fra Fællesudvalget behandles i lærerrådet, har elevrepræsentan
ter ret til uden stemmeret at deltage i rådets forhandlinger, ligesom de kan 
opfordres til at deltage, når punkter af særlig interesse for dem behandles.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere på skolen. Den behand
ler spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres standpunkt. På Odense 
Katedralskole holdes sædvanligvis 4 møder. Det første i forbindelse med sko
leårets første standpunktskarakter i december, det andet i marts, hvor ind
stilling til eksamen drøftes for de elever, der har haft problemer m.h.t. 
fremmøde og aflevere!ng af skriftlige arbejder. Det tredje i forbindelse med 
afgivelse af årskarakterer, det fjerde og skoleårets sidste efter afholdelse 
af eksaminer og årsprøver, hvor lærerforsamlingen for elever i opryknings
klasser kan råde elever til at forlade skolen eller til at gå klassen om.

Fællesudvalg
Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever, består 
af rektor som formand, formanden for lærerrådet, 3 lærere valgt af lærerrådet 
(mindst 1 lærer fra HF) og 4 elever valgt af og blandt eleverne (mindst 1 e- 
lev fra HF). Er der ved skolen oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne elev 
rådets formand og 3 elever, valgt af elevrådet blandt eleverne. Valgene, der 
gælder for ét skoleår, foretages snarest efter skoleårets begyndelse. 
Fællesudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal foretages, når mindst 3 
medlemmer forlanger det.
Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og forhandlinger at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det træffer således afgørelse ved 
rørende fællestimer og studiekredse samt i følgende sager, der vedrører ele-. 
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vernes trivsel: Faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter, fælles
arrangementer så som skolefester, skolekomedie, sportsstævner m.m. Desuden 
affatter fællesudvalget skolens ordensregler.
Fællesudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsordenen optage sager, som 
vedrører skolens fag- og timefordelingsplan eller den enkelte lærers forhold 
og undervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis den 
pågældende elev er indforstået hermed.

Elevrådet
Elevrådet har til opgave at varetage elevernes interesser over for skolens 
ledelse og udadtil i forhold til bestemmelser, ændringer osv. på såvel gym- 
nasie- som HF-området.
Mens der tidligere var såvel et elevråd for gymnasiet som et elevråd for HF, 
er der nu et fælles elevråd, idet de to elevråd stort set havde fælles opga
ver at løse.
Elevrådet består foruden bestyrelsen af en repræsentant og en suppleant fra 
hver klasse, og heraf har repræsentanten stemmeret.
Det bedste indtryk af elevrådets arbejde, funktion og struktur får man ved 
selv at deltage i møderne. Følgelig opfordres nye elever til at være med i 
elevrådsarbejdet.

Skolerådet
Skolerådet består af 1 medlem af amtsrådet valgt blandt dettes medlemmer, 2 
medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds, rektor, formanden for læ
rerrådet, og yderligere et af dettes medlemmer, 2 elever valgt af og blandt 
skolens elever, samt et medlem valgt af og blandt det teknisk-administrative 
personale.
Odense Katedralskole fik først sit første skoleråd efter overgangen til Fyns 
Amtskommune. Efter valget i efteråret 1986 fik det følgende sammensætning: 

Amtsrådsmedlem Ingrid Kielstrup Hansen 
Forældremedlem Lene Munk Nielsen (formand) 
Forældremedlem Erik Mejdahl 
Rektor Jørgen Mentz 
Formand for lærerrådet Solveig Bennike 
Lektor Vilhelm Kemp 
Gymnasieelev Alexandra Mey 
HF-studerende Jan Munkholm 
Repræsentant for det teknisk-administrative personale 
sekretær Eva Tegl bjærg
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Suppleanter:
Forældremedlem-suppleant Kirsten Luunbjerg Sørensen
Forældremedlem-suppleant Christian Dickmeiss
Suppleant for gymnasieelever Bent Ivan Holmegård Larsen
Suppleant for de HF-studerende Maj Britt Skov 
Suppleant for det teknisk-administrative personale, 
sekretær Aase Nielsen

Skolerådets opgaver
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem skolen og 
hjemmene, idet man som mere konkrete opgaver kan anføre:

a) Det medvirker ved løsning af sociale opgaver, der er knyttet til 
skolen.

b) Det godkender den ugentlige arbejdsplan efter indstilling fra lærer
rådet.

c) Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og forbed
ring af skolelokaler samt om indkøb af materiel og inventar til dis
se lokaler.

d) Det medvirker ved behandling af byggesager.
e) Det kan fremsætte forslag til skolens budget.
f) Det udfærdiger ordensregler for skolen.
g) Det kan i øvrigt afgive udtalelser og stille forslag til amtsrådet 

om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

Valg af forældrerepræsentanter til skolerådet
Skolerådets forældrerepræsentanter vælges af og blandt skolens forældrekreds 
for en 2-årig periode.
Forældrekredsen består af de personer, der på valgtidspunktet har forældre
myndigheden over børn, som er indskrevet i skolen. Det vil sige, at forældre
kredsen kun omfatter forældre til elever, der på valgtidspunktet (skoleårets 
begyndelse) ikke er fyldt 18 år.

Forældreforeni ng
"Odense Katedralskoles Venner" er en forening, hvis medlemmer udgøres af an
satte ved skolen, elever, elevers forældre og andre, der ønsker at yde støt
te til skolens aktiviteter.
Foreningen, der har eksisteret siden 1945, administreres af en bestyrelse, 
der består af 5 af skolens lærere. Ifølge lovene "....er det foreningens for
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mål at yde støtte til aktiviteter, der vedrører Odense Katedralskole og dens 
elever, såsom kulturelle arrangementer, udstillinger, foreningsarbejde, sports
arrangementer m.v., ligesom der kan ydes støtte til enkeltpersoner i form af 
legat, rejsetilskud o.l.". - Bestyrelsen kan suppleres med en forældrerepræ
sentant.
Hidtil har en stor del af skolens lærere og skolens forældrekreds støttet for
eningen til gavn for skolens elever, og vi håber, at det fortsat må være til
fældet. Medlemskab opnås ved indsendelse af frivilligt kontingent. Mindste
beløb er 20 kr. årligt.
Regnskabsåret er skoleåret. Der afholdes generalforsamling hvert år på sko
len 2. mandag i oktober kl. 19.00. Indkaldelse sker ved den henvendelse, der 
fremsendes til medlemmer og nye elevers forældre i september.
Foreningen har de senere år haft ca. 150 medlemmer.
Bestyrelsen består af lærerne Frauke Schaumburg, Hans Goudsmit, Hans Henrik 
Jacobsen (formand), Aage Rønnow Jacobsen og Poul Husum Sørensen (kasserer).
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Artikel:

I anledning af 200-året for Rasmus Rasks fødsel: 
Rasmus Rask som discipel pä Odense Katedralskole

I juni 1801 optoges i skolens 2.lektie en discipel, som med sin 
rige begavelse langt kom til at overgå skolens øvrige disciple 
og siden blev en af de betydeligste banebrydere inden for sprog
videnskaben. Rasmus Christian Rasch var hans fulde navn, og han 
var søn af skrædder Niels Hansen Rasch og hustru Birthe Rasmus- 
datter. Brændekilde.
For at blive optaget i datidens latinskole krævedes det, at man 
kunne læse, regne og skrive. Det kunne drengen til fulde, og det 
skyldtes faderen, der var begavet og - hvad der var ualmindeligt 
for hans stand - havde en pæn bogsamling, der bl.a. rummede en 
række historiske værker. At den 13-årige dreng var moden til op
tagelse i latinskolen, fremgår af rektors anmærkning i optagelses
protokollen: "Faderen har selv læst for ham og det ret godt!" 
Det var. imidl ertid en ret så dårlig skole, Rasmus Rask blev op
taget i. Den fungerede efter det ældgamle princip, hvor de enkelte 
lektier, som klasserne betegnedes, undervistes i samtlige fag af 
samme hører, som lærerne betegnedes. Hovedvægten lå på fagene reli
gion, latin, græsk og hebræisk, og det var meget begrænset, hvad 
der ofredes på naturvidenskaberne, modersmålet og nyere sprog. De 
fleste af hørerne blev betegnet som uduelige, og det var meget 
sparsomt, hvad der blev præsteret.
De lærere, som Rasmus Rask fik, da han optoges i skolen i 1801, 
betegnede han da også siden som direkte dårlige. Imidlertid refor
meredes skolen i 1802, og det havde bl.a. til følge, at størstepar
ten af de hidtidige hørere udskiftedes med lærere, der kun under
viste i et begrænset antal fag, og flere af dem kom til at spille 
en betydelig rolle for ham.
Efter at den nye forordning var trådt i kraft den 1. november 1802, 
indførtes censurprotokol, hvori lærerne med jævne mellemrum indskrev 
vidnesbyrd om de enkelte disciple, og det fremgår af de første vid
nesbyrd, der er indført, at Rasmus Rask ikke var nogen helt alminde
lig discipel. Eksempelvis har rektor Heiberg, der var hans lærer i 
latin, givet ham følgende vidnesbyrd:
- Naturanlæg: "Et meget opvakt hoved og måske det opvakteste af alle 
dem, som for nærværende er i skolen. Så ung som han er, så megen 
skarpsindighed røber han dog allerede, så megen finhed i sin dom og 

52



så megen præcision i udtrykket. Han har en fortræffelig hukommelse, 
men som han ej dyrker på forstandens bekostning". - Fremgang: "Gør 
en fremgang, som svarer til hans fortræffelige evner og flid..., 
såvel i hurtighed som i rigtigt udtryk overgår han de øvrige". - 
Sæder: "Hans sæder fortjener al ros, hans opførsel er anstændig, 
tækkelig og beskeden; hans væsen muntert uden vildskab, men alvor
lig og agtsom ved sine forretninger, kort et sjældent ungt menne
ske i den alder".
Det svarer i det hele til de øvrige læreres indtryk: Bloch (græsk, 
dansk): "En yngling af de heldigste evner...Hans opførsel er såre 
anstændig og vakker." - Rohde (religion): "Usædvanlige talenter 
former sig i denne yngling". - Trojel (fransk, tysk, hebræisk): 
"En sjælden yngling". - Degen (aritmetik, geometri, fysik): "Den 
fortrinligste i klassen".
Det samme kom til udtryk i de karakterer, Rasmus Rask opnåede 
ved de to årlige eksaminer (halvårseksamen i april og hovedeksamen 
i oktober). Karaktererne, der blev givet, var ug, mg, g, tg, måde
ligt eller slet, og det undrer ikke, at Rasmus Rask holdt sig til 
den øverste ende af skalaen. Ved hovedeksamen i 2.klasse fik han så
ledes højeste karakter i samtlige fag med undtagelse af fagene la
tin, naturhistorie og kalliografi (skrivning), hvor han fik næst
højeste karakter. - I 3.klasse og det første år i 4.klasse var ug'- 
erne.stadig i overtal, mens han i fag som naturhistorie og fysik, 
der næppe har haft hans interesse, som regel måtte nøjes med g. 
Værst stod det til i skriftlig latin, hvor han ved et par eksaminer 
kun fik tg. I januar 1805 så rektorsig nødsaget til at give ham 
følgende vidnesbyrd: "I den latinske stil står han endnu tilbage... 
og er heller ikke endnu i stand til at trænge sig ind i sproget 
selv". Allerede i juni samme år kunne rektor glæde sig over, at han 
var begyndt at forbedre sig, og i august året efter kunne han note
re, at han "i den latinske stil havde vundet meget". At det ikke 
var flid, det skortede på, understregede rektor ved samme lejlighed: 
"Det er ikke sjældent, at han studerer til kl. 1-2 om natten og er 
oppe mellem 5 og 6 om morgenen, og man kan være sikker på, at hans 
studering er alvorlig og ikke for at give sig anseelse af at være 
flittig".
Latin var hovedfaget i datidens lærde skole, og Rasmus Rasks besvær 
med den latinske stil har sandsynligvis været en væsentlig grund til, 
at han forblev 3 mod normalt 2 år i 4.klasse, før rektor kunne skrive 
om ham: "Hans fremgang er nu sådan, at han, såsnart omstændighederne 
tillader det, går bort til Universitetet".
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Medvirkende til, at det trak ud, har det sikkert også været, 
at han som helhed ikke i 4.klasse opnåede de samme strålende 
karakterer som i 2. og 3. klasse. Han var stærkt interesseret 
i sprog, og udover det kendskab, han i skolen fik til latin, 
græsk, hebraisk, tysk og fransk, drev han studier på egen hånd 
og forsøgte at tilegne sig andre sprog. Det var i disse år især 
oldnordisk, han var optaget af, og det har uden tvivl været læs
ning af sagaerne på originalsproget og ikke den latinske stil, 
der har holdt ham vågen til langt ud på natten.
I tilknytning hertil har Rasmus Rask selv fortalt et muntert træk 
fra sin skoletid: Også efter eksamen i 1804 skulle han som den 
flittige elev, han var, have en bogpræmie. Han havde tidligere 
fået bøger med historiske emner, men denne gang havde lærerne be
sluttet, at han skulle have "Heimskringla". Pedellen havde bragt 
bogpræmierne fra lærerværelset til katederet i øverste klasse, 
hvor uddelingen altid fandt sted. 0a rektor nåede til Råsk, var 
der imidlertid ingen "Heimskringla". Han bebrejdede pedellen det; 
lidt efter vendte denne tilbage med den store bog i favnen, og 
det vakte almindelig jubel, da han forsøgte at undskylde sig: "Hr. 
Rigter! Jeg troede ikke, vi skulde ha' den store Prottekol med!" 
- 1803-06 fik Rasmus Rask yderligere skolens største stipendium. 
Rasmus Rask beskæftigede sig lidenskabeligt med det, han var op
taget af, og følgelig kunne det komme til at skorte på opmærksom
hed i visse fag. I 1805 skrev således overlærer Degen, der under
viste ham i de naturvidenskabelige fag: "Nogen tilbøjelighed til 
adspredelse og beskæftigelse med den til hang tilbøjelige sidemand 
Thune har jeg mærket, men ved et formanende vink har R. straks la
det sig bringe tilbage på rette vej". - Af vidnesbyrdet året efter 
fremgår det, at Degen har været nødt til at "afsondre Thune fra de 
øvrige", men at det nu er "den nuværende sidemand Schjern, der 
fængsler R.s opmærksomhed mere end tilbøjeligt".
At Rasmus Rask har været opmærksom, når der undervistes i dansk, 
er der ingen tvivl om. Hans lærer, konrektor Bloch, udgav i 1805 
en dansk retskrivningslære, og da Rask havde gjort studier på dette 
område, kunne han adskillige steder påvise usikkerhed i sin lærers 
grundsætninger; men han gjorde det yderst beskedent, og læreren 
blev ikke vred. Tværtimod gav han ham følgende smukke vidnesbyrd: 
"På hans skarpsindighed og evne til at trænge ind i en genstand, 
at betragte den fra egne synspunkter og opdage urigtigheder, har 
jeg dette semester havt meget ualmindelige prøver...Han er ikke af 
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den store hob, der uden videre undersøgelser tager for fuldt alt, 
hvad læreren siger. Idelig gør han mig gode, velbegrundede, ofte 
endog meget fine anmærkninger og indvendinger". - En fin måde at 
give udtryk for, at disciplen på visse områder var læreren over
legen!
Rasmus Rask passede ihærdigt sin skole, og han forsømte ikke uden 
grund. Den megen læsning gik desværre ud over øjnene, og flere 
gange er det noteret, at han har holdt sig hjemme "formedelst 
øjensvaghed". Dog var der ingen af hans lærere, der var i tvivl 
om, at han skulle fortsætte sine sprogstudier, og et af de sidste 
vidnesbyrd, han fik, lød: "Hans ypperlige anlæg er vel udviklede 
og gør ham duelig til at modtage akademiske studier". - I november 
1807 dimitteredes han sammen med tre andre fra skolen, og ved 
eksamen artium, der dengang blev aflagt ved Universitetet; opnå
ede han ug i 7 fag, mg i de resterende fag.
Efter en kort tid at have studeret teologi, helligede Rasmus Rask 
sig atter sprogstudierne, og da han døde, kun 45 år gammel, var 
han professor i orientalske sprog og overbibliotekar ved Univer
sitetsbiblioteket.
Der er ingen tvivl om, at Rasmus Rask med glæde har mindedes sine 
sidste år på Odense Katedralskole og dermed de lærere, der ved 
1802-reformen afløste de lærere, der ved deres uduelighed havde 
gjort det første halvandet år på skolen til et helvede for ham. 
Skolen har heller ikke glemt den begavede sprogforsker, der lagde 
grunden til sine omfattende sprogstudier allerede i skoletiden. 
Hans betydning som sprogforsker var således emnet for det fore
drag, som adjunkt H.H. Fussing holdt for skolens lærere og elever 
ved en højtidelighed i solennitetssalen den 14. november 1932 i 
anledning af 100-året for hans død, og som en selvfølge fik 
Rasmus Rask en plads på den mindetavle over skolens berømte sønner, 
der opsattes ved hovedtrappen i 1948.
Den 22. november i år er det 200-årsdagen for Rasmus Rasks fødsel. 
Her er der fremdraget træk om ham som discipel på Odense Katedral
skole, mens den endnu lå på Klingenberg, og vi må håbe, at der fra 
anden side tages initiativ til at mindes hans betydelige indsats 
som sprogforsker.

Hans Henrik Jacobsen
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