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Udgiverens efterord til 2. udgave

Udgivelsen af LTI på dansk begyndte for fire år siden som et con amore initia-
tiv. At udgive en bog samt kæmpe for dens formidling og aktualisering er dog 
ingen rutineopgave for den, der står uden forlagsbaggrund og uden vanthed 
med den offentlige debat. 

Uden en stor og vedholdende støtte fra mange sider var det kun blevet ved 
tanken. Som bestyrelsesformand for tekst og tale a/s har direktør Søren E. Ja-
kobsen struktureret. En fagligt særdeles kompetent støttekreds har motiveret: 
Tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen; ambassadør og tidl. departe-
mentschef i Udenrigsministeriet K. E. Tygesen; professor i tysk Per Øhrgaard; 
formand for Dansk Tysk Selskab, tidl. programchef Finn Rowold; og professor 
i dansk, universitetsrektor Ib Poulsen. 
   Tre fonde har støttet med generøse bevillinger: Bikubenfonden, Ernst og 
Vibeke Husmans Fond og Sportgoodsfonden, den sidste også med andet end 
penge, nemlig med en varm interesse for formidling og aktualisering af Klem-
perers sproganalyse. En interesse, der naturligt følger af ordene om at ”tage 
ved lære af krigen i stedet for at fortsætte den”, som indstifterne, Christian 
Helmer Jørgensen og ægtefællen Inge Jørgensen, formåede at lægge til grund 
for fonden - på trods af Christian Helmer Jørgensens internering som ung 
politibetjent i KZ-lejren Neuengamme.

En stor tak til alle de nævnte, til de mange læsere af 1. oplag og en tak også til 
familie, venner, kolleger og bekendte, der heller ikke i fremtiden vil slippe for 
at høre om Klemperers LTI. Vi lever i en tid, hvor tendenser i sproget måske 
varsler værre tider; men uanset varslets sandsynlighed kan sprog, som vi har 
set, ekskludere, ringeagte og nedværdige befolkningsgrupper alene på basis af 
deres tro, herkomst, holdning, status, seksualitet eller køn. Og det er allerede 
voldeligt nok. LTI er en bog, der rummer redskaber og tanker til den, der vil 
undgå den vold og hvad der deraf kan følge.

Knud Lindholm Lau
Januar 2011

P. S. Følg med og deltag selv på hjemmesiden www.klemperer.dk.
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Udgiverens efterord til tredje udgave

At skrive et efterord i anledning af denne tredje udgave er både en sørgelig 
og glædelig opgave. Til det sørgelige hører, at bogens oversætter, Henning 
Vangsgaard døde 30. januar 2018 i en alder af 70 år. Uden ham havde vi ikke 
fået en dansk udgave i så sublim en oversættelse, med et så manende efterskrift 
og med så omfattende et noteapparat. Henning var en engageret ekspert i 
tysk sprog, kultur og historie, særligt mellemkrigstidens kulturhistorie, og 
en oversætter af tysk litteratur fra A til Z. Fra sprogfilosoffen Apel over Bech, 
Enzensberger, Habermas og Simmels til pædagogikteoretikeren Ziehe. Til be-
drifterne hører også Klemperers dagbøger Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste 
(Gyldendal, 2000) og Uwe Johnsons store roman Jahrestage, som han nåede at 
færdiggøre til udgivelse på Forlaget Vandkunsten.

Til det glædelige hører, at LTI på dansk blev tildelt Scharnbergprisen i 2011 
og har fået den plads i offentligheden, som værket fortjener. I månederne efter 
udgivelsen i 2009 nåede bogen at blive eksponeret for 4,1 millioner medie-
brugere og i debatten refereres fortsat til ”Klemperers LTI”. Særligt sentensen 
om sprog som arsenik har bidt sig fast som et memento om det giftige sprogs 
ødelæggende virkninger.

Bevillinger fra Sportgoodsfonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Biku-
benfonden, Kunststiftung NRW og Autorkontofonden til initiativet LTI på 
dansk, gjorde det til en moralsk pligt fortsat at følge og kritisere sproget i 
Klemperers ånd. For mit vedkommende blev resultatet bogen Bare fordi at – 
sprog og forestillinger i udlændingedebatten, hvis dokumentation og analyse danner 
udgangspunkt for undervisning, foredrag og rådgivning.  Bare fordi at blev 
efter udgivelsenhædret af Sportgoodsfonden med et legat på 80.000 kroner. 

Jeg takker alle involverede og selvfølgelig især de indtil nu 6000 købere af 
LTI, der gør et tredje oplag nødvendigt og en opfølgende indsats mulig.

Knud Lindholm Lau
Oktober 2019
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