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PH: men T lad os nu også slå til lyd for demokratiet i 

sproget P til allersidst PP det vi- der er sket så meget 

T politisk T og T socialt at T demokratiet må på en eller 

anden ma- måde få sin plads P i sproget P og der er det 

desværre T ikke T demokratiet men P middelstanden der 

efterhånden præger det P og det er en ulykkelig udvikling 

PP den stemmer med den politiske udvikling og jeg 

beklager den haha P 

PD: men hvad er så demokrati for hvis der er et flertal i 

folket der er snobber så er det så- så er det demokratisk 

at være snob  

PH:      T 

D:       P ellers kan jeg ikke finde på nogen T måde at 

definere demokrati på 

PH:              det er en en det er en en T iagttagelse 

det der det er ikke T efter min mening T en definition på 

demokratiet 

D:        næhmen kan man  

PH:                   det må ikke bare være folket men 

det må også være det frigjorte folk der bestemmer P 

demokratiet hvis folket hænger tilbage i traditioner T så 

kan demokrati være alting 

D:                      ja og hvis folket er bundet af 

naturalisme T naturalistiske dogmer T så T 

PH:                      så kan det også 

være det naturligvis 

PD:             ja  

PH:                  men det ville jeg ikke kalde 

demokrati P 



KB: Hvis jeg lige må sufflere T så er det jo altså det 

med demokratiet som man aldrig bliver- P som man aldrig 

når P men men T 

D:   jeg tror det er meget farligt i T kulturelle 

spørgsmål at bruge ordet demokrati P for skal det have en 

mening så kan det ikke betyde andet end flertalsvælde og 

T P flertallet og navnlig T middelstanden som Poul 

Henningsen P T næv- T hentyder til P har ikke i særlig 

grad været kulturskabende P det er altid snævrere kredse 

P det er enere og T bestemte grupper af per- T personer 

som ikke tæller meget med deres stemmesedlers vægt PP så 

jeg tror 

PH:      må jeg sige en eneste ting demokrati kan også 

være et mål P det behøver ikke og bare og være en en 

styreform det kan også være et mål P 

D:                                  jamen så T sk- burde 

man ikke bruge ordet demokrati for hvis man bruger det 

uden for det politiske så kan b-det betyde alt muligt det 

er en P leg med ordene som er meget farlig det er et 

populært ord og T s- alting skal være demokratisk men det 

er meget farligt at bruge det uden en ganske bestemt 

teknisk politisk betydning P det er jo en side af sproget 

vi ikke skal komme ind på her P men netop det at bruge 

slagord P som har en vis P T prestige T det er T noget af 

det farligste i sproget og meget farligere end at man 

tager nogle v- voka- v- nogle konsonanter P med fra 

skriftsproget ind i P T i T talesproget 

PH:                                     jeg mener også 

der er alt for få der bruger ordet demokrati for alvor og 

mener noget alvorligt med det haha 

 


