
En fagperson får ordet: 
Interview med Uwe Helm Petersen, lektor 
emeritus  
 

 

Kort faglig baggrund: 

Uwe Helm Petersen har arbejdet på Syddansk Universitet i 40 år og har et omfattende cv. Han blev 
ansat som amanuensis i tysk sprog ved Odense Universitet helt tilbage i 1969 og senere som lektor 
på universitetet. Han var næsten med fra starten, da Odense Universitet åbnede i 1967, og han har 
været med til at præge det i mange år. Uwe var bl.a. prodekan i 1982-1983 samt dekan i 1983-86. 
Han har desuden været formand for humanioras internationale udvalg i 1987-1993. I den 
forbindelse var han med til at opbygge Scandinavian Area Studies (SAS) fra 1988, der er et 
uddannelsestilbud for udenlandske studerende, og som stadig eksisterer i bedste velgående. Ideen 
til SAS opstod i øvrigt ret spontant da Uwe i forbindelse med ERASMUS-programmet sammen med 
kollegaen Asger Blom var på en besøgsrunde ved forskellige tyske og franske universiteter for at 
forhandle udvekslingspladser for studerende. På universitetet i Chambéry ville de franske kolleger 
naturligt nok gerne vide, hvad Odense kunne byde deres studerende, og så nævnte Uwe spontant 
SAS. På hjemturen fik de to kolleger travlt med at brainstorme, på skift noterede den ene, mens 
den anden kørte bilen.  
 

Fra 1991 blev Uwe formand for Konsistoriums internationale udvalg samt medlem af 
Rektorkollegiets internationale udvalg. Han har også været medlem af det Humanistiske 
Fakultetsråd fra 1996-2000 og medlem af bestyrelsen for ISK fra 1998-2002. Og fra 1999 tog han 
initiativ til at oprette SFL-kredsen. Fra 2000-2005 underviste han i anvendt sprogvidenskab på 
SDUs BASK-uddannelse i Sønderborg. Uwe har også undervist i Systemisk funktionel lingvistik på 
Universitet i Nuuk. Og ellers har han primært undervist på SDU i Odense på uddannelserne i tysk 
sprog og lingvistik på Germansk Institut, Tyske Studier på ISK samt Tysk sprog på den 
Erhvervsøkonomisk Sproglige Kombinationsuddannelse (den senere cand.negot.-uddannelse), 
hvor han også fungerede som dens første studienævnsformand.  

Uwes forskningsinteresse har gennem årene ændret fokus fra traditionel grammatik over 
fremmedsprogspædagogik (bl.a. via VISL-projektet, hvor han var ansvarlig for den tyske del) og 
tekstlingvistik til systemisk funktionel lingvistik (SFL).  Sidstnævnte interesse opstod ved en tilfældig 
snak med kollegaen Søren Schneider om dansk og tysk grammatik, hvor Uwe provokerende 
mente, at den danske grammatik var noget mere interessant end den tyske. Den greb Søren fluks 
og tilbød Uwe at undervise i dansk virksomhedskommunikation, fordi han manglede en, der kunne 
undervise i dansk på virksomhedskommunikation. Uwe fik noget temmelig misvisende at vide, at 
han skulle undervise i dansk grammatik, men fandt hurtigt ud af, at de studerende havde mere 
brug for at lære at producere tekster. Og så var gode råd dyre, hvis ikke Uwe lige havde læst M.A.H. 



Hallidays grundbog Introduction to Functional Grammar, som blev udgangspunktet for 
undervisningen. Thomas Hestbæk Andersen var 1. årsstuderende på det første hold på 
Virksomhedskommunikation og blev meget interesseret i SFL, og sammen med Flemming 
Smedegaard blev de 3 enige om at skrive den første systemisk funktionelle fremstilling af dansk, 
nemlig bogen Sproget som ressource. Dansk systemisk funktionel lingvistik i teori og praksis, der 
udkom i 2001. Uwe blev pensioneret i 2009, men er stadig aktiv på ISK. 

 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [april 2019]?  

Efter undervisningen i SFL på dansk virksomhedskommunikation, fandt Uwe det oplagt at udbyde 
kurser i tysk SFL, ikke mindst fordi det for de studerende er en oplagt brobygger mellem fagets 
litterære og sproglige sider. Da SFL stadig er et terra incognita i germanistisk lingvistik satte han sig 
for at bruge sin pensionisttilværelse til at udvide materialet fra disse kurser til et mere omfattende 
bogprojekt i samarbejde med Alexandra Holsting. 

 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  

Overvejelserne i forbindelse med udgivelsen af bogen ligger i at få overført den systemisk-
funktionelle beskrivelsesmodel til tysk. SFL er beskrivelsesmæssigt semasiologisk descendent 
orienteret (dvs. fra indholdssiden til udtrykssiden og top down), hvilket også kommer til udtryk i 
bogens arbejdstitel, Bedeutung, Funktion und Form. Eine Systemisch-Funktionale Beschreibung des 
Deutschen. Traditionelle grammatikker derimod er onomasiologisk ascendent orienterede (dvs. fra 
udtrykssiden til indholdssiden samt nedefra og op). Så øvelsen går populært sagt ud på ”at tænke 
180 grader omvendt”. 

 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?  

Uwes arbejde er tilfredsstillende, når det bliver færdigt. Uwe er meget taknemmelig over sin 
ansættelse på SDU og alt det, han har fået lov at prøve i sit arbejdsliv, og alt det han har lært 
fagligt, administrativt og menneskeligt på SDU. 

 

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  

Det der primært kan stå i vejen for Uwes skrivearbejde, er overspringshandlinger i form af de 
daglige sysler, som man stadig har som pensionist, så som havearbejde, rengøring, madlavning og 
for pensionister særligt anbefalelsesværdigt, men kedeligt: fitness 3 gange om ugen for at holde sig 
vedlige, nu hvor nedtællingen er begyndt.  

 

 

 



5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  

Uwes store mål er at færdiggøre SFL bogen på tysk, mens han endnu kan nå at opleve det. Når han 
er færdig med bogen, skal han næppe i gang med nye store faglige projekter. Så vil han nyde alle 
sine andre fritidsinteresser og sin familie.  

 

For mere information om Uwe Helm Petersen, se hjemmesiden: 
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/uhp. 
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