
En fagperson får ordet: 
Interview med Hans Basbøll 
Kort faglig baggrund: 
Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. 
Herudover har han læst fransk og lingvistik på universitetet. De vigtigste lærere i Hans Basbølls liv 
har været professor i fonetik Eli Fischer Jørgensen (1911-2010), professor i lingvistik Jørgen Rischel 
(1934-2007), professor i dansk sprog Anders Bjerrum (1903-1984) samt professor i lingvistik André 
Martinet (1908–1999). Hans Basbøll har deltaget i forskerskoler, bl.a. inden for emnerne generativ 
grammatik og datalingvistik.  

Fra 1975-2012 var Hans professor ved Odense Universitet, efterfølgende på Syddansk Universitet. 
Hans har undervist på forskellige institutter, men han har hele tiden været tro mod sit professorat 
inden for "nordiske sprog med særligt henblik på dansk sprog og nyere lingvistiske 
studieområder". Hans har især undervist inden for dansk/nordisk-studiet og inden for 
audiologopædi, bl.a. med vægt på fonologi. Han har været glad for at undervise og for de 
studerende. 

Hans har været involveret i en del internationale projekter, herunder projekter inden for 
sprogtilegnelse, i samarbejde med en række internationale netværk. Han er lige så meget almen 
lingvist som nordisk filolog og ser sin faglige placering dér hvor nordiske sprog, ikke mindst dansk, 
mødes med den almene sprogvidenskab (lingvistik). Miljøerne som har betydet mest for ham, er  
det internationale samarbejde med Wolfgang Dressler og hans forskergruppe samt et fransk 
sprogforskermiljø som beskæftiger sig med fransk fonologi og fonetik. Men han har også haft 
interessante internationale samarbejder med bl.a. italienske, russiske og norske forskere. Hans 
Basbøll var dekan fra 1977-1979, prorektor fra 1986-1989 og medlem af Forskningsrådet og 
Sprognævnet i midten af 1990’erne. Hans Basbøll har igennem sine mange år som sprogforsker 
udgivet et stort antal værker, artikler m.m. Han er medlem af Videnskabernes Selskab, det 
Østrigske Videnskabsakademi og det Europæiske Akademi.   

Fra januar 2013 blev Hans Basbøll emeritus og holdt i april sin afskedsforelæsning med titlen De 
sidste 50 års sprogvidenskab som jeg oplevede dem – eller: et kig rundt i verden fra lingvistikkens 
elfenbenstårn. (Afskedsforelæsningen kan læses i et særskilt dokument på ISK's hjemmeside under 
Portrætter af medarbejdere.) Hans varetager ikke længere undervisning eller administrative 
opgaver, men han er stadig en meget aktiv forsker, bl.a. har Carlsbergfondet støttet med 
forskerrejser til internationale konferencer.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu? [September 2016]
Hans arbejder fortsat som censor og er medlem af tre landsdækkende censorkorps (for
dansk/nordisk; lingvistik; audiologopædi) og retter eksempelvis specialer og andre opgaver inden 
for sine fagområder. Hans bruger resten af tiden på forskning. Lige nu sidder han med 3 ting:



1) Danske børns sprogtilegnelse, sammen med Laila Kjærbæk, hvor de forsker i tilegnelse af 
morfologi (bøjning og orddannelse, herunder sammensætninger). Wolfgang Dressler udviklede i 
sin tid teorien for præ- og proto-morfologi, dvs. hvordan små børn tilegner sig præmorfologi, de 
allerførste stadier af bøjninger, og hvordan udviklingen skrider frem imod et fuldt morfologisk 
system. Forskningsprojektet udføres i samarbejde med en stor gruppe forskere der undersøger 
omkring 20 forskellige sprog, og de mødes en gang årligt i Wien med henblik på fælles 
publikationer. De sammenligner de mange forskellige sprog og diskuterer ligheder og forskelle. 
Forskningen er baseret på naturalistiske data, oftest med 1-3 årige børn (undertiden helt op til 10-
årige) hvor mødre har fulgt deres egne børn ud fra strenge principper. Hans og Laila var bl.a. til 
konference i september for at præsentere deres undersøgelser om danske børns tilegnelse af 
sammensætninger. De har arbejdet med fem store projekter hvoraf det sidste hedder ”Lyd og 
ord”; det er en undersøgelse af hvordan lydstrukturen tilegnes, dokumenteret gennem børnenes 
allerførste ord. Projektet er bygget på Hans Basbølls model for stavelsesstruktur der (i modsætning 
til de almindeligt anvendte sådanne modeller) ikke er cirkulær.

2) Fonologien går igen i hele Hans’ karriere. Især forkærligheden for sonoritet og stød (se foto 
herunder); samt

3) Videnskabshistorie, som Hans har kastet sig over de seneste år med særligt fokus på Jens 
Høysgaard (1698-1773), der var universitetspedel og senere klokker, og som skrev en artikel i 1743 
hvor han som den første beskrev ordtyperne i dansk, inddelt efter åndelav, dvs. kort/lang vokal og 
forekomst af stød. I 1747 skrev Jens Høysgaard en bog om grammatikken hvor han også beskrev 
stødets grammatik klart og skarpt. Han skrev en stor original syntaks på 500 sider. Ifølge Hans 
Basbøll er Jens Høysgaard den største danske sprogforsker inden Rasmus Rask (som Hans også har 
skrevet om). Han har desuden bidraget med fonetikkernes videnskabshistorie i et nyt 6 binds værk 
Dansk Sproghistorie (første bind udkommer til efteråret), og han arbejder p.t. også med 
Glossematikken, Louis Hjelmslevs sprogteori. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Hans gør sig altid metodiske overvejelser. Han kan heldigvis selv vælge nu, hvilke projekter han er 
aktiv i. Hans bliver tit bedt om at være peer reviewer og synes at han har en forpligtelse til det.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Når Hans eller forskergruppen finder nye interessante resultater. Og det hjælper når andre synes 
det er interessant. Hans siger næsten aldrig nej til at give faglige råd når han bliver spurgt, og han 
er stadig glad for samarbejde, ikke mindst med yngre forskere. Hans synes det er spændende at 
sammenligne sprog, fx sammenligne stødsystemet og prosodier tværsprogligt. Typologisk lingvistik 
kan man altid lære noget af! Hans føler sig privilegeret, fordi han hele sit liv har kunnet beskæftige 
sig med noget der virkelig interesserer ham, og fordi hans arbejde er blevet anerkendt af fagfolk. 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Hans er så heldig nu at ingen kan tvinge ham til at udføre bestemte arbejdsopgaver med bestemte 
tidsfrister. Han når måske ikke altid lige så meget som tidligere, men han føler sig stadig i god form 
som forsker. Hans sætter også som emeritus pris på det kollegiale samvær på ISK og føler sig helt 
igennem som en privilegeret dansker – også når han rejser rundt i verden.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Blandt kortsigtede, faglige mål er der visse ting som skal afsluttes. Det gælder bl.a. projekterne 
sammen med Dressler-gruppen og Laila Kjærbæk. Han vil gerne publicere mere og deltage i flere 
lingvistiske konferencer. Hvad angår de langsigtede mål, har Hans også stadig større 
problemområder at arbejde med, bl.a. det historiske forhold mellem stød og toner samt 
relationen mellem prosodi og segmentale reduktioner. De teoretiske spørgsmål han tidligere har 
beskæftiget sig med, tager han op igen, og han har heldigvis ramt ned i noget som interesserer 
mange forskere, eksempelvis inden for sprog- og videnskabshistorie samt lydstruktur. Hans 
Basbøll mener ikke at unge mennesker absolut skal gøre som han har gjort.  De skal først og 
fremmest være selvstændige og sætte sig grundigt ind i teorierne og analysemetoderne. Det er 
vældig godt at kunne se ud over den skole man er ”opdraget” i. Der er heldigvis mange gode 
forskningsmiljøer, både europæiske og amerikanske, men det gælder i høj grad om også at kende 
sine egne rødder. 
For mere information om Hans Basbøll, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/hba. 
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