
En fagperson får ordet: 
Interview med Carl Bache  
Kort faglig baggrund: 

Carl Bache er professor, ph.d. & dr.phil., i engelsk sprog. Han har været ansat på Odense 
Universitet / Syddansk Universitet siden 1976, og siden 1984 som professor. Som dekan omlagde 
han i 1990-1991 fakultetets struktur til den nuværende matrix med store 
grundforskningsdefinerede institutter og tog i den forbindelse initiativ til oprettelsen af ISK. Han 
har de seneste 6 år været fakultetets ph.d.-skoleleder. Som det humanistiske medlem af det Frie 
Forskningsråds første bestyrelse var han med til at fastlægge det nuværende 
forskningsrådssystem, og forskningspolitisk har han været aktiv som medlem og senere formand 
for Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg. Han sidder i bestyrelsen for Syddansk 
Universitetsforlag, Carlsbergfondet, Ny Carlsberg Glyptotek og Carlsberg A/S. 

 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Jeg har netop færdiggjort en artikel om engelske when og dets narrative anvendelse der 
udkommer i English Language and Linguistics, og er på den baggrund gået i gang med en 
undersøgelse af andre temporale konjunktioners narrative potentiale (before, until). Min forskning 
er i hård tidsmæssig konkurrence med undervisning i de sproglige discipliner på den humanistiske 
engelskuddannelse (navnlig grammatik og sprogbeskrivelse & analyse) og ikke mindst mit arbejde 
som ph.d.-skoleleder idet ph.d.-skolen har været inde i en rivende udvikling. Ph.d.-skolen har pt 
149 ph.d.-studerende, og jeg afholder evalueringssamtaler med alle efter deres første år og igen 
efter deres andet år.  

 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Jeg har utrolig svært ved at finde ud af hvad jeg holder mest af: forskningen, undervisningen eller 
ph.d.-skolen. Det er et privilegium at være så glad for alle de ting der indgår i ens arbejde, men det 
gør det også lidt svært ind i mellem at fordele sin tid så man bliver tilfreds med resultaterne på alle 
fronter. Min største bekymring på lidt længere sigt er nok om der fortsat vil være forskning og 
forskningsbaseret undervisning i de centralt sproglige discipliner på engelskuddannelsen. Jeg 
tilhører på det punkt en på mystisk vis uddøende race. Jeg har fantastisk dygtige yngre kolleger 
som naturligvis kan varetage undervisningen, men de fleste af dem har bare ikke grammatik, 
syntaks, fonetik eller morfologi som deres primære forskningsinteresse. Jeg kan godt frygte at den 
fantastiske æra som Otto Jespersen i sin tid igangsatte, vil ebbe ud. 

 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Når jeg i mine forskningsdata pludselig ser en helt ny sammenhæng der forklarer noget hidtidigt 
uforklarligt; når der i en undervisningsevaluering står 'Jeg vidste ikke at grammatik kunne være så 
spændende' (I kid you not: Det hænder rent faktisk!!!); når en ph.d.-studerende overkommer 



kriser og blomstrer op i sin forskning. Jeg holder meget af fagligt at udfordre på gængse præmisser 
og holdninger.  

 

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Uden at skulle være smålig kan jeg ikke komme i tanke om nogen eller noget der står i vejen for 
mit arbejde. De begrænsninger der måtte være, ligger vist udelukkende hos mig selv. Igen et 
fantastisk privilegium, men et privilegium der forpligter. Enhver der kender mig, og navnlig mit 
forskningspolitiske virke gennem tiderne, ved at jeg ikke altid har fundet tingene helt ideelle, og at 
den nuværende tilfredshed med egen arbejdssituation ikke skal forveksles med en generel 
tilfredshed med tingenes tilstand på de danske universiteter og den danske uddannelses- og 
forskningsverden. Noget af min tilfredshed stammer fra aktuelt ualmindelig gode lokale forhold, 
og noget af den stammer fra alderen og (dermed måske) modet til at udvise en vis portion 'senil 
ulydighed': at gøre det fagligt optimale uanset hvad der er politisk korrekt, eller hvad der tjener 
økonomiske interesser bedst på kort sigt. 

 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Fortsat at medvirke til at det er berettiget at 'sprog' indgår i instituttets navn! Fortsat at løse gåder 
i beskrivelsen af det engelske sprog! Fortsat at udfordre nye studerende der ankommer med 
manglende eller ligefrem negativ motivation for sprog generelt, og for grammatik i særdeleshed. 
Fortsat at arbejde på at gøre fakultetets ph.d.-skole til en af landets bedste. 

For mere information om Carl Bache, se hjemmesiden:  

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/cba  
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