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Victor Klemperer – Den anfægtede filolog 

Konstruktionen af det ariske menneske 
har sine rødder i filologien.

Victor Klemperer, LTI

 
                                                                                     

I. Victor Klemperers dagbøger og LTI 

Victor Klemperer var en glemt skikkelse før udgivelsen af hans dag-
bøger, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, i 1995, hvor de blev 
årets sensation på bogmessen i Frankfurt. Hans selvbiografi Curricu-
lum Vitae, var udkommet i 1989, i staten DDR’s sidste leveår, uden 
at vække større opmærksomhed. Han havde fået den skæbne, han 
frygtede allermest: Han var blevet en ”papirsoldat”, som det hedder 
i erindringerne, lagt ned i historiens store glemmeæske. Udgivelsen 
af dagbøgerne ændrede med et slag dette, og de kastede også nyt lys 
over LTI, Notizbuch eines Philologen, hans indtil da kendteste værk. 
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Dagbøgerne beskrev udførligt de forfærdende betingelser, hvorunder 
indsamlingen af de sproglige iagttagelser af nazisproget skete, og 
den nærmest overmenneskelige indsats, det arbejde havde krævet.  

De over tres år, LTI har ventet på sin danske udgivelse, har ikke 
gjort den mindre aktuel. Tværtimod. Bevidstheden om sprogets 
betydning for politik og meningsdannelse har aldrig været større, 
end den er i dag. Sproget er blevet en slagmark for politisk dags-
ordenssætning og etablering af definitionshegemonier. Ansættelsen 
af spindoktorer og journalister i politik og erhvervsliv er blot det 
mest markante udtryk for dette. LTI viser, at sprogstyringsstrategier 
og -teknikker, public relations, ikke kun har deres rod i 1930’ernes 
Amerika og Bernays teorier, men også i det totalitære Tyskland og 
Goebbels mediediktatur. 

Det er kun den ene side af den ubehagelige arv. Den nye diskurs 
om udlændinge, som man kan konstatere siden midten af 1990’erne, 
har med sine simplificerende typologier og fjendebilledkonstruktio-
ner paralleller til den udvikling, LTI beskriver i 1930’ernes Tyskland. 
LTI viser det tyske sprogs forvandling til NS-jargon, dens umærke-
lige indsivning i hverdagslivets sprogbrug og dens grusomme afin-
dividualisering af regimets modstandere. 

Fra 1933-1945 led Victor Klemperer alle den emanciperede jødes 
kvaler, men levede også med bevidstheden om, at hans egen viden-
skab, den romanske filologi, havde leveret sit bidrag til nazisternes 
nationalisme og fjendebilleder. Det vidner mange steder i Filologens 
notesbog om. Denne side er mindre kendt, men af stor betydning for 
forståelsen af værket.                           

De følgende sider er en invitation til en rejse ind i LTI’s forhisto-
rie med perspektiver, der går langt tilbage i historien. Den konkrete 
historie begynder den 10. juni 1945, straks efter den lakoniske sæt-
ning, der slutter nazitidens dagbøger: ”Sent på eftermiddagen gik vi 
op ad bakken til Dölzschen.”        
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II. Den anfægtede filolog

Da Victor Klemperer og hustruen Eva var tilbage i den forstadsvilla 
i Dresden, de skændigt måtte forlade i 1941, begyndte han at gøre 
sig overvejelser om, i hvilken form han skulle bringe de dagbøger, 
han med en ufattelig viljesindsats havde ført fra 1933 til 1945. Han 
var ikke i tvivl om dagbogsmaterialets unikke beskaffenhed, men 
den påbegyndte læsning af de over 4000 sider, dagbogen fra denne 
periode omfatter, stillede ham over for en række dilemmaer.  

Den 17. juli 1945 skriver han i sin dagbog: ”Jeg har ingen ind-
gang, ingen løsning på vanskelighederne. Hvad er for intimt, hvad 
er for generelt … Hvem skal jeg nævne ved navn? Hvordan skal jeg 
kommentere det skrevne? I flere uger har jeg ikke gjort andet end at 
læse dagbogen. Jeg føler mig meget tom.” 

Victor Klemperers fortvivlelse over det kolossale stof er forståelig. 
Dagbogen var ikke ført med en læser eller en offentlighed for øje, den 
var et arbejdsinstrument og et psykisk aflastningsorgan, han nedskrev 
bogstavelig talt alt, der faldt ham ind, selv det mest trivielle og in-
time, uden genlæsning og korrigerende indgreb. I september måned 
samme år var han kommet så langt i sine overvejelser, at han beslutte-
de sig til at gøre dagbøgernes sproglige iagttagelser til hovedtemaet. 

Denne tanke havde foresvævet ham flere gange, siden han begynd-
te at nedfælde sine første filologiske iagttagelser i 1932. I en stor pas-
sage i den såkaldte fængselsoptegnelse fra juli 1941 (han havde fået 
en hæftestraf for mangelfuld mørklægning) reflekterer han over sit liv 
og sit arbejde og skriver: ”Men 3. Riges sprog er hele tiden omkring 
mig og slipper mig ikke et eneste øjeblik, under avislæsningen, ved 
maden, i sporvognen, jeg lever med det, jeg samler og registrerer det 
uden hensigt; når jeg vågner op om morgenen, falder det mig plud-
selig ind: men det sagde herren ved siden af mig i går … Bestemme 
dets ånd ud fra dets sprog. Det skal resultere i det mest almene, ube-
dragelige og omfattende stikbrev. Så er jeg alligevel blevet filolog på 
mine gamle dage.”
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Men den filolog, der skrev disse ord, var ikke en uanfægtet, som 
vendte tilbage til sin metier under radikalt ændrede vilkår. Victor 
Klemperer var smertefuldt bevidst om, at året 1933 havde ført til et 
brud med hans identitet som forsker. I november 1942, et lille halvt 
år efter det første store udkast til LTI, skitserede han en udgivelses-
plan for fjerde bind af sin selvbiografi Curriculum Vitae: ”Nyt var i 
dag, at jeg kunne give den titlen Det Tredje Riges sprog. Så ville den 1) 
kunne bringe alt mit filologiske LTI-materiale, 2) alle de meddelte 
fakta ville tale Det Tredje Riges sprog … – og 3) den rystelse, som 
Det Tredje Rige har forårsaget, ville vise den store omvending el-
ler skepsis eller skrøbelighed, der har præget mine grundideer siden 
1933.” Passagen viser, at arbejdet med LTI både var selvransagelse og 
et opgør med den videnskab, han havde viet sit liv til, den romanske 
filologi.

III. Victor Klemperer og den romanske filologi 

Da de europæiske nationalstater blev dannet i det 19. århundrede, 
spillede filologien en afgørende rolle for udviklingen og bestemmel-
sen af den nationale bevidsthed. 

En af den moderne sprogvidenskabs fædre, Wilhelm von Hum-
boldt, skrev i 1820 i en grundlæggende forelæsning om forholdet 
mellem nationalsprog og nationalkarakter: … ”at sprogenes forskel-
lighed består i mere end blot tegnenes forskellighed, at ord og ord-
sammenføjninger også danner og definerer begreber, og at forskellige 
sprog, betragtet ud fra deres sammenhæng og ud fra deres indfly-
delse på erkendelse og følelse, i virkeligheden er forskellige verdens-
opfattelser.” Humboldts undersøgelse er en nøgtern analyse og et 
forsøg på at bestemme et genstandsområde, et givet sprogsamfunds 
individualitet, og udtrykker på ingen måde nationale præferencer, 
men er et lysende eksempel på sprogvidenskaben som universel, er-
kendelsesorienteret videnskab. 
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Denne nøgternhed prægede hverken den germanske eller den ro-
manske filologi, som var under opbygning fra 1800-tallets begyn-
delse. Friedrich Diez, grundlæggeren af den romanske filologi, var 
stærk påvirket af filosoffen Fichte, hvis Reden an die deutsche Nation, 
1808, dannede mønster for den antifranske holdning, der kom til 
at præge den romanske filologi ikke blot i det 19. århundrede, men 
helt frem til Anden Verdenskrigs afslutning. Den tyske romanistiks 
store videnskabelige landvindinger inden for fonetik, grammatik, 
etymologi og middelalderlitteratur i det 19. århundrede var indfæl-
det i en ideologi, der var karakteriseret af en række grove teser om 
de to nationers forskellighed. Den antifranske holdning, som havde 
været med til at forme en tysk nationalbevidsthed og skabe en tysk 
nationallitteratur i det 18. århundrede, udviklede sig – forstærket 
af frihedskrigene mod Napoleons fremmedherredømme – i løbet af 
det 19. århundrede fra patriotisme til en egentlig nationalisme og 
chauvinisme, som ikke kunne definere egne dyder uden et negativt, 
groft tegnet modbillede.    

Frankrig havde på tres år oplevet tre borgerlige revolutioner, 1789, 
1830 og 1848, som alle havde haft dyb indflydelse på udviklingen 
i Tyskland. I det splittede og feudale Tyskland var holdningen til 
de franske revolutionsidealers borgerlige rettigheder fra begyndelsen 
præget af ambivalens, idet borgerskabets ønske om de formelle ret-
tigheder, de borgerlige revolutioner gav, hele tiden var ledsaget af en 
fornemmelse af, at de var noget fremmed og påført. Første halvdel af 
det 19. århundrede er karakteriseret af tiltrækning og afstandtagen 
til de franske revolutionsidealer, men efter den fejlslagne borgerlige 
revolution i 1848, svækkelsen af den politiske liberalisme efter Den 
Fransk-Tyske Krig og Det Tyske Riges grundlæggelse i 1871 og 
fremkomsten af et hastigt voksende socialdemokrati blev disse idea-
ler ikke kun udsat for grov delegitimering, men for regelret had af 
den herskende politiske klasse, Bismarcks konservative agrarer og 
den militære feudalkaste.  
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Den romanske filologi i Tyskland afspejler nøje denne politi-
ske udvikling. Hvor en Herders og en Humboldts nyhumanistiske 
tænkning var kendetegnet af dynamik og historisk bevægelse, blev 
den romanske filologi i slutningen af det 19. århundrede i stadig 
højere grad præget af en statisk tankegang og et stivnet fjendebil-
lede. Fichtes tese om, at sand filosofi og digtning kun var mulig i det 
tyske sprog og for det tyske folk, udviklede sig til forestillingen om 
et egentligt tysk kulturhegemoni. ”Franskmanden” blev, i modsæt-
ning til det etiske, seriøse, naturlige og skabende tyske menneske, 
forsynet med en række negative attributter: uetisk, overfladisk, frivol 
og åndeligt steril. I den wilhelminske epoke, 1890-1918, stivnede 
denne konstruktion til det fjendebillede, som fungerede helt frem 
til Anden Verdenskrigs afslutning: Frankrig, den evige arvefjende. 
Den ideologiske grundtone i romansk filologi var, at den franske op-
lysningstids tankeformer og revolutionens humanitære idealer var 
totalt forældede og fremmede for det tyske menneske.         

Da Victor Klemperer begyndte at studere romanistik i 1902, mær-
kede han hurtigt, at han var en outsider i dette miljø. Han var vokset 
op i et jødisk reformmiljø, præget af haskala, den jødiske oplysning, 
og Junges Deutschlands idealer, hvor læsning af Moses Mendelssohn, 
Heinrich Heine og den liberale litteraturhistoriker Hermann Hett-
ner var et selvfølgeligt pensum. Det var ikke den tradition, han mød-
te i den romanske filologi. Den var domineret af streng positivisme, 
indlejret i nationalisme. 

Mødet med romanistikkens nestor, middelalderfilologen Adolf 
Tobler, som repræsenterede fagets mest rigide tradition, udviklede 
sig til en ren katastrofe. Hvor Tobler docerede latinsk grammatik 
og metrik, ønskede Victor Klemperer litteraturforståelse. Der var 
en afgrund mellem dem, men vejen til akademisk karriere og an-
erkendelse gik i Klemperers vurdering, sikkert rigtigt, over at få et 
doktorarbejde antaget hos Tobler. Han ønskede brændende at skrive 
et litteraturvidenskabeligt arbejde om Voltaire, det store forbillede, 
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men fik i stedet udleveret et sprogvidenskabeligt emne, Voltaires An-
sichten von Sprachen. Han blev grebet af panik, og det i hast sammen-
skrevne doktorarbejde blev ikke indleveret hos Tobler, men i stedet 
sendt til det slet anskrevne universitet i Rostock, som havde ry for 
”billige” doktorafhandlinger. Manuskriptet blev sendt tilbage som 
ubrugeligt.           

Victor Klemperer forlod i skuffelse universitet i 1905 og ernærede 
sig i de følgende år som forfatter og kritiker i det wilhelminske Ber-
lin. Han fik adgang til førende avisers kulturredaktioner og skrev i 
de følgende år for toneangivende aviser som Vossische og Frankfur-
ter Zeitung. Han fik også offentliggjort et par bind novelletter og 
tre monografier om kendte digtere i samtiden, Paul Heyse, Adolph 
Wilbrandt og Paul Lindau. Men livet som fri intellektuel kunne ikke 
tilfredsstille ham i længden, og i 1912 genoptog han sine akademi-
ske studier, denne gang i München.

Her knyttede han kontakt til Karl Vossler, ophavsmand til den 
”kritiske idealisme” i filologien, som var vendt mod fagets stive posi-
tivisme og formalisme. I livet som journalist havde Victor Klemperer 
opøvet en utrolig arbejdsevne, og i løbet af lidt over to år skrev han 
to doktorafhandlinger. Den ”lille” doktorafhandling, dissertationen, 
var et arbejde om den radikal-demokratiske og liberale forfatter Frie-
drich Spielhagen, som blev indleveret til germanisten Franz Munc-
ker i 1913. Året efter indleverede han den ”store” doktorafhandling, 
habilitationskriftet, til Karl Vossler, en over fem hundrede sider stor 
undersøgelse af den æstetiske dimension i Montesquieus værk, som 
blev offentliggjort i omarbejdet form i 1915. Indholdet i de to dok-
torarbejder, som blev belønnet med summa cum laude, universitetets 
højeste udmærkelse, viser klart traditionslinjen i Victor Klemperers 
forskning, en bekendelse til det 19. århundredes liberal-demokrati-
ske tænkning og dens rødder i den franske oplysningstænkning.

Victor Klemperer blev assistent hos Karl Vossler, som sørgede for, 
at han blev udnævnt til tysk lektor i Napoli i 1914. Tiden i Napoli 
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bragte møder og samtaler med Benedetto Croce, en af den europæi-
ske samtids mest indflydelsesrige filosoffer. Han sympatiserede med 
Croces liberalisme, men blev aldrig venner med dennes intuitionsin-
spirerede æstetik – den lå for langt væk fra hans egne klassisk franske 
forestillinger om klarhed.

Da Første Verdenskrig brød ud i august 1914, blev han som så 
mange andre intellektuelle ramt af den kollektive krigspsykose, der 
havde grebet Tyskland. Han vendte hjem fra Napoli i 1915 og meld-
te sig som krigsfrivillig til det Bayriske Artilleriregiment. Krigen 
bragte ham vestfronten, sår og den bayriske fortjenstmedalje, men 
ikke den kartarsis, han havde beskrevet i de første krigsdage. Heller 
ikke det endegyldige bevis på tyskhed, som han og mange andre jø-
der havde forventet. Den blev hele tiden anfægtet og især efter 1918. 
Victor Klemperer kom hjem fra krigen med tvivl om enhver posi-
tion, og den blodige nedkæmpelse af den Bayriske Rådsrepublik for-
stærkede blot dette træk. På begge sider af det politiske spektrum så 
han kun irrationalitet og mangel på politisk fornuft. ”Jeg er neutral 
tilskuer. Den part, der udøver vold, er mig altid forhadt”, skrev han. 

I foråret 1919 blev han på Karls Vosslers initiativ udnævnt til 
privatdocent ved Münchens Universitet. Det var også Vossler, som 
var den drivende kraft bag hans udnævnelse i 1920 til professor i 
romansk filologi ved Den Tekniske Højskole i Dresden. Det var ikke 
det banebrydende Montesquieu-arbejde, som skaffede ham stillin-
gen, men Vosslers henvisning til hans fronttjeneste og den bayri-
ske fortjenstmedalje, som fjernede de ”betænkeligheder”, fakultetet 
havde på grund af hans jødiske baggrund.

Der er ingen tvivl om, at Victor Klemperer havde tænkt sig profes-
soratet i Dresden som en station på vejen til noget større. Dresden var 
provins, også inden for den romanske filologi. Han kom ikke videre, 
den nærmest militante antisemitisme, som beherskede tysk universi-
tetsliv, var den vigtigste årsag. Historikeren Heinrich von Treitschkes 
berygtede diktum: ”Jøderne er vores ulykke”, som dannede optakten 
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til den såkaldte berlinske antisemitismestrid i 1879, fik en yderligere 
forstærkning og drejning efter Første Verdenskrig. Nederlaget i 1918 
markerer overgangen fra det 19. århundredes religiøst begrundede 
antisemitisme til det 20. århundredes biologistisk-racistiske variant. 
Jøderne symboliserede samtlige ulykker. Victor Klemperer noterer i 
et dagbogsnotat fra den 16. august 1919: ”Det er en frygtelig ulykke 
og samtidig ligefrem komisk med jøderne, som er skyld i alt: i krigen 
og revolutionen. For de nationale er de landsforrædere og bolsjevik-
ker … for de revolutionære ’kapitalisterne’ og krigsmagerne. Ingen 
sympatiserer med dem, ingen accepterer dem.”                     

Antisemitismen var ikke den eneste grund til, at Victor Klem-
perers akademiske karriere standsede. Han var og blev en outsider 
inden for sin videnskab. Hans akademiske projekt med vægten lagt 
på oplysningstiden fulgte et radikalt andet spor end kollegerne. Men 
ikke nok med det. De to andre spor, hans forskning fulgte, studier i 
moderne fransk litteratur og forsøget på at skabe et nyt indhold i fa-
get Kulturkunde, isolerede ham også i kollegernes kreds. Kulturkunde 
var et fag, som skulle uddybe kendskabet til fransk sprog, litteratur 
og kultur på baggrund af studier i landets geografiske, kulturelle, 
etnologiske og økonomiske forhold koblet sammen med analyser af 
politiske, kulturelle og religiøse bevægelser og tendenser. I 1927 ret-
tede Victor Klemperer et voldsomt angreb mod kollegaen Eduard 
Wechßlers bog Esprit und Geist, en undervisningsbog i dette fag, som 
i forgrovet form og undermuret med primitiv folkepsykologi gentog 
de primitive teser om de uovervindelige forskelle mellem tysk og 
fransk kultur. Et værk, som de facto udelukkede enhver forsoning 
mellem Tyskland og Frankrig. Alle Victor Klemperers akademiske 
bøger og artikler frem til 1933 stod i netop denne forsonings tegn 
med sit forsøg på at skabe et differentieret billede af det moderne 
Frankrig. Den tyske romanist Michael Nerlich har i et overbevisende 
studie, Victor Klemperer Romanist, 1997, påpeget, at Victor i Klemperer 
i sine skrifter stedvis betjener sig af folkepsykologiske argumenter, 
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men at disse skulle forstås inden for rammen af en mentalitetshisto-
rie med rødder i Montesquieus Om Lovenes Ånd. Eller inden for ram-
men af Herders og Humboldts nyhumanisme og tolerancetænkning 
kunne man tilføje. Én ting er givet, efter 1933 havde Victor Klem-
perer en nagende samvittighed over, at han havde været i nærheden 
af den skabelonagtige tænkning, som ikke blot Eduard Wechßler, 
men flertallet inden for hans fag repræsenterede. Det vidner mange 
steder i dagbøgerne og LTI om. For hvor stort var i grunden sprin-
get fra ”den evige franskmand” til ”den evige jøde”? Var nazisternes 
fjendebillede ”den evige jøde” ikke blot en grotesk fordobling af de 
negative egenskaber, hans egen videnskab havde tillagt ”den evige 
franskmand”? 

Angrebet på Wechßler fik følger. Victor Klemperer blev mere og 
mere isoleret i årene frem til 1933. I dette tidsrum blev han også 
fremmedgjort fra sin akademiske faderfigur Karl Vossler, som havde 
beskyldt sin velskrivende elev for føljetonisme og manglende filoso-
fisk dybde. Han stod uden alliancepartnere. Den anden fløj inden for 
romanistikken med Ernst Robert Curtius i spidsen, som havde talt 
for en forsoning med Frankrig, havde kun ønsket en forsoning med 
det katolske, antirepublikanske Frankrig, repræsenteret af forfattere 
som Paul Claudel og Charles Péguy. Den holdning kunne den repu-
blikanske og areligiøse Victor Klemperer ikke identificere sig med. 
Hans stigende desperation taler sit tydelige sprog i dagbøgerne. Den 
6. juli 1932 skriver han: ”Hitler ante portas. Og hvad skal der blive af 
mig, den jødiske professor?” 

Efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 kom svaret prompte. 
Han sidste forsknings- og forsoningsprojekt, Das neue deutsche Frank-
reichsbild, som først blev offentliggjort i 1961, kom retur i august 1933 
med en bemærkning om, at det ikke passede ind i den nye tidsånd. 
Det var ”tilbageskuende” og lod ”folkenationale synspunkter ude af 
betragtning”. Hans fronttjeneste og fortjenestmedalje i Første Ver-
denskrig hindrede øjeblikkelig afskedigelse – tvangspensioneringen 
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kom i 1935. Siden fulgte slag på slag. Han måtte standse arbejdet 
på sit akademiske opus magnum, Geschichte der französischen Literatur im 
18. Jahrhundert i 1939. Han fik først forbud mod at besøge læsesalen, 
siden mod at låne bøger på Sächsische Landesbibliohek, som inde-
holdt den største samling af oplysningslitteratur uden for Frankrig. 
Hitler-regimets fantasi og ondskab med hensyn til chikane over for 
jøder var grænseløs. Hvor grænseløs kan man i detaljer læse i hans 
dagbog Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste, Dagbøger 1933-1945, 
2000. Men dagbøgerne viser også, at den sande forsker ikke standser 
sin forskning, hvor forfærdelige omstændighederne end er. Og Victor 
Klemperer var en sand forsker. I 1942 måtte han opgive arbejdet med 
sine erindringer Curriculum Vitae, fordi han måtte bringe sine gamle 
dagbøger i sikkerhed for Gestapo. Tilbage havde han studiet af Det 
Tredje Riges sprog, som han gav navnet LTI i juli 1941 som en iro-
nisk kommentar til nazisternes forkortelsesvanvid og deres foragt for 
klassisk dannelse. De første iagttagelser begyndte i 1932, og de fort-
satte med stigende intensitet frem til befrielsen i 1945. Den digitale 
udgave af de samlede dagbøger, Tagebücher 1933-1945, 2005, som er 
på over 4000 sider, viser først rigtig, hvor omfattende og detaljerede 
Victor Klemperers studier af Det Tredje Riges sprog var, og hvilken 
ufattelig arbejdsevne han var i besiddelse af. Men størst beundring af-
tvinger hans aldrig svigtende tiltro til kultur og oplysning. I krigens 
sidste vanvittige år udformer han en privat historieteleologi med op-
lysning som historiens endemål og mening. Ikke kun som teori, men 
som eksistentielt udsagn. Den vil sejre, siger han til sig selv i for-
nedrelsens mørkeste stunder, ikke Hitlers racistiske og biologistiske 
ideologi: Hvis jeg overlever, er det mig, der har ret, ikke Hitler. 

LTI er resultatet af dette historiesyn, liv og forskning kunne ikke 
adskilles i dette værk, og det er også denne manglende adskillelse, 
der udøver en stadig fascination og gør det til et enestående værk i 
filologiens historie.              
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IV. LTI og sprogvidenskaben

LTI udkom første gang i 1947 i den daværende sovjetiske besæt-
telseszone. Det var det første værk, der beskæftigede sig mere sy-
stematisk med Det Tredje Riges sprog og sprogets funktion under 
diktaturets betingelser. I mange år var Victor Klemperer den eneste 
sprogvidenskabsmand, der havde beskæftiget sig med dette emne. 
Feltet blev varetaget af sociologer og politologer. Afholdenheden fra 
germanistikkens og romanistikkens side skyldtes, at disse videnska-
ber var godt og grundigt syltet ind i nazi-ideologi. Det var først i 
1960´erne, at der for alvor blev sat seriøs forskning i gang på dette 
område. Især i Forbundsrepublikken. I DDR, hvor Victor Klemperer 
virkede frem til sin død i 1960, forblev LTI en solitær størrelse.

I sprogvidenskaben har LTI naturligvis været genstand for ana-
lyser, også kritiske. Et gennemgående træk i kritikken fra den mere 
puritanske lingvistik i 1970’erne og 1980’erne har været, at LTI 
manglede en konsistent sprogteori. Set i nutidens teoretiske per-
spektiv er det den kritik, der er forældet. Victor Klemperers analyser 
af enkeltord, metaforik, symboler, genstande og handlinger er hele 
tiden kontekstrettet og socialt/historisk funderet. I flere enkeltana-
lyser foregriber han den socialkonstruktivistiske diskursanalyse og 
de metaforanalyser, som filosoffen Hans Blumenberg har foretaget. 
Hvor omfattende tegnteorien i LTI er, viser det fascinerende kapitel 
II ”Forspil”, hvor hans første møde med nazismens sprog er en tam-
burmajors stramme kropssprog i en stumfilm.                                                         

Det er faktisk manglen på en klart formuleret og konsistent sprog-
teori, der er LTI’s største dyd. Hvilke af samtidens teorier havde han 
også kunnet gribe til? Hans eget fag, den tyske romanistik, som han 
selv havde forsøgt at forny, havde intet at tilbyde, for den var på 
grund sin samklang med den nazistiske ideologi del af det problem, 
han ville beskrive. Den anfægtede filolog greb i stedet tilbage til 
Montaignes diktum Que sais-je?: Hvad kan jeg vide? som ledetråd for 
sin forskning. Det var ikke noget tilfælde. Det var dels en bekendelse 
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holdt den største samling af oplysningslitteratur uden for Frankrig. 
Hitler-regimets fantasi og ondskab med hensyn til chikane over for 
jøder var grænseløs. Hvor grænseløs kan man i detaljer læse i hans 
dagbog Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste, Dagbøger 1933-1945, 
2000. Men dagbøgerne viser også, at den sande forsker ikke standser 
sin forskning, hvor forfærdelige omstændighederne end er. Og Victor 
Klemperer var en sand forsker. I 1942 måtte han opgive arbejdet med 
sine erindringer Curriculum Vitae, fordi han måtte bringe sine gamle 
dagbøger i sikkerhed for Gestapo. Tilbage havde han studiet af Det 
Tredje Riges sprog, som han gav navnet LTI i juli 1941 som en iro-
nisk kommentar til nazisternes forkortelsesvanvid og deres foragt for 
klassisk dannelse. De første iagttagelser begyndte i 1932, og de fort-
satte med stigende intensitet frem til befrielsen i 1945. Den digitale 
udgave af de samlede dagbøger, Tagebücher 1933-1945, 2005, som er 
på over 4000 sider, viser først rigtig, hvor omfattende og detaljerede 
Victor Klemperers studier af Det Tredje Riges sprog var, og hvilken 
ufattelig arbejdsevne han var i besiddelse af. Men størst beundring af-
tvinger hans aldrig svigtende tiltro til kultur og oplysning. I krigens 
sidste vanvittige år udformer han en privat historieteleologi med op-
lysning som historiens endemål og mening. Ikke kun som teori, men 
som eksistentielt udsagn. Den vil sejre, siger han til sig selv i for-
nedrelsens mørkeste stunder, ikke Hitlers racistiske og biologistiske 
ideologi: Hvis jeg overlever, er det mig, der har ret, ikke Hitler. 

LTI er resultatet af dette historiesyn, liv og forskning kunne ikke 
adskilles i dette værk, og det er også denne manglende adskillelse, 
der udøver en stadig fascination og gør det til et enestående værk i 
filologiens historie.              
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IV. LTI og sprogvidenskaben

LTI udkom første gang i 1947 i den daværende sovjetiske besæt-
telseszone. Det var det første værk, der beskæftigede sig mere sy-
stematisk med Det Tredje Riges sprog og sprogets funktion under 
diktaturets betingelser. I mange år var Victor Klemperer den eneste 
sprogvidenskabsmand, der havde beskæftiget sig med dette emne. 
Feltet blev varetaget af sociologer og politologer. Afholdenheden fra 
germanistikkens og romanistikkens side skyldtes, at disse videnska-
ber var godt og grundigt syltet ind i nazi-ideologi. Det var først i 
1960´erne, at der for alvor blev sat seriøs forskning i gang på dette 
område. Især i Forbundsrepublikken. I DDR, hvor Victor Klemperer 
virkede frem til sin død i 1960, forblev LTI en solitær størrelse.

I sprogvidenskaben har LTI naturligvis været genstand for ana-
lyser, også kritiske. Et gennemgående træk i kritikken fra den mere 
puritanske lingvistik i 1970’erne og 1980’erne har været, at LTI 
manglede en konsistent sprogteori. Set i nutidens teoretiske per-
spektiv er det den kritik, der er forældet. Victor Klemperers analyser 
af enkeltord, metaforik, symboler, genstande og handlinger er hele 
tiden kontekstrettet og socialt/historisk funderet. I flere enkeltana-
lyser foregriber han den socialkonstruktivistiske diskursanalyse og 
de metaforanalyser, som filosoffen Hans Blumenberg har foretaget. 
Hvor omfattende tegnteorien i LTI er, viser det fascinerende kapitel 
II ”Forspil”, hvor hans første møde med nazismens sprog er en tam-
burmajors stramme kropssprog i en stumfilm.                                                         

Det er faktisk manglen på en klart formuleret og konsistent sprog-
teori, der er LTI’s største dyd. Hvilke af samtidens teorier havde han 
også kunnet gribe til? Hans eget fag, den tyske romanistik, som han 
selv havde forsøgt at forny, havde intet at tilbyde, for den var på 
grund sin samklang med den nazistiske ideologi del af det problem, 
han ville beskrive. Den anfægtede filolog greb i stedet tilbage til 
Montaignes diktum Que sais-je?: Hvad kan jeg vide? som ledetråd for 
sin forskning. Det var ikke noget tilfælde. Det var dels en bekendelse 
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til en af oplysningstidens vigtigste fortænkere, dels udtryk for den 
åbenhed og refleksivitet, der er nødvendig, hvis et forskningsobjekt 
ikke har et kendt mønster, en videnskabelig raster, at gribe tilbage 
til. Enhver forskning – og menneskelig anfægtelse – må begynde 
dér, med det spørgsmål. Bogen har derfor fået tilføjet ekstra sider, 
hvor læseren kan nedfælde sine egne sproglige iagttagelser og gøre 
sig tanker om mulige paralleller til den sproglige situation i dagens 
Danmark.                      
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Note til den danske udgivelse

LTI – En filologs notesbog er oversat efter LTI – Notizbuch eines Philolo-
gen, Reclam Verlag Leipzig, 1996. Udarbejdelsen af den danske over-
sættelse og tekstkommentar var færdig før udgivelsen af Elke Fröh- 
lichs reviderede og kommenterede udgave af LTI, Philipp Reclam 
jun. Stuttgart, som udkom i foråret 2010. Denne udgave må betrag-
tes som den definitive, og den danske udgave er derfor korrigeret ef-
ter denne udgaves tekstgrundlag. Den danske udgaves noter, ordbog 
og efterskrift er udarbejdet af mig med den danske læser for øje.  

En dybfølt tak til de fonde og mennesker, som har støttet den 
danske udgivelse af LTI. Autorkontofonden og Kunststiftung NRW 
muliggjorde to arbejdsophold på Europäisches Übersetzer-Kollegi-
um i Straelen. Min hustru, cand.mag Birgitta Gervig, har som altid 
været en kritisk førstelæser. Dr. Renate Birkenhauer, Straelen, har øst 
af sin store viden om Det Tredje Riges sprog. Mag.art Jørgen Ege-
bak, Veng, dr.phil. Gert Sørensen, København, og Ole Gammeltoft, 
Frederiksberg, har foretaget en kritisk læsning af manuskriptet. En 
særlig tak gælder Knud Lindholm Lau – uden hans store arbejde 
og aldrig svigtende begejstring var den danske udgave af LTI ikke 
blevet til noget.          

Västerfors og København, sommeren 2010 
Henning Vangsgaard
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