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NEKROLOG 
 
Mindeord: John Dienhart  

John Dienhart døde natten til søndag den 4. april 2004. Han blev 64 år. 
 
Efter i en årrække at have undervist ved Wisconsin State University, kom John Dienhart til 
Odense Universitet i 1971, først som udenlandsk lektor i engelsk og fra 1973 som 
adjunkt/lektor ved Engelsk Institut. Han forblev i mere end 30 år institutionens mand. For 
mange årganges studerende var John ganske enkelt personificeringen af engelskstudiet. Hans 
entusiasme som underviser var legendarisk og båret af et aldrig svigtende engagement, også 
selv om holdstørrelsen nåede op over 150 studerende med et dertil svarende antal 
opgaveafleveringer. Hans undervisning blev fortjent værdsat da han i 1995 modtog årets 
underviserpris på Humaniora. 
 
Udover sin omfattende forskning inden for almen lingvistik og mayanske indianersprog ydede 
John en afgørende indsats inden for IT-forskningen ved Institut for Sprog og Kommunikation. 
Dette udmøntede sig i flere store eksterne bevillinger og etablerede samarbejder med eksterne 
erhvervsvirksomheder om produktudvikling. 
 
John var en nøgleperson i henseende til instituttets IT-strategi. Han var leder af Poseidon-
projektet, som blev iværksat af undervisningsministeriet i 1997 med det formål at opbygge og 
udveksle erfaringer med at udarbejde og gennemføre en samlet strategi for IT-integrationen 
ved 10 forskellige uddannelsesinstitutioner, heriblandt Institut for Sprog og Kommunikation. I 
forlængelse af Poseidon-projektet var John i flere år instituttets IT-centerleder og formand for 
instituttets IT-centerbestyrelse. Han var tillige medlem af såvel Humanioras som universitetets 
IT-udvalg. 
 
Hans uvurderlige betydning for instituttets forsknings- og udviklingsprojekt VISL (Visuel 
Interaktiv Syntaks Læring) med sigte på internetbaseret grammatikundervisning har bidraget 
til en tværinstitutionel kommunikation og samarbejder inden for sprogundervisningen med 
både universiteter, seminarier, gymnasier og folkeskoler, og med sin aldrig svigtende ildhu og 
begejstring afholdt han på eget initiativ en lang række efteruddannelsesworkshops for 
instituttets medarbejdere om emner i tilknytning til IT. Han var også initiativtager til Hans 
Hartvigson Mindefond og til en årlig bogbasar hvor indtægterne fra bogsalget går til afholdelse 
af Hartvigson-symposier med deltagelse af internationale forskere. 
 
Han var utrætteligt engageret i alt hvad han beskæftigede sig med og altid villig til at påtage 
sig opgaver som trængte sig på. En ildsjæl. En stadig inspiration. Et smerteligt savn. 
 
Sygdommen kunne ikke hindre hans virkelyst. Helt til det sidste arbejdede han med nye tiltag, 
bl.a. en VISL-baseret undervisningsgrammatik målrettet mod gymnasiet. Da han få dage inden 
sin død blev indlagt på hospitalet, var han stadig fuld af fremtid, som sædvanlig, og savnede 
sin computer. 
 
Ære være hans minde. 
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