
En fagperson får ordet: Interview med 
Hans Frede Nielsen  
Interview (15.11.2016) med Hans Frede Nielsen, dr.phil. og professor (em.) i historisk 
sprogvidenskab med særligt henblik på de germanske sprog.   
 
Kort faglig baggrund: 
I 1960 erhvervede jeg som AFS Exchange Student i Arthur, Illinois, amerikansk High School 
Diploma, der i 1963 blev fulgt op af nysproglig studentereksamen ved Ribe Katedralskole. Efter tre 
års studier med engelsk og tysk som fag ved Københavns Universitet (1963-66) modtog jeg Trinity 
College Foreign Bursary, et studielegat over to år, som gjorde det muligt for mig i 1968 at opnå BA-
graden i Anglo-Saxon Studies ved University of Cambridge (MA 1972). Opholdet blev en livslang 
inspiration for mig, ikke mindst gennem Dennis Greens kursus over ét år (1967-68) i, hvad der 
dengang hed The Teutonic Languages, samt via de faglige kontakter jeg opnåede i Cambridge, og 
som jeg i et vist omfang har holdt fast i siden. Tilbage på Københavns Universitet i sommeren 1968 
valgte jeg at læse magisterkonferens i engelsk filologi (mag.art. 1971). I mit sidste studieår i 
København fulgte jeg kurser con amore i oldfrisisk hos Arne Spenter og i gammeldansk grammatik 
hos Harry Andersen. Sidstnævnte hjalp mig med at få udgivet min første videnskabelige artikel i 
1971 (ANF 86.249-54). Idet jeg var uden undervisningserfaring, valgte jeg at tage 
gymnasiepædagogikum i engelsk, som blev gennemført i 1971-72 på Nørresundby Gymnasium 
med samtidig delt ansættelse på Aalborghus Statsgymnasium. Herefter var jeg i tre år ansat på 
Aalborg Handelsskole med særligt henblik på undervisning i engelsk almensprog på stedets 
handelshøjskoleafdeling, inden jeg i 1975 kom til Engelsk Institut ved Odense Universitet, hvor jeg 
successivt blev adjunkt, lektor og docent med især engelsk sproghistorie, fonetik og oversættelse 
som undervisningsfag.  I årene 1977-79 var jeg kandidatstipendiat på det nyoprettede 
Laboratorium for Folkesproglig Middelalderlitteratur med Andreas Haarder som vejleder og fik her 
mulighed for at skrive doktordisputats, som blev indleveret i november 1980 og forsvaret i februar 
1982. Frugten af mit disputatsarbejde blev bogen Old English and the Continental Germanic 
Languages udgivet i Innsbruck i 1981 (2. udg. 1985). En del år senere blev jeg tildelt et 
forskningsrådsstipendium (SHF), der mellem august 1997 og december 1999 satte mig i stand til at 
skrive, hvad der for mig var et ligeså væsentligt værk som disputatsen, nemlig The Early Runic 
Language of Scandinavia, der udkom i Heidelberg i 2000, og som i lighed med doktorarbejdet 
affødte et betydeligt antal anmeldelser, fx i Times Literary Supplement (May 11, 2001). De nævnte 
to bogværker handler om hhv. oldengelskens og det ældste skandinaviske runesprogs 
dialektgeografiske stilling inden for den germanske sprogfamilie. I 1999 blev jeg professor i 
historisk sprogvidenskab ved Institut for Sprog og Kommunikation med virkning fra 1. januar 2000. 
Knap syv år senere valgte jeg som 63-årig at gå på efterløn, nemlig fra september 2006. Jeg er 
stadig fagligt aktiv og har glædet mig over, at jeg de sidste godt ti år har kunnet forblive en del af 
det faglige miljø på ISK og SDU. Jeg blev i 1994 optaget som medlem af Det frisiske Akademi 
(Fryske Akademy) i Leeuwarden (NL), vistnok især på baggrund af en længere artikel om før-
oldfrisisk (offentliggjort i NOWELE 24.91-136), der senere blev oversat til frisisk og udgivet i et 
samleskrift publiceret af Fryske Akademy i 1999. Siden 2004 har jeg været medlem af 
Hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier.  



1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Efter at jeg tiltrådte som professor i 2000, har mit faglige liv kørt primært ad tre spor: (a) 
afholdelse af sproghistoriske konferencer og studiekredse i regi af Sproghistoriekredsen og Gotisk 
Læsekreds, begge tilknyttet ISK; (b) redaktion og udgivelse af det sproghistoriske tidsskrift 
NOWELE og dettes supplementsserie (NSS), som Erik W. Hansen og jeg grundlagde i 1983; og (c) 
udarbejdelse af bind 2 og 3 af min engelske sproghistoriske trilogi med fokus på udviklingen af 
engelsk i England og Amerika. Bind 1, der omhandlede tiden indtil 1154, udkom i 1998, og bind 2 
(1154-1776) i 2005. På grund af øjensygdom har jeg i relation til bind 3 kun nået at beskæftige mig 
indgående med standardiseringen af britisk engelske talesprog til og med etableringen af BBC. (En 
artikel herom udkommer næste år i NOWELE.) Hvad angår (b) – tidsskriftet og dets 
supplementsserie, som jeg har været redaktør af i snart 35 år –, overtog John Benjamins 
Publishing Co. i Amsterdam fra og med 2013 udgivelsen af begge skriftrækker efter 30 år i regi af 
(Odense og) Syddansk Universitetsforlag. Samtlige bind er nu digitaliserede og kan erhverves hos 
Benjamins såvel elektronisk som på tryk. I begyndelsen af 2018 vil det redaktionelle ansvar overgå 
til en udenlandsk kollega, men Erik W. Hansen og jeg vil sammen med Hans Basbøll og Alexandra 
Holsting (samt tre kolleger fra andre danske universiteter) fortsætte som Advisory Editors. 
Desuden vil jeg selv i en overgangsfase fungere som konsulent for de to nye redaktionskollegier, 
der vil blive etableret med virkning fra 2018. Med udgangen af 2017 vil der være udgivet 70 bind 
af NOWELE og lige under 30 bind af NSS, næsten alle omhandlende sprogudvikling i 
Nordvesteuropa med særligt henblik på de germanske sprogs historie. Med hensyn til (a) har de 
mange faglige træf i regi af Sproghistoriekredsen og Gotisk Læsekreds gennemgående været 
velbesøgte. Sproghistorisk- og sprogvidenskabshistorisk-interesserede kolleger fra ISK, SDU og 
andre universiteter i ind- og udland har velvilligt stillet sig til rådighed som oplægsholdere ved 
arrangementerne, hvor tilhørerne i ikke ringe udstrækning har omfattet (tidligere) studerende og 
ikke mindst (tidligere) engelskstuderende. Gotisk Læsekreds blev oprettet i 2006 i samarbejde 
med Flemming Talbo Stubkjær og Carl-Erik Lindberg (†2009). Sidstnævnte var medarrangør af 
Gotisk Læsekreds’ studietur til Universitetsbiblioteket i Uppsala i januar 2008 med det formål at 
besigtige stedets hovedklenodie og den vigtigste kilde til vores viden om det gotiske sprog, nemlig 
Codex Argenteus ’sølvbiblen’, der i juni 2011 blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. (Ved det 
symposium om gotisk på Uppsala Universitet, der blev afholdt i forbindelse med UNESCO-
optagelsen, var jeg én af flere indbudte foredragsholdere.) For indeværende har jeg fire 
videnskabelige artikler på vej om engelsk og gotisk sproghistorie med henblik på udgivelse i 2017 
og 2018.  

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Under min studietid i Cambridge og København og ikke mindst igennem min senere tilknytning til 
(Odense og) Syddansk Universitet har jeg haft det privilegium at kunne beskæftige mig med ting, 
som jeg fagligt brænder for, og som jeg for det meste har haft held til at kunne indpasse i de 
skiftende arbejds- og stillingsmæssige situationer, som jeg igennem årene har befundet mig i.  

3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Hvis jeg har vidst, at jeg i forbindelse med en arbejdsopgave har gjort alt hvad der har stået i min 
magt, har jeg som oftest selv betragtet indsatsen som en succes, også uanset hvad folk i øvrigt 
måtte mene. 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Helbredsproblemer og manglende tid. 

 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Fra og med januar 2018 vil min tilknytning til tidsskriftet NOWELE og dets supplementsserie NSS 
blive løsere og hovedsageligt antage konsulentagtig karakter, men jeg regner med fortsat at kunne 
redigere og udgive bøger om engelsk og germansk sproghistorie i og uden for dette regi. Ligeledes 
forventer jeg fremover at kunne drage nytte af mit internationale, faglige netværk og derigennem 
medvirke til at arrangere sproghistoriske konferencer på SDU med efterfølgende udgivelse af gode 
og relevante forelæsningsbidrag i bogform.  

Jeg har ikke nogen personlig hjemmeside, men for en oversigt over mine samlede bogudgivelser, 
se venligst nedenstående link, der foruden at angive omfanget af sådanne publikationer også viser 
disses placering på biblioteker rundt omkring i verden:  

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n80078786/ 
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