
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Den militære tone før og nu

Farø, Ken Joensen

Published in:
Maal og Maele

Publication date:
2012

Citation for published version (APA):
Farø, K. J. (2012). Den militære tone før og nu. Maal og Maele, (1), 7-9.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/publications/den-militaere-tone-foer-og-nu(03e68f4b-cf88-4461-a2d1-e94029b99d4d).html


Den militære tone før og nu 

Af Ken Farø 

Vi har tidligere (se Mål og Mæle 27:2) set generelt på den militære sprogbrug her i bladet. Nu præsenterer 

vi en lidt anden vinkel på fænomenet, nemlig i form af fokus på den sproghandling, man kan kalde 

ydmygelsen eller tilsviningen. Vi lægger ud med et tidligt eksempel: 

Militær tilsvining ca. 1880 

Næsen i Vejret! Du Mælkebøtte med Sporer paa. 

Hold Kæft! Du skeløjede Mæskesvin. 

Du Bavian! Du sidder paa Hesten som en Ildtang på 
en So. 

Se til Højre! Du braksnudede Venstremand. 

Fanden brodere Dine Indvolde, Dit Grødhoved, naar 
Du ikke holder Dit Øg i Trav som de andre 
Bøndertampe. 

Jeg skal slaa Hovedet ned i Maven paa Dig, saa Du 
kan bruge Navlen til Lorgnet, naar Du ikke ser at 
spænde Buggjorden ordentlig en anden Gang. 

Vil Du lystre, Du lange Kadaver, eller jeg skal slaa 
Dig midt over og lave to Skarnbøtter af Dit elendige 
Idiotfoderal. 

Vil Du rappe Dig, Du Rekruttamp, eller jeg skal 
fugtle Dine Rygstykker, saa de skal ligne et svensk 
Orlogsflag i fjorten Dage.  

Vil Du springe over Hesten, Du Lammedragon, eller 
jeg skal kaste Dig saa højt til Vejrs, at Du skal høre 
Englene nyse. 

Vil han ta' Benene med sig, skævhælede 
Helleflynder, eller jeg skal klø ham, saa hans 
tykmavede Oldemo'er skal vende sig i graven. 

Vil Du holde Retning, Du bredbenede Alekvabbe, 
eller jeg skal kløve Panden paa Dit pluskæbede 
Abegesigt. 

Hold Kejen, naar Du taler med mig, bredmulede 
Kopatte. 

Hold Tømmen i den venstre Haand, Du hjulbenede 
Væggelus. 

Du Bondejolle, vil du holde Skuldrene tilbage. 

I Rekrutsnuder, vil I rappe jer. 

Du Sidse Regingens med Tungspat i Benene, vil Du 
træde af en Gang til. 

Hold Tommelfingeren langs Sømmen af Bukserne, 
du beskidte Jødetamp. 

Ingen Sludder i Geleddet, I københavnske 
Gadedrenge. 

Vil Du pudse dine Knapper ordentlig, Du forædte 



jydske Møgso. 

 

Findes der paralleller til den slags i nutidens forsvar? Ja, prøv at kaste et blik på disse eksempler og se, om 

ikke de kan matche den gamle liste: 

Militær tilsvining ca. 2000 

En 150 kilos jysk tranlampe (omtale af en konstabel, 
dvs. kontraktansat uden ledelsesfunktioner). 

Stinkende koabort! 

Snotskovl! 

... ellers flår jeg sgu hovedet af Dem! 

Her uddannes Danmarks værste afskum!  

Se at få rettet det halvvejs flipperlook! (kommentar 
udløst af åbenstående uniformsjakke). 

Nu retter De Dem fandeme op, Drustrup! 

... ellers bliver De sgu vendt rundt! 

Skal du en tur til tandlægen, eller vil du selv rette 
den udtale?  

Hvad er det der for noget pornoflimmer?! 
(kommentar til noget, der ikke vurderes 
tilstrækkeligt ordentligt eller struktureret). 

Det ligner jo Bøssernes Befrielsesfront! (do.) 

Kampvognsbums! 

Skægabe! (sådan kan man tituleres, hvis man gør 
brug af sin ret til at anlægge skæg). 

Smerte er svaghed, der er på vej ud af kroppen. 

Hvordan ligger pigerne i maj? (kommentar til 
frømænd, der som straf for glemsomhed må ligge 
på ryggen med ben og arme i vejret). 

Sådan marcherer kællinger desværre. Det er der sgu 
ikke noget at gøre ved (en deling bestående af 50 % 
kvinder skaber en anden dynamik end den 
sædvanlige mandsdominerede militærkultur). 

Her er jo kraftedeme møgbeskidt! (en oversergents 
beskrivelse af rummet, soldaten netop har skrubbet 
efter bedste evne. Befalingsmanden lod sin sorte 
baret køre hen over gulvet, hvorved det lykkedes 
ham at opfange et hår eller et støvfnug). 

Du kom, du lavede noget lort, godt du gik! (jf. det 
latinske citat veni, vidi, vici). 

Al gang foregår i løb! 

Det kan kun gå for langsomt! 

Pil af, pomfrit! (en årgang soldater inddeles ofte i 
hold, som er kendetegnet ved hver sin farvede 
plastikpind på uniformen, ”pomfritter”). 

Ikke noget omsvøb, bare koldt og wc-agtigt! (fra 
sprogundervisningen). 



Pakke, pakke, ikke snakke! 

Ret så de skuldersløjfer, ynkelige pjok! 

Nu kan det vist kun gå fremad, tøser! (henvendt til 
mænd). 

Det skal spille, din affe! (bemærk det tyske ord for 
abe). 

 

Den militære tilsvining 

Tilsviningen er en sproghandling, der er udbredt og velkendt på de lavere niveauer i forsvaret, ikke blot 

herhjemme, men formentlig i de fleste landes militære systemer. Det hænger sammen med den ekstremt 

asymmetriske magtfordeling mellem afsender og modtager, men også med den gamle ide om nedbrydning 

af vilje med henblik på genopbygning af en ny (= kampklar) karakter. Man kan nok heller ikke helt afvise, at 

ren og skær tradition yder sit, samt at rolleforståelse og individuel magtmisbrug kan spille ind.  

 De to lister gør ingen krav på repræsentativitet. Det drejer sig alene om offentliggørelse af to 

forskellige materialer under et fælles tema, men med tidsmæssig afstand. Det er også evident, at listerne 

kun i nogen grad er sammenlignelige. Den første er tænkt som inspiration for befalingsmænd. Dermed kan 

vi måske nok slutte lidt om virkelighedens daværende sprogbrug. Den anden er faktisk oplevet sprogbrug, 

men absolut ikke noget, nogen fornuftig og karriereorienteret leder i Forsvaret i dag ville kendes ved 

officielt. De er først og fremmest sammenlignelige med hensyn til tonen: Målet er det modsatte af 

høflighed og respekt, midlerne er ikke afgørende forskellige: frem for alt kreativt-nedsættende billedsprog, 

forhånelse af sociologiske grupper (kvinder, bøsser, jyder, jøder, københavnere, bønder), hyperbler 

(overdrivelser), machosprog og grasserende brug af imperativ. Sproglig magtudøvelse eller sågar vold, om 

end det er vanskeligt at afvise, at tradition, indforstået humor og (selv)ironi kan være indflettet ikke mindst 

i de moderne eksempler.  

Den ældre liste er "Vejledning i Skældsord og Øgenavne udarbejdet til Brug for Officerer og Underofficerer paa 

Jægersborg Rekrutskole". Trykt i ugebladet Ravnen, 15/6 1879. Indsendt af Anne Duekilde. Den nyere liste er 

sammenstillet ud fra forfatterens noter fra sin rekrut- og sprogsergentuddannelse. Tak til Ulrik Christiansen 

fra Frømandskorpset, til tidl. sergenter Jens Lund og Kasper Wichmann, samt til sprogofficererne Lasse 

Drustrup, Pernille Rohdemeyer og Lene Madsen for supplering og kommentarer. 


