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Ord kan virke som bitte små doser arsenik, skrev Victor Klemperer. 
Vi lever i sproglige parallelsamfund, hvor de færreste bemærker  den 
stigmatisering, der finder sted i det skjulte sprog på fx Facebook. Men 
også i det almene sprog fremstilles etniske og religiøse mindretal som 
bærere af negative egenskaber. Med inspiration fra Victor Klempe-
rers LTI – Det Tredje Riges sprog dokumenterer og analyserer bogen 
sprog og forestillinger i udlændingedebatten. Alle analyser bygger 
på et stort og helt aktuelt eksempelmateriale fra den offentlige debat.
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Forord til ebogsudgaven

Bogens trykte udgave er blevet særdeles vel modtaget af læsere 
og anmeldere. Tusindvis af deltagere ved foredrag og undervis-
ning har anvendt dens dokumentation og faglige analyser. Jeg 
takker alle, der på den måde har løftet og nuanceret debatten 
om forholdet mellem majoritet og minoriteter.

En særlig tak skal rettes til Sportgoodsfonden, der ikke alene 
støttede udgivelsen af Victor Klemperers LTI – Det Tredje Riges 
sprog på dansk, men også tildelte Bare fordi at et meget stort 
hæderslegat efter dens udgivelse. Tak også til Autorkontofonden.
 Det gælder fortsat, at jeg modtager kommentarer, tanker og 
kritik på mailadressen Lau@tale.dk.

Knud Lindholm Lau
Marts 2020

Ekstramaterialer til undervisning og orientering 
Læserne har adgang til en samling af materialer i tekst, lyd og 
video. Linket åbner til et ark, der løbende opdateres. PDF’en 
åbnes med password = BFA.

I tilid til at undervisningsstederne indberetter kopiering til 
Copydan er det muligt at printe sider fra bogen til 
undervisningsbrug. God fornøjelse med diskussioner og 
opgaver i de enkelte fag. Jeg hører gerne om jeres erfaringer på 
Lau@tale.dk. 
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Forord

Bogen giver redskaber, så læseren kan tage stilling til de udsagn, 
der bliver etniske og religiøse mindretal til del. Analyserne byg-
ger på tusindvis af eksempler, indsamlet siden udgivelsen af Vic-
tor Klemperers LTI i 2010, og en eksisterende samling.1 Fodnoter 
med kortlink gør det nemt at kontrollere og anvende citater. 

Bogen havde ikke været mulig uden hjælp. Den første tak gives 
posthumt til LTI's oversætter Henning Vangsgaard (1947-2018), 
der generøst delte sin viden om lingvistik, sprogpsykologi og 
kulturhistorie. Specialister har inspireret og vejledt: Chr. Alb-
rekt Larsen, Erik Albæk, Heine Andersen, Haifa Awaad, Carsten 
Bagge Laustsen, Jesper Bergmann, Anna Mikaela v Freiesleben, 
Jørgen Goul Andersen, Chr. Hansen, Margrethe Monica S. Han-
sen, Ole Hartling, Jacques Hartmann, Peter Hervik, Nils Holtug, 
David Hopmann, Tarek Hussein, Jon Kyst, Martin Lemberg, 
Christian Lollike, Per Mouritzen, Steen Nepper Larsen, Christina 
Lundsgaard Ottsen, Magnus Pharao Hansen, Anna Piil Damm, 
Arne Poulsen, Garbi Schmidt, Jacob Skovgaard-Petersen, Morten 
Sodemann, Aydin Soei, Sanne Thøisen, Malene Trock Hempler, 
Jesper Tække, Arno Victor Nielsen og Zaki Youssef. Tusindvis 
af deltagere i undervisning og foredrag har sammen med Face-
bookvenner bidraget til min forståelse af sprogets funktioner. 
Mine kritiske medlæsere, Thomas Borchert, Arne Rolighed og 
Mads Ole Dall, takker jeg for konstruktive kommentarer.

Alle indholdsmæssige og sproglige fejl er mine, og jeg modta-
ger gerne rettelser på Lau@tale.dk.

Knud Lindholm Lau, 22. marts 2018

1 Rune Engelbreths samling på humanisme.dk, kortlink.dk/smgt.

http://www.tale.dk/downloads/BFAebogLinks/MATERIALESAMLINGTILBAREFORDATKNUDLINDHOLMLAU.pdf
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Hvorfor og hvordan

Udtrykket bare fordi at har jeg hørt i sin fulde længde under 
mange private diskussioner, i sit indhold findes det også i den 
offentlige debat i varierende former:

Man er ikke racist bare fordi man ikke bryder sig om Islam, 
og man er heller ikke fremmedhader blot fordi man ikke øn-
sker at ens land skal modtage hele den muslimske verdens 
overskudsbefolkning! Bum!1

Man er ikke nazist fordi man påstår at de fleste jøder ikke er 
hvide. Det er blot en konstatering af fakta! De er jo pælæsti-
nenser alle og semitter? Dog er det utroligt hvor mange af de 
6000 danske jøder der arbejder i de danske medier, og som er 
eller har været chefredaktører mv.2

Han benægter at være racist: –Det er en latterlig påstand, det 
ved alle, der kender mig. Og som advokat forsvarer jeg alle 
slags mennesker med forskellig etnisk baggrund, siger han. 
–Men i Stram Kurs vil vi gerne have et Danmark primært 
for danskere.3

Der høres i eksemplerne mere end afvisning af racismeanklagen, 
nemlig en helgardering. Den talende ved, at det sagte vil møde 
modstand med henvisning til en norm om menneskers ligeværd 

1 Tidligere formand for DF Åbenrå Kaare Solhøj Dahle, udmeldte sig af partiet efter 
ledelseskritik, Facebookopslag, 7. 2.2017 og TVSyd.dk 1.8.2016, kortlink.dk/rtn8
2 Blog på b.dk, 24.5.2016, kortlink.dk/rtnd
3 Formand for Stram Kurs Rasmus Paludan, Ekstrabladet.dk, 4.11.2017 kl. 18.46. kort-
link.dk/rtnw
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og alles krav på respekt, og siger derfor: Bare fordi at jeg siger 'x', 
behøver det jo ikke betyde, at jeg er 'y' eller mener 'z'.

Nu kan man sagtens have kritiske synspunkter på en liberal ind-
vandringspolitik uden at være racist eller ikke ville respektere 
andre kulturer – enig. Men bogen viser, at indvandringsdebatten 
rummer ansatser til et voldsomt opgør med de værdier og sigte-
punkter, vi hidtil har regnet som selvfølgelige. Herunder fore-
stillingen om mennesker som ligeværdige og om demokratiets 
forudsætninger og følgesvende.  

Indhold
I bogens sidste del fremsætter jeg forslag og ønsker til aktører 
af enhver art, også til læseren. De øvrige dele vil gøre det klart 
hvorfor.

Dem  Bogen begynder med at forholde sig kritisk og korrigerende 
til postulater om udlændinges hang til negativ adfærd og doku-
menterer det sprog, der bliver brugt om de etniske og religiøse 
minoriteter – DEM. Fra de direkte ønsker om død, opfordringer 
til drab, sammenligninger med dyr og afføring til de mere raffi-
nerede og underforståede udgrænsninger af særligt muslimer og 
indvandrere fra såkaldt ikke-vestlige lande. Noget vil være kendt 
stof, mens andet vil virke overraskende. 

Vi lever i sproglige parallelsamfund, hvor de fleste ikke er 
medlemmer af lukkede Facebookgrupper eller bruger den kost-
bare tid på at følge med i mediernes kommentarspor. Det do-
kumenteres, hvordan den mobbende sprogbrug påvirker dem, 
det går ud over, og det vises, hvordan en til tider ukritisk presse 
viderekolporterer helt grundløse påstande og lægger tankeløse 
vinkler ned over stoffet. 

Os  Når man taler om et samlet "DEM", fristes man til at pynte 
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på sit eget kollektive "VI". Afsnittet beskriver den opfattelse af 
landet som homogent og konfliktløst, der er ved at trænge igen-
nem i offentligheden, og viser, at den bygger på en idyllisering 
med politiske følger. Også de alvorlige af slagsen som tanker om 
etnisk homogenitet.

Den politiske grundorden  I udlændingedebatten rumste-
rer nu ikke bare ønsker om andre politikere eller en anden po-
litik, men også om et opgør med helt fundamentale dele af vort 
politiske system: magtens tredeling, legalitetsprincippet, pres-
sens uafhængighed, menneskerettigheder og de internationale 
konventioner.  Tanker af den art er ikke samfundsbevarende, 
som det ofte siges, men derimod samfundsomvæltende.

Begrundelsen  Samtidigt med påstande om at være holdt ude 
af den danske debat bebrejder indvandringskritikere modstan-
dere for at trække en række kort, fx "racismekortet". Herved af-
skæres temaer og begrundelser fra den offentlige debat, til gen-
gæld optræder helt nye begrundelsestyper.

Kommunikationspopulismen  Der kæmpes om ordet popu-
lisme, der hidtil har haft en negativ biklang, men nu hævdes at  
dække over et udmærket princip: det, at flertallet bestemmer, og 
at populisterne giver folk, hvad de vil have.4 I politologien define-
res populisme dog anderledes, fx som en opfattelse og kommuni-
kationsstil, der bygger på forestillingen om ét folk med én fælles 
vilje og holdning, en elite, der ikke agerer efter folkets ønsker, og 
endelige out-groups, der ikke hører med til "folket".5 Afsnittet kon-
kluderer, at en stor del af tidens udlændingekritik er populistisk,

4 Jacob Jonia, Politiken, 22.11.2016, kortlink.dk/sgud
5 Toril Aalberg m.fl., Populist Political Communication in Europe, Routledge, 2017, side 
14-16.
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og retter en kritik mod samme populisme for ikke alene at være 
urigtig, men også at hindre en reel debat om samfundsanliggen-
der, herunder kulturmødeproblemer.

Ønsket  Bogen slutter med ønsker til aktører: politikere, ar-
bejdsmarkedets parter, pressen, kulturlivet, uddannelsessekto-
ren, kirken, religiøse og etniske organisationer – og til læseren, 
hvad enten du tilhører majoriteten eller en minoritet. 

Victor Klemperer
Ingen fremstillinger er fri for grundlæggende forudsætninger, og 
her vedgår jeg gerne min gæld til den tysk-jødiske filolog Victor 
Klemperer, hvis bog LTI - Det Tredje Riges sprog jeg udgav på 

dansk i 2010.6 
Klemperer var professor i romansk filo-

logi ved Technische Hochschule i Dresden, 
men mistede sit professorat i 1935 som følge 
af Rigsborgerlovens første forordning (Ersten 
Verordnung zum Reichsbürgergesetz), der 
udelukkede praktisk taget enhver jøde fra 
offentlig ansættelse. Hidtil havde han som 
deltager i 1. verdenskrig været skånet efter  
en tidligere lov, der undtog jøder fra afsked, 
hvis de i 1. verdenskrig havde kæmpet for 
det tyske rige7.

Uanset hvad der nu fulgte af forfølgelse, 
tvangsarbejde og chikane tog han gennem samtlige tolv helve-
desår noter om nazismens sprog. Materialet blev bragt i sikker-
hed hos venner af konen Eva, der som ikke-jøde forblev ved sin 

6 Udgivet på dansk i 2010. Victor Klemperer, LTI - Det Tredje Riges sprog, tekst og tale 
forlag, oversættelse og kommentarer ved Henning Vangsgaard. Initiativet LTI på dansk 
blev støttet af Sportgoodsfonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Bikubenfonden, Autor-
kontofonden og Kunststiftung NRW.
7 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, § 3, stk. 2.

Victor Klemperer 
(1861-1960). 
Foto: Eva Kemlein, 1949
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mands side under de mest truende omstændigheder:  ... selv en 
blind må kunne føle med stokken, hvem jeg tænker på, når jeg 
taler til mine studenter om heroisme, skrev han i forordet. Jøder i 
såkaldte blandingsægteskaber (Mischehen) blev interneret senere 
end andre, og det fortsatte ægteskab med Eva var forudsætnin-
gen for, at han overhovedet fortsat var i live den 13. februar 1945, 
den nat, de allierede bombede Dresden. Efter en fælles mirakuløs 
flugt og dernæst tilbagevenden til Dresden kunne han allerede i 
1947 udgive sin LTI med udgangspunkt i de omhyggelige noter.

Klemperer havde ikke nogen samlet teori til sin rådighed, men 
brugte sin litterære indsigt og dannelse samt et meget fint gehør 
for sprogets nuancer. Han byggede undersøgelsen på to forud-
sætninger, som jeg i forbindelse med udgivelsen på dansk i 2010 
kaldte for kompasset og spejlet.  

Kompasset
At høre og efterplapre ord som som artsfremmed (artfremd) og 
tyskblodet (deutschblütig), af mindreværdig race (niederrassig), 
nordisk (nordisch) og raceskændsel (Rassenschande)8 havde gjort 
sin virkning ved at sætte et skel mellem tysk og jødisk. Men det 
skete ikke gennem den enkelte og store Hitlertale:

Nazismen gled tværtimod over i massernes kød og blod gen-
nem enkelte ord, faste udtryk og sætningsformer, som de 
fik påtvunget gennem millioner af gentagelser, og som blev 
overtaget mekanisk og ubevidst.9 

Gennem den ubevidste og mekaniske overtagelse af sproget gen-
tager vi det som papegøjer og bliver selv en del af propagandaen. 
Her sagt med det berømte arsenikcitat fra LTI:

8 LTI, side 117.
9 LTI, side 28.
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[...] sproget digter og tænker ikke blot for mig, det styrer også 
mine følelser, det styrer hele min sjæls væsen, jo mere selv-
følgeligt, jo mere ubevidst jeg overlader mig til det. Men hvis 
det dannede sprog så er blevet dannet af giftige elementer 
og gjort til bærer af giftstoffer? Ord kan virke som bitte små 
doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have 
nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning 
sig alligevel.10

Sproget er for Klemperer et kompas, der er med til at styre følel-
ser, handlinger og opfattelser. Ud over at dokumentere udlæn-
dingedebattens sprog vil bogen eftervise arsenikken: at sproget 
danner holdning, fremmer handling og skader dem, der omtales. 
Det er altså ikke uskyldigt, som det ofte hævdes i debatter om 
"tonen", men er en handling i sig selv.

Spejlet
Heldigvis er det muligt at gennemskue hensigten og holdningen 
bag sproget, mener Klemperer og citerer den franske  politiker 
og diplomat Charles Talleyrand (1754-1838) for hans kyniske 
synspunkt, at sproget kun er til for at skjule diplomatens (eller et 
snedigt eller problematisk menneskes) tanker. Men sådan er det 
slet ikke, tværtimod:

Uanset hvad man bevidst ønsker at skjule, for andre eller kun 
sig selv, ja selv det man ubevidst bærer med sig: Sproget brin-
ger det for en dag.11

Med andre ord: Sproget røber både det, taleren gerne vil skjule,  
og det, som taleren ikke engang selv ved af. I fuld bevidsthed om 
risikoen for at blive bebrejdet sådanne tolkninger som værende 

10 LTI, side 29.
11 LTI, side 22 f.
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ikke-tilladte "motivfortolkninger" giver bogen masser af eksem-
pler på det, sproget bringer for en dag.

Hvorfor?
Uanset hvad man tror om historiens drivende kraft, bygger en-
hver prognose på en model med et mix af forskellige faktorer. 
Noget kommer  til os udefra, og det kan vi ikke påvirke. Andet 
er et resultat af den måde, hvorpå samfundets enkeltdele veksel-
virker; og endelig bygger fremtidsbilledet på forudsætninger om 
det, vi selv foretager os.12 

Bogen dokumenterer sprog og forestillinger om udlændinge, 
men måler ikke udbredelsen, beskriver og kritiserer dem blot. 
Uanset udbredelsen og uanset hvor meget vi tror, individuelle og 
kollektive handlinger påvirker udviklingen, opfordrer jeg læse-
ren til at tage stilling til spørgsmålet: Ønsker vi en forlængelse af 
den udviklingslinje, der tegnes?

12 Leif Johansen, Lectures on Macroeconomic Planning, part 1, North-Holland, 1977, 
side 58. 




