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Dekanens beretning 

Det humanistiske fakultetsräd har i beretningsperioden afholdt ordin~re roß
der hver 14. dag og derudover en r~kke ekstraordin~re m111der. M111deme har 
v~ret äbne for hovedomrädets studerende, dets administrative personale og 
~rere; kun personlige sager er behandlet for lukkede d111re. 

Fakultetsrädet indf111rte i november 1972 en observat111rordning, hvoref
ter hovedomrädets institutbestyrere og studien~vnsform~nd, eller deres af 
det päg~ldende organ udpegede stedfortr~der, har taleret ved fakultetsrädets 
m111der. Ordningen praktiseres i henhold til undervisningsministeriets skrivel
se af 17. februar 1971 til universiteteme, pr~ciseret i skrivelse af 17. marts 
1971, säledes at det tilkommer fakultetsrädets medlemmer til enhver tid ved 
simpel afstemning at regulere dekanens forvaltning af sin ret til at give og tage 
taleretten for observat111reme. Der har v~ret et skiftende antal tilh111rere og ob
servaterer til medeme, og ordningen har fungeret gnidningsfrit. 

Den 1. aktober 1972 afleste Iektor Erik M. Christensenprofessor 
Bengt Algot S111rensen som dekan, idet denne havde fäet fakultetsrädets tilla
delse til at udtr~de af rädet for at kunne overtage hvervet som formand for 
statens humanistiske forskningsräd. Den 1. juli 1973 afleste Iektor Aage 
Trommer Erik M. Christensen som dekan, idet denne havde fäet bevilget tje
nestefritagelse med henblik pa overtagelse af et professerat ved Freie Univer
sität Berlin. lli!lvrigt har suppleantordningen fungeret efter sin hensigt, säledes 
at fakultetsrädet i hele perioden har bestäet af fern heltidsansatte l~rere, en 
deltidsansat l~rer og tre studerende. Der har dog lejlighedsvis i forbindelse 
med inhabilitet v~ret grund til at beklage, at suppleantordningen kun har til
ladt ind~den i forbindelse med l~ngere tids forfald. 

Med henblik pä sammenhrengen mellem dekanatet og de kollegiale or
ganer og pä dekanens muligheder for at vrere impulsgivende og for at fasthol
de fakultetsrädets initiativer igennem de ofte langstrakte administrative forl11.1b 
via kollegiale organer og central administration, besluttede fakultetsrädet i 
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oktober at tilforordne en 3/7 assistentstilling som »dekansekretrer« ved hu
manistisk skrivestue. Dekansekretreren, som tilträdte den 1. december, har 
ikke vreret tillagt selvstrendig myndighed, men har foruden de daglige og eks
traordinrere kontorfunktioner for dekanen og andre varetaget opbygning af 
et systematisk sagsarkiv som tillader hovedomrädets studerende og medarbej
dere vidtgäende indsigt i dekanens forretninger og i mßdereferater fra samt
lige kollegiale organer. 

Fakultetsrädet afholdt i dagene 1. til3. december 1972 et week-end se
minar med arbejdstitlen » hovedomrädet som helhed «. Foruden fakultetsräds
medlemmer deltog en snes institutbestyrere og studienrevnsformrend, og der 
var til specifikke punkter pä seminarets arbejdsplan indbudt grester fra Arhus 
universitet, centerrädets forretningsudvalg, undervisningsministeriet, univer
sitetets administration og tvrerfaglige arbejdsgrupper under hovedomrädet. 
En rapportover seminaret udsendtes i januar 1973. Pä seminaret formulere
des en rrekke problemstillinger, som siden er forsßgt lßst, ikke mindst via en 
rrekke tvrerfaglige initiativer. Det er säledes lykkedes at fä organiseret udbud 
og eftersp0rgsel for tvrerfaglig undervisning i studiernes propredeutiske fase 
(»tvrerkurser«) og for tvrerfagligt udviklingsarbejde med forskningskarakter 
( »tvrerfag « ). Hovedomrädet optager disse aktiviteter i sine bevillinger og bud
getter, og der tillregges de respektive udvalg under fakultetsrädet myndighed 
i retning af studienrevnskompetence. 

Undervisningsministeriets bekendtgerelse nr. 437 af 23. juli 1973 om 
en h umanistisk' forsegsbasisuddannelse ved Odense universitet foreligger som 
resultat af snart tre ärs udvalgsarbejde under fakultetsrädet. Stud. mag. }0rgen 
Bang, Iektor }0rgen Deßr og stud. mag. Torsten Erlandsen mä tillregges ster
stedelen af reren for at forsegsbasisuddannelsen nu endelig gär igang med et 
f0rste studenterindtag sommeren 1973. Det sker i nrert samarbejde med stu
dienrevnene for dansk, lingvistik og litteraturvidenskab som » medbyggerfag « 
og med andre som tilbyggere og observat0rer med henblik pä overbygning af 
den almene basisuddannelse til specifikt hovedfagsniveau i sä mange fag som 
muligt. Forth,bende samarbejde med direktoratet for gymnasieskolerne og 
HF vil bidrage til den lßbende evaluering af eksperimentets predagogiske re
sultater. 

Det ligger i tvrerkurser, tvrerfag og basisuddannelse, at man strreber ud 
over de nedarvede afgrrensninger mellem fagene. Viijen hertil blev klart ma
nifesteret ved week -end seminaret i december, og den er ikke af ny dato, men 
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den steder erfaringsmressigt imod en rrekke hindringer som krrever vedhol
dende bearbejdelse for at blive overvundet. Det humanistiske hovedomrädes 
forskning, undervisning og administration er säledes fra universitetets opret
telse knyttet til en fagcentreret institutstruktur, som automatisk ger sig poli
tisk greldende bäde i det helt konkrete, daglige arbejde, i det ärlige arbejde 
med bevillinger og budgetter, og i den enkeltes opfattelse af sin videnskabs 
genstand, sin kompetence og sin meritering. Universitetstanken ger herimod 
greldende, at erkendelse bestär i etablering af stadig nye sammenhrenge, sta
dig nye farbare veje. Pä denne baggrund har fakultetsrädet nu styrket de tvrer
faglige muligheder inden for og ud over hovedomrädets grrenser, og det mä 
forventes, at denne udvikling vil fortsrette, ikke mindst gennem basisuddan
nelsen, hvis studerende og lrerere vil indgä i de eksisterende fagstudier med 
delvis nye forestillinger om forholdet mellem fagene, mellem det enkelte fags 
mulige aktiviteter, og mellem humanistisk videnskab og virkeligheden ievrigt. 
Man vil ikke kunne undgä fortsat at tale om politiseren i enskelig og i uens
ket forstand. 

Bedemt fra dekanens udsigtspunkt er den uenskede form for politise
ren slet ikke den äbne agitation, men derimod det magtspil, som finder sted 
uden om de kollegiale organer, og som griber ind over de ansvarsomräder, 
hvor samarbejdet mellem administrationen og de kollegiale organer - eller 
mellem de kollegiale organer indbyrdes- kan vrere mangelfuldt. Hovedomrä
det har i denne beretningsperiode, som i de foregäende, vreret forskänet for 
sterre studiehremmende konflikter, men det vil-fortsat vrere en betydelig ar
bejdsopgave at benytte og bevare de kollegiale organers fulde handledygtig
hed inden for styrelseslovens rammer. Härd meningsbrydning med fuld ud
nyttelse af de parlamentariske muligheder vil formentlig gavne i enhver hen
seende. 

Arbejdsbyrden i studienrevn, instituträd og fakultetsräd er ikke blevet 
mindre i beretningsperioden. Det er udsatte poster. Den i juni 1973 vedtagne, 
nye styrelseslov kommer ikke til at rendre dette; men det ter formodes, at den 
egentlige omstillingsproces til medindflydelse pä arbejdspladsen faktisk fandt 
sted i ärene 1970-73. Med det teknisk-administrative personales inddragelse 
i styrelsesfunktioneme anerkendes sluttelig en gruppe medarbejdere, under 
hovedomrädet isrer fagsekretrereme, som har Iod og del i den stadige travl
hed, der ferer til trrethed og skuffelse eller ironisk distance, hvis den ikke er 
klart formälsbestemt og derved accepteret. 
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Forhäbentlig vil man til sin tid kunne sige om den nye styrelseslov, 
som det nu kan siges om den gamle, at den var til gavn for hovedomrädet 
som helhed. Og mere til. 

[1973] 
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