
En fagperson får ordet: 
Interview med Jacob L. Mey 
Kort faglig baggrund: 
Jacob L. Mey er matematisk student fra Holland, 1943, og læste medicin i to år på 
undergrundsuniversitetet i Amsterdam, idet den tyske besættelsesmagt havde gjort optagelse på 
det ’rigtige’ universitet afhængig af en loyalitetserklæring. Derefter skiftede han retning og blev 
klassisk student. Sidenhen blev han halvt uddannet som præst i jesuiterordenen og læste desuden 
i nogle semestre hollandsk filologi og litteratur og underviste på et gymnasium i Haag. 
Efterfølgende kom han til Københavns Universitet i 1953 for at læse lingvistik, og spurgte Louis 
Hjelmslev, om han måtte være hans elev. Han fik svaret, at han enten måtte være meget rig eller 
meget optimistisk, og samtidig mente Hjelmslev, at der ikke var brød i det her fag… Jacob endte 
med at blive hos Hjelmslev i 5-6 år og fik sin magistergrad i 1959 fra Københavns Universitet. 
Derefter blev Jacob L. Mey tilbudt en lektorstilling ved universitetet i Oslo, hvor han tidligere 
havde læst indoeuropæisk lingvistik og grønlandsk sprog. Her blev han i 6 år og stiftede bl.a. 
bekendtskab med den amerikanske generative transformationsgrammatik. Han lærte 
efterfølgende om den matematiske lingvistik, og i 1963 tog han på et 3 måneders 
computerlingvistik-seminar ved The RAND Corporation i Santa Monica, Californien. Det vakte den 
gamle kærlighed til matematikken til live igen.  

I 1965 deltog Jacob L. Mey i en stor konference i New York og blev efterfølgende inviteret til Texas. 
I mellemtiden havde han organiseret Skandinaviens første kursustilbud i matematisk lingvistik ved 
Universitetet i Oslo, sammen med Brian Mayoh (senere professor ved Aarhus Universitet), inden 
han tog med familien til Prag, hvor han uddybede sin indsigt i den nye trend ved at forske ved 
Karlsuniversitetet i et halvt år under vejleding af Petr Sgall. Året efter, 1966, flyttede han og 
familien til Texas, hvor han blev i 6 år som Associate Professor i lingvistik (med speciale inden for 
computerlingvistik og pragmatik) ved University of Texas at Austin.  

I 1969 blev han spurgt, om han ville flytte til Odense til det helt nye universitet. Der var 
studenteroprør og dårlige boligformer, dengang de ankom, så de blev kun et år i Odense. Derefter 
flyttede de tilbage til Texas, men året efter rejste han med kone og 5 børn tilbage til Danmark for i 
de næste 25 at arbejde ved Odense universitet som professor i ’sammenlignende 
sprogvidenskab’, som det hed dengang. Hver sommer tog hele familien til USA, hvor han forskede 
i computerlingvistik, først på Yale University, New Haven, Connecticut, senere ved Northwestern 
University, Evanston, lllinois, mens hans kone Inger arbejdede på en ph.d.-afhandling i lingvistisk 
antropologi (graden blev tildelt i 2014 fra University of Texas at Austin).  

Efter at være blevet pensioneret i 1996 fra Syddansk universitet har Jacob L. Mey arbejdet som 
professor i lingvistik rundt omkring i hele verden: i tillæg til Universitetet i Oslo og University of 
Texas, ved Georgetown University, J.W Goethe Universität Frankfurt, Södertörn University 
College, Stockholm, State University of Campinas, SP, Brazil, Universidade de Ceará, Fortaleza, 
Brazil, Universidade de Brasília, University of Georgia, Tsukuba University, National Language 
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Institute, Tokyo, Karl Franzens Universität Graz, City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist 
University, Gulf University of Science & Technology, Kuwait,  Haifa Technion and University of 
Haifa, Israel, m.fl. I 1984 blev han æresdoktor ved Zaragoza University, Spanien, og i 2006 ved 
Bukarest University, Rumænien. 

Jacob L. Mey videreudviklede begrebet pragmatik – studiet af sprog i samfundets og brugerens 
tjeneste, specielt som det anvendes både til at binde folk og til at frigøre dem fra de bånd, der 
snærer dem (Søren Kierkegaard). I 1977 stiftede han sammen med Hartmut Haberland tidsskriftet 
Journal of Pragmatics, som han var hovedredaktør for i 34 år. I 2010 stiftede han (sammen med 
Hartmut Haberland og Kerstin Fischer) tidsskriftet Pragmatics and Society, som han stadig er 
hovedredaktør på, ligesom han overtog rollen som hovedredaktør på ISK-tidsskriftet RASK fra 
Hans Frede Nielsen i 1998. Indimellem har han skrevet en del lingvistiske værker på især tysk, 
engelsk, dansk, norsk og fransk og et enkelt på japansk og portugisisk. I 1996 blev han professor 
emeritus på ISK, men er her 20 år senere stadig meget aktiv som redaktør, forfatter og 
foredragsholder på konferencer i hele verden om bl.a. pragmatik. Blandt hans seneste stillinger er 
én som professor i Hong Kong i 2015, hvor han fik gennemført et seminar om sprog og litteratur 
ved siden af mange af de studerendes og læreres deltagelse i Occupy-bevægelsen. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [august 2016]?
Lige nu sidder han og prøver at udvide sin teori fra bogen om Pragmatics (2001), der udspringer af 
værket Pragmatics: An Introduction (1993). Pragmatikken hænger sammen med tid og sted, og 
man skal have hele konteksten med i selve betragtningen. Konteksten er ikke kun tid og sted, men 
også selve mennesket og ens grundlæggende værdier i forhold til pragmatikken. Specielt værdi-
momentet fortjener en mere markant placering inden for pragmatikken, idet den jo handler om, 
hvordan vi håndterer sprog i forhold til omverdenen: et økologisk synspunkt. Det altafgørende 
spørgsmål her er om magt: hvem er det, sproget tilhører – et spørgsmål som også er titlen på hans 
bog fra 1985 Whose Language?

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
De første overvejelser, som Jacob gør sig, handler om, hvordan han skal få det her ud, og hvem 
han skriver for? Han tænker meget over at skrive klart og tydeligt. Derefter spørger han sig selv, 
om det er nyttigt for samfundet. Samfundet er jo en stor helhed, som vi må forholde os til. Det er 
vigtigt med indsigt og forståelse. Det er desuden blevet en slags politik for Jacob at gøre folk
(deriblandt ham selv) opmærksomme på, hvordan det, de lærer og laver her og nu, på sigt kan 
være til nytte for en større skare af folk, også uden for den snævre kreds af lingvister, som han jo 
selv tilhører i kraft af sin karriere. Han har bl.a. skrevet en bog i 2000: When Voices Clash: A Study 
in Literary Pragmatics, som viser, hvordan en forfatter giver sine personer stemmer, og hvordan de 
samme personer så kan falde ud af deres rolle-stemmer igen ved det, han har benævnt et 
stemme-sammenstød, et ’voice clash’. Jacob L. Mey pointerer her, at en præcis, konsekvent og 
adækvat ’stemmeføring’ er vigtig for helhedsindtrykket og forståelsen af det litterære værk. 



3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Det er det, når han får gode anmeldelser. Arbejdet er også en succes, når han får positiv feedback 
fra personer som fx forhenværende studerende og andre, såsom kollegaer i ind- og udland. Også 
glædelige overraskelser af faglig karakter, som kommer uventede, som fx i 2008, da han fik 
Syddansk Universitets Humanistiske Fakultets første ’Lifetime Achievement Award’ for sit arbejde 
inden for pragmatik.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Mangel på tid kan stå i vejen for arbejdet; der er ikke nok timer i døgnet. Og så de evigt gentagne, 
uønskede opdateringer af ens software, som kun fører til dårligere rester, stor frustration og et 
betydeligt spild af tid. Men han har heldigvis et godt helbred, og er optimistisk som person.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Jacob L. Meys første faglige mål er at fuldføre en praktisk teori om ’value’, ved at bygge videre på 
teorien skitseret i bogen Pragmatics. Her er konteksten jo som sagt ikke kun tid og sted; den 
inddrager de menneskelige værdier, vi lever efter, men som sjældent kommer til udtryk, når vi skal 
gøre rede for, hvordan sproget bruges i samfundet – som jo er det helt grundlæggende 
pragmatiske spørgsmål. Han er også ved at skrive sine erindringer. Bind 1 udkom i 2010, og det 
andet bind er han næsten færdig med. Det bliver udgivet sammen med hans seneste artikler i et 
samlet værk. Hans langsigtede mål (selvom han fylder 90 til efteråret!) er at arbejde mere i haven 
og se mere til sine børnebørn, der bor fordelt på tre lande i to kontinenter. 

Jacob L. Mey læser stadig en hel del og er glad for sprog. Han læser lige nu en lille pjece om 
tuberkulosebekæmpelse på serbokroatisk – et sprog som han aldrig har studeret, men som han 
gør begribeligt ved at trække på nabosprogene som tjekkisk, slovakisk og russisk. Han har også 
stadig stor kærlighed til klassikerne Homer og Horats, som han læser på originalsprogene græsk og 
latin. Selvom teksterne er 2000-3000 år gamle, er der stadig et menneskesyn bag, som har 
ligheder med menneskesynet i dag, og som genspejler dagligdags erfaringer, som er utrolig tætte 
på vores egne.  Jacob L. Mey tænker, at humaniora giver dybde i forhold til alle menneskeslægter, 
og at alle mennesker på jorden derfor stadig burde kunne snakke sammen.  

I denne forbindelse kunne han godt tænke sig at læse mere hebraisk. Til trods for to års hebraisk i 
gymnasiet var det først i Israel, hvor han en gang opholdt sig i et halvt år, at han kom godt i gang 
med sproget og lærte at skrive det; senere i Texas fik han også mulighed for at følge nogle gode 
undervisningsforløb i hebraisk og kunne skrive et par artikler om biblisk-hebraiske emner.  

Jacobs officielle motto stammer fra Ovid: ’Han har levet godt, som har levet skjult’ (bene qui latuit 
bene vixit), men privat hælder han til et andet, som blev undfanget i familiens skød for et par snes 
år tilbage: ’Hvis man fristes over evne, er evnen ikke god nok’. 

For mere information om Jacob L. Mey, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/jam 
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