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Abstract
Whenever a political party in Denmark holds its annual conference, it is an important
event. Especially, the party leader’s main speech is considered decisive, not only by the
party members present, but also by the news media broadcasting from the conference to
a wide audience in Denmark.
This thesis is a rhetorical generic investigation of party leaders’ conference speeches
in a present-day context. Various theoretical perspectives on rhetorical genres are
applied. Through an expanded rhetorical generic criticism of four speeches from 2013, a
tentative and preliminary description of the genre is made, and it is evaluated,
compared, and discussed how these four speeches conform to the genre. The focus is
primarily on Danish party leader Anders Samuelsen’s speech at the Liberal Alliance’s
conference.
14 essential generic functions are pointed out, of which the main one is to further the
party’s and the party leader’s political influence on society. Primarily, this happens
through

a

number

of

vote-gathering

functions

creating

commitment

and

consubstantiality among party sympathizers. Also, a vote-shifting function is found,
influencing a minor part of the neutral and sceptical listeners in the wide audience. It is
concluded that this genre is an epideictic subgenre with obvious political elements and
supportive forensic features. In this way, the speeches are Aristotelian hybrids reflecting
a complex rhetorical situation. Furthermore, a number of ethical issues of the genre are
discussed, e.g. a tendency for pronounced hostility towards political opponents and lack
of appeal through logos. Finally, it is shown how the genre is dynamic and how it
contains variable elements, responding to individual requirements in the rhetorical
situations, at the same time expressing the rhetorical agency of each party leader. It is
concluded that every speech will be a unique example of the genre, and it is shown how
Anders Samuelsen’s speech differs from the others by having a more pronounced use of
e.g. enemy rhetoric, humour, and irony.
No former investigation in this field has been made in a Danish context. Therefore,
this thesis contributes new information on a subject interesting many Danish voters and
party members as well as people producing the speeches, performing them, or covering
them in the news media. In addition, the project offers insight into a fruitful use of
rhetorical criticism and theory of genres.
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”Liberal Alliance er det eneste parti - der er
parat til at behandle danskerne som voksne
mennesker. Så jeg gentager: Der er i den
grad brug for Liberal Alliance!!”
(Anders Samuelsens landsmødetale 2013,
bilag 1a, l. 236-238)

”Derfor vil SF også… kære venner… derfor
vil SF fortsat slås som løver for at bevare,
videreudvikle og fremtidssikre den danske
velfærdsmodel!”
(Annette Vilhelmsens landsmødetale 2013,
bilag 2a, l. 339-340)

”Vi er Socialdemokrater. Vi gør det, som er
bedst for Danmark.”
(Helle Thorning-Schmidts kongrestale 2013,
bilag 3a, l. 635-637)

”I Venstre hylder vi hver enkelt dansker,
som passer sit job. Vi tager deres parti. Vi
er deres parti.”
(Lars Løkke Rasmussens landsmødetale
2013, bilag 4a, l. 33-34)
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1. Indledning
1.1 Motivation
De danske partiers årlige landsmøder er store og betydningsfulde begivenheder – både i
partierne og i medierne. Partiformændenes taler betragtes i den forbindelse som et
højdepunkt, og de bliver ikke kun set af partimedlemmerne i salen, hvor landsmødet
holdes. De når også ud til en stor del af den danske befolkning, fordi nyhedsmedierne
dækker dem massivt, og det gør dem til nogle af de mest sete politiske taler i Danmark.1
Efter at have været en del af publikum til adskillige partiformænds landsmødetaler via
nyhederne de seneste år har jeg lagt mærke til, at de har en række situationelle,
indholdsmæssige og stilistiske træk til fælles. Disse ligheder fremstår i en konstellation,
der adskiller denne type taler fra andre taler, og det står klart, at ’partiformandens
landsmødetale’ er en særskilt genre med bestemte retoriske funktioner (Kjeldsen, 2006:
76. Foss, 2009: 137-138). En af mine iagttagelser er, at talerne ser ud til at være
hybrider mellem de tre aristoteliske genrer, og at sammensmeltningen af de
epideiktiske, deliberative og forensiske elementer afspejler en kompleks retorisk
situation med et stort og broget publikum. Den epideiktiske genre må desuden antages
at være dominerende, fordi talerne tydeligt henvender sig til de velvillige blandt
publikum og forsøger at opbygge fællesskabsfølelse og engagement inden for
partikulturen. I den forbindelse er et af de mest karakteristiske temaer en understregning
af partiets betydningsfulde og uundværlige rolle for danskerne og i dansk politik. Det er
netop det, der illustreres i de fire talebobler på forrige side. En større viden om
’partiformandens landsmødetale’ som genre kan være nyttig for de mange danske
vælgere og partimedlemmer, der oplever og forholder sig til sådanne taler flere gange
om året.2 Desuden vil en indsigt i genren være relevant for de personer, der arbejder
med talerne, f.eks. ved at skrive dem, fremføre dem eller dække dem i medierne. Der
findes umiddelbart ingen tidligere eksempler på nuancerede retoriske undersøgelser og
genrebeskrivelser på området i en dansk sammenhæng. Derfor finder jeg det oplagt at
påbegynde et sådant arbejde, hvilket jeg dedikerer mit speciale til.

1

Hos EL og DF betegnes mødet ’årsmøde’, hos S ’kongres’ og hos K ’landsråd’. For nemheds skyld har jeg valgt kun at omtale
dem som landsmøder og talerne som landsmødetaler, hvilket også er de mest almindelige betegnelser. Jeg bruger gennemgående
betegnelserne ’partiformand’, ’partileder’ og ’formand’ som synonymer for hinanden. Desuden forkortes partiernes navne til:
Enhedslisten (EL), Socialistisk Folkeparti (SF), Socialdemokratiet (S), Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (K),
Venstre (V), Liberal Alliance (LA) og Dansk Folkeparti (DF).
2
Aktuelt er det talerne fra de otte formænd for partierne i Folketinget, der får stor opmærksomhed i medierne.
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1.2 Afgrænsning af undersøgelsen og valg af empiri
Politiske partiers landsmøder og landsmødetaler findes også i mange andre lande. F.eks.
kaldes den tilsvarende begivenhed i England party conference, mens betegnelsen
political convention ofte bruges i USA og Canada. De forskellige landes landsmøder er
dog ikke identiske i opbygning og funktion, da de afspejler forskellige politiske
systemer og traditioner. 3 Derfor vil jeg kun beskæftige mig med partilederes
landsmødetaler i en dansk kontekst.
Danske partiformænds taler ved landsmøder må formodes at have fundet sted i
mange år. Nyere partier som LA har kun haft få, men de ældste partiers landsmøder går
mange år tilbage. F.eks. har SF holdt landsmøder siden 1959, V nåede landsmøde
nummer 84 i 2013, og S’ første kongres fandt sted i 1876 (Programmer for partiernes
landsmøder 2013. Danmarkshistorien.dk). Det er meget sandsynligt, at talernes
situation, indhold, form og funktioner har ændret sig i takt med, at landsmøderne siden
1960’erne har udviklet sig til mediebegivenheder med stor offentlig opmærksomhed og
dækning i pressen (Nielsen, 25.09.2013). Her må det stigende antal medieplatforme og
sociale medier som Facebook og Twitter også formodes at have ændret vilkårene for
talerne. Mit mål vil dog ikke være at undersøge og beskrive genrens historiske
udvikling. Derimod vil jeg beskæftige mig med den i en nutidig sammenhæng for at
gøre undersøgelsens resultater aktuelle og relevante for en større målgruppe.
Af og til afholdes ekstraordinære landsmøder, f.eks. hvis der skal vælges en ny
partiformand. Jeg har valgt ikke at lade min undersøgelse være dækkende for taler ved
denne type møder, da de kan adskille sig genremæssigt fra de ordinære landsmødetaler.
Det skal derudover tilføjes, at jeg kun vil beskæftige mig med partiformænds
hovedtaler, som også kaldes ’åbningstaler’, og ikke deres eventuelle andre taler på
landsmøderne.4
På denne baggrund har jeg lavet en afgrænsning af empirien, hvor jeg som
udgangspunkt har læst og set de otte landsmødetaler, som blev holdt i 2013 af
formændene for Folketingets partier. Alle talerne fandt sted ved ordinære landsmøder:

3
4

De britiske partiers landsmøder afholdes f.eks. alle i løbet af tre uger i september og oktober (En.wikipedia.org, 2014).
Lars Løkke Rasmussen holdt f.eks. en afslutningstale på V’s landsmøde i 2013 (Rasmussen, 06.10.2013).
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Anders Samuelsens (AS) tale ved LA’s landsmøde, lørdag den 20. april kl.

•

10.30 på Tivoli Hotel & Congress Center i København
Johanne Schmidt-Nielsens5 tale ved EL’s årsmøde, fredag den 26. april kl. 14 på

•

Docken i København
Annette Vilhelmsens6 (AV) tale ved SF’s landsmøde, lørdag den 4. maj kl.

•

11.30 i Falconer Salen på Frederiksberg
Margrethe Vestagers7 tale ved R’s landsmøde, lørdag den 14. september kl.

•

10.35 på Hotel Nyborg Strand
Kristian Thulesen Dahls tale ved DF’s årsmøde, lørdag den 14. september kl. ca.

•

11.15 i Messecenter Herning
Lars Barfoeds8 tale ved K’s landsråd, lørdag den 28. september kl. 11.20 på

•

Tivoli Hotel & Congress Center i København
Helle Thorning-Schmidts (HTS) tale ved S’ kongres, lørdag den 28. september

•

kl. 12.10 i Aalborg Kongres & Kultur Center
Lars Løkke Rasmussens (LLR) tale ved V’s landsmøde, lørdag den 5. oktober

•

kl. 14 i Odense Congress Center
(Programmer for partiernes landsmøder 2013. Bilag 1a, 2a, 3a, 4a og 11a-11h).
Alle talerne ser ud til at være paradigmatiske for genren, da de umiddelbart har mange
fælles funktioner, som også stemmer overens med mine indledende iagttagelser
omkring genrens kendetegn.9 De vil dermed alle kunne fungere godt som empirisk
materiale til en genrebeskrivelse. Enhver partiformands landsmødetale vil være et unikt
eksempel på genren, så selvom de otte taler har mange fælles træk, er de samtidig vidt
forskellige. Derfor er det også relevant at undersøge de enkelte talers anvendelse af
genren.
For at kunne gå i dybden med en undersøgelse inden for specialets rammer har
jeg valgt at afgrænse empirien yderligere ved at udvælge én tale, som behandles
grundigt, og tre taler, som inddrages mere kortfattet og bruges til at underbygge og
nuancere resultaterne fra den første tale. Jeg har valgt AS’ tale som mit fokus, da den
umiddelbart rummer særligt interessante, unikke træk. F.eks. har den en stor brug af

5

Johanne Schmidt-Nielsen er kun EL’s politiske ordfører, da partiet ikke opererer med en formand.
AV er ikke længere SF’s formand. Posten blev overtaget af Pia Olsen Dyhr ved et ekstraordinært landsmøde den 1. marts 2014.
7
Morten Østergaard blev valgt som politisk leder for R den 31. august 2014 på grund af Margrethe Vestagers nye job som EUkommissær.
8
Lars Barfoed er ikke længere K’s formand. Da han trak sig den 6. august 2014, blev posten overtaget af Søren Pape Poulsen.
9
En tale, der fremstår ekstremt afvigende eller eksperimenterende, vil være uegnet til at bygge en genrebeskrivelse på. En sådan tale
kunne være udtryk for udviklingen af en ny genre.
6

7

humor og ironi og er ekstremt polemisk over for politiske modstandere.
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Undersøgelsen kommer på den måde til at række ud over en genrebeskrivelse ved at
give indblik i relevante retoriske aspekter forbundet med denne tales anvendelse af
genren. De tre resterende taler, som inddrages, er AV’s, HTS’ og LLR’s. I udvælgelsen
af disse har jeg lagt vægt på, at de fire taler samlet set repræsenterer en række af de
centrale forskelle, der er mellem de otte. Det vil øge validiteten af undersøgelsens
resultater. AS’, AV’s, HTS’ og LLR’s taler adskiller sig umiddelbart fra hinanden på en
række punkter i indholdet, formen, fremførelsen og de fysiske omgivelser. Det er også
forskelligt, hvordan og hvor tydeligt de bestemte funktioner kommer til udtryk. 11
Derudover adskiller de sig med hensyn til en række situationelle vilkår:12
•

Tidspunktet: Talerne repræsenterer de fire måneder, som de otte landsmødetaler
i 2013 fordeler sig på: april, maj, september og oktober.

•

Partiets farve og rolle i Folketinget på taletidspunktet: S og SF er
regeringspartier på venstrefløjen, mens V og LA er oppositionspartier på
højrefløjen. LA var desuden støtteparti for VKO-regeringen før valget i 2011 og
repræsenterer stadig denne type parti. Det kommer til udtryk i dets ageren i
oppositionen som et slags ’protestparti’, der ligesom EL ofte både kritiserer den
modsatte fløj og den fløj, de selv er en del af.

•

Partiets størrelse på taletidspunktet: V og S er store partier med henholdsvis 47
og 45 mandater, mens SF og LA har henholdsvis 15 og 9 (Ft.dk, 2014c).13

•

Partiets alder: V og S dannes som nogle af de første partier i anden halvdel af
1800-tallet, mens SF dannes i 1959, og LA som det nyeste Folketingsparti blev
dannet i 2008 (Ft.dk, 2014f).

•

Partiets aktuelle meningsmålinger og tilstand: SF var på taletidspunktet et parti i
krise, der endte med at forlade regeringen og blive støtteparti i begyndelsen af
2014. S befandt sig også i en problematisk situation. V og LA havde derimod
gode meningsmålinger.

•

Formandens omdømme og rolle inden talen, herunder:

10

Dette er også et træk, som i mindre grad findes i de andre taler. Derfor formoder jeg, at AS’ tale stadig er paradigmatisk for
genren.
Det vender jeg tilbage til i afsnit 6.2.
12
De individuelle faktorer i hver tales retoriske situation beskrives mere detaljeret i afsnit 5.1 og i bilag 2b, 3b og 4b.
13
Tallene har ændret sig siden i forbindelse med Astrid Krags og Ole Sohns skift fra SF til S og Ida Aukens skift fra SF til R i
begyndelsen af 2014, så mandattallene aktuelt er 47 (V), 47 (S), 12 (SF) og 9 (LA) (Hoyer, 04.02.2014).
11
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- popularitet: AS’ initial ethos14 var god, LLR’s var middelgod, HTS’ var
dårlig og AV’s var meget ringe.
- øvrig rolle: AS og AV er begge formænd for mindre partier, mens LLR er
oppositionsleder og HTS er statsminister.
- antal år på posten: AV repræsenterer en ny partiformand, der holder
landsmødetale for første gang, mens de andre tre har flere års erfaring.
- køn: to kvindelige og to mandlige talere er valgt, hvilket også afspejler den
aktuelle fordeling mellem kvindelige og mandlige partiformænd i
Folketinget.

1.3 Læsevejledning og undersøgelsens design
Dette speciale fremstår som en genreundersøgelse, der giver indsigt i partiformænds
taler ved ordinære landsmøder i en nutidig og dansk sammenhæng. Jeg vil både
beskrive genrens karakteristika og undersøge dens anvendelsesmuligheder. Specialet
rummer otte kapitler:
Kapitel 1 har fungeret som en introduktion til emnet og undersøgelsen. Generelt
har jeg ladet undersøgelsens formål og talerne guide til relevant teori og en velegnet
metode. I kapitel 2 diskuteres den teoretiske ramme for undersøgelsen, som vil være
bidrag til retorisk genreteori fra bl.a. Aristoteles, Lloyd F. Bitzer, Karlyn Kohrs
Campbell, Kathleen Hall Jamieson, Carolyn Miller, Thomas Conley, Sonja Foss, Lisa
Villadsen og Jens E. Kjeldsen. Herudover inddrager jeg teori, efterhånden som det
bliver relevant. Dale L. Sullivans artikel ”The Ethos of Epideictic Encounter” (1993) vil
være en hovedkilde, fordi den epideiktiske genre ser ud til at træde tydeligt frem i
partiformænds landsmødetaler. Der findes stort set ingen dansk litteratur om
landsmøder og landsmødetaler, kun få informationer på partiernes websites og et par
mindre journalistiske eller retoriske analyser (Kock, 24.09.2012. Nebel, 13.04.2012.
Pedersen, 05.10.2008). Derimod har jeg fundet frem til relevant britisk og amerikansk
litteratur, som inddrages: Finlayson (2008), Pettitt (2007), Kavanagh (1996) og Heritage
(1986). I den forbindelse tager jeg hensyn til, at ikke alt vil kunne overføres til en dansk
kontekst. Jeg inddrager desuden løbende relevante debatindlæg og nyhedsartikler, som
primært er fundet via søgning på Infomedia og Google. Min tilgang til empirien er
kvalitativ, og jeg anvender retorisk kritik som overordnet metode. Det gør jeg rede for i

14

Begrebet forklares i afsnit 4.4.2.
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kapitel 3. I kapitel 4 kortlægges de situationelle krav og muligheder, som vil gøre sig
gældende i forbindelse med enhver partiformands landsmødetale: den retoriske
situation, som kendetegner genren. I kapitel 5 udfører jeg en retorisk kritik af AS’ tale,
som tjener til at give indsigt i genrens karakteristika og i dette enkelte eksemplars
anvendelse af genren. Jeg undersøger i den forbindelse talen ud fra en hypotese om, at
den er en hybrid mellem den epideiktiske, deliberative og forensiske genre. Den
retoriske kritik vil være tilrettelagt, så den er en kombination af de tre genrekritiske
metoder, som beskrives hos Foss (2009): genrebeskrivelse, genredeltagelse og
genreanvendelse. Disse metoder tilpasses og kombineres yderligere med en
neoaristotelisk fremgangsmåde, som jeg tilføjer et etisk vurderingskriterium. Samlet set
kan metoden kaldes en udbygget retorisk genrekritik. Kapitel 6 vil rumme en
genrebeskrivelse af ’partiformandens landsmødetale’, overvejelser angående genrens
variable elementer og en diskussion af dens potentialer og etiske problemstillinger.
Dette kapitel baseres på resultaterne fra kapitel 5, som underbygges og nuanceres via
sammenligning med en retorisk kritik af AV’s, HTS’ og LLR’s taler. Fordi mit
empiriske materiale er begrænset, og fordi genren må forventes at ændre og udvikle sig
over tid, er min genrebeskrivelse kun tentativ og foreløbig. I kapitlet fokuserer jeg
desuden på de funktioner, som talernes indhold og form tjener til i situationerne, da det
primært er det, der vil adskille genren fra andre genrer. I konklusionen, kapitel 7, samler
jeg op på undersøgelsens resultater og reflekterer over teorien og den anvendte metode.
Det afsluttende 8. kapitel peger fremad ved at foreslå oplagt og relevant retorisk
forskning i forlængelse af mit speciale.
Analysematerialet er vedlagt i en bilagsmappe. I bilag 1a, 2a, 3a og 4a findes
talemanuskripter med linjetal til henholdsvis AS’, AV’s, HTS’ og LLR’s tale. På den
vedlagte usb, bilag 11a-11d, er talerne også vedlagt som videofiler. De øvrige fire taler,
som har været en del af min indledende empiri, men som ikke direkte inddrages i
specialet, findes i bilag 11e-11h. En retorisk kritik af AV’s, HTS’ og LLR’s taler findes
i henholdsvis bilag 2b, 3b og 4b.
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1.4 Specialets problemformulering

Hvilke foreløbige karakteristika for ’partiformandens landsmødetale’ som
retorisk genre kan beskrives på baggrund af en retorisk genrekritik af Anders
Samuelsens tale ved Liberal Alliances landsmøde i 2013? Hvis genren fremstår
som en hybrid mellem de tre aristoteliske genrer, hvordan er de epideiktiske,
deliberative og forensiske elementer så til stede? Og hvilken anvendelse af
genren kommer til udtryk i talen?
Hvordan kan de fremkomne resultater underbygges og nuanceres via
sammenligning med tre andre eksempler på genren i 2013: Annette Vilhelmsens
tale ved SF’s landsmøde, Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokraternes
kongres og Lars Løkke Rasmussens tale ved Venstres landsmøde?
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2. Teori om retoriske genrer
Hvad er en retorisk genre? Hvad kan man bruge genrebegrebet til? Og hvordan bør det
anvendes? Det vil jeg diskutere i de følgende afsnit, som udgør grundlaget for
genreforståelsen i specialet.

2.1 Det kontinuerlige, det dynamiske og de tre konstituerende forhold
Genrer er udtryk for noget kontinuerligt: noget, der bevares og kommer igen. Men de er
også dynamiske og forandrer sig, fordi de afspejler en virkelighed, der gør det samme.
F.eks. kan samfundsændringer og tekniske fremskridt have stor betydning for
udviklingen af kendte genrer og fremkomsten af nye. En retorisk genre kan defineres
som en gruppe af responser eller ytringer, der har tre forhold til fælles:
1. situationelle krav
2. indholdsmæssige og stilistiske karakteristika
3. en særegen konfiguration af disse elementer – altså en sammensmeltning af
situationelle, indholdsmæssige og stilistiske træk, som adskiller denne genre fra
andre genrer.
Det tredje forhold skal forstås som en indre dynamik, der altid vil kunne genfindes i
eksempler på genren og er udtryk for dens bestemte retoriske funktioner. Når man vil
beskrive en genre, bør man generalisere ved at finde ligheder og paralleller inden for de
tre forhold på tværs af artefakter og have størst fokus på de funktioner, som indholdet
og formen tjener til i den retoriske situation. Det skyldes, at de situationelle,
indholdsmæssige og stilistiske elementer er dem, der har størst tendens til at forandre
sig, mens funktionerne vil være mere stabile (Foss, 2009: 137-138. Jamieson, 1978: 1821, 25-27. Kjeldsen, 2006: 66-68, 76. Villadsen, 2009a: 99, 103, 109-110).

2.2 Aristoteles’ genresystem
At inddele situationer og taler i bestemte kategorier sås allerede hos Aristoteles, hvis
genresystem har ligget til grund for teori om retoriske genrer siden. Han skelner mellem
tre overordnede talegenrer: den epideiktiske, den deliberative og den forensiske. De er
grundlæggende inddelt efter publikums rolle og afsenders intention i forhold til
publikum. Villadsen (2009a: 101) har opstillet et overskueligt skema over genrernes
kendetegn, som også definerer dem ud fra tidsmæssig orientering, argumentationsmidler
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og emne (bilag 5). En deliberativ, politisk tale vil handle om, hvad der er tilrådeligt,
ikke tilrådeligt, gavnligt, skadeligt, nyttigt, unyttigt, effektivt og ineffektivt. Den vil
rådslå om, hvad vi bør gøre i fremtiden, og den vil søge at overbevise om, hvordan vi
skal handle. Publikums rolle er i den forbindelse at være beslutningstagere, der skal tage
stilling til, om de vil tilslutte sig retors budskab og udføre den handling, der opfordres
til. Den forensiske tale, retstalen, er kendetegnet ved at anklage eller forsvare noget.
Den ”(…) beskæftiger sig primært med fortiden og med spørgsmål om ret og uret fordi
den handling, dommerne skal tage stilling til, ligger i fortiden.” (Villadsen, 2009a:
100). En af genrens varianter er undskyldningstalen: apologien. En epideiktisk tale,
også kaldet en lejlighedstale, er kendetegnet ved primært at handle om nuet og
betydningen af øjeblikket. Den kan dog også handle om fortiden og fremtiden. Dens
formål er at afgøre, hvad der er prisværdigt, ædelt, forkasteligt og skamfuldt, og i den
forbindelse vil den ofte hylde eller dadle værdier, der er knyttet til menneskets karakter
og vaner. En epideiktisk tales publikum vil indtage en tilskuerposition frem for en
position som beslutningstagere. Tankegangen for genren er, ”(…) at man ved
ceremonier og andre særlige lejligheder ikke skal sætte nogen særlig handling eller
holdningsændring

i

gang,

men

derimod

styrke

publikums

engagement

i

højtideligholdelsen.” (Villadsen, 2009a: 101). (Aristoteles, 2002: 42ff. Kjeldsen, 2006:
64. Villadsen, 2009a: 100-103). Hos Sullivan gøres de ovenstående epideiktiske
karakteristika mere konkrete i følgende definition af genren:
”Epideictic rhetoric, then, is not determined by a ”constellation of forms”, but
by a constellation of purposes: preservation, education, celebration, and
aesthetic creation. It is certainly possible that particular instances of the genre
may be missing one or more parts of the constellation, but the essence of
epideictic resides somewhere within the locus of these characteristics.”
(Sullivan, 1993, 116).
En epideiktisk tale er altså kendetegnet ved at have en eller flere af fire funktioner: en
bevarende, en uddannende, en fejrende og en æstetisk. Den bevarende funktion og den
uddannede funktion er tæt forbundne. Vi ser dem i en tales forsøg på at samle publikum
i et fællesskab om nogle værdier og overbevisninger, som allerede eksisterer inden for
kulturen, og uddanne dem i, hvad de bør fejre, hylde, efterleve, værne om, dadle og
kæmpe imod. De budskaber, der fremlægges og forklares i talen, kan vejlede
medlemmerne af kulturen til at kunne handle dydigt i fremtiden: ”(…) epideictic
provides the converted with the interpretive instruments for their rhetorical situations.”
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(115). Epideiktiske taler vil i den forbindelse ofte søge at påvirke publikum via
eksempler, der fører til beundring og efterligning, og på den måde bevares traditioner og
værdier i kulturen:
”Theoretically, the orator’s praising virtuos acts and blaming vicious acts
moves the audience to admiration; feeling emulation, they then imitate these
praiseworthy characteristics and the value system of one generation is passed
on to the next.” (115).
Det er centralt for den uddannende funktion, at den desuden tilfører noget nyt til
kulturen i kraft af retors fortolkning. Den fejrende funktion og den æstetiske funktion
hænger også uløseligt sammen og er forbundne med den bevarende og den uddannende.
Den fejrende funktion kommer f.eks. til udtryk som retors refleksioner over anledningen
til talen, ritualerne forbundet med lejligheden eller ceremonien, betydningen af
øjeblikket, hvad der fejres, anerkendes, mindes og kritiseres her og nu, og hvad
deltagerne i begivenheden er samlet om (115-116). Den æstetiske funktion vil komme
til syne de steder, hvor en taler søger at behage eller underholde publikum: ”(…)
epideictic is directed at giving pleasure and entertainment to the audience.” (116).
Funktionen kan komme til udtryk som en sproglig stil, der går i poetisk og skønlitterær
retning, eller den kan ses i en retors brug af humor og dramatisk actio. Publikums
spontane respons under en tale vil i mange tilfælde skyldes den æstetiske funktion.
Flere nyere teoretikere, heriblandt Sullivan (1993), Perelman og OlbrechtsTyteca (1958), Sheard (1996) og Hauser (1999), understreger den epideiktiske genres
vigtige betydning for et samfunds opretholdelse og udvikling: Den kan være med til at
skabe enighed, fælles grundlag og motivation hos mennesker, hvilket er en
forudsætning for senere politisk overbevisning og handling:
”De værdier, der skal danne grundlag for politiske beslutninger, formuleres i
den epideiktiske retorik. (…). Formuleringen og fornyelsen af et samfunds
værdier, såvel som motiveringen til at bakke op om dem, er altså epideiktiske
opgaver.” (Villadsen, 2009a: 102).
De følgende kapitler i specialet vil vise, at partiformænds landsmødetaler ikke
umiddelbart lægger op til at gå forud for stemmeflyttende retorik i det danske samfund
generelt. Det skyldes, at det er partikulturens subjektive værdier, mål og meninger, der
er fokus på i talerne, frem for det danske samfunds fælles værdier. I denne
sammenhæng er det derfor mere oplagt at anskue de epideiktiske genretræk i talerne
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som grundlag for fornyelse inden for partikulturen – og i nogle tilfælde også som
grundlag for forsøg på at påvirke partikulturens personer til større holdningsændringer.

2.3 Det situationelle, intentionelle og forventningsskabende
I Bitzers artikel ”The Rhetorical Situation” fra 1968 beskrives, hvordan retoriske former
bliver til, når ensartede retoriske situationer med bestemte påtrængende problemer,
publikummer og situationelle vilkår opstår og kræver de samme passende svar:
”From day to day, year to year, comparable situations occur, prompting
comparable responses; hence, rhetorical forms are born and a special
vocabulary, grammar, and style are established.” (Bitzer, 1968: 13).
Dette situationelle genresyn er blevet et centralt element hos senere genreteoretikere,
der dog modererer det ved at anerkende, at både situationelle vilkår og retorers
intentioner og valg har indvirkning på genrers tilblivelse og udvikling.15 Tankegangen
om genrer som udtryk for både noget kontinuerligt, dynamisk, situationelt og
intentionelt ses hos Jamieson (1975), som påpeger, at genrer ikke opstår ud af ingenting,
men bygger på tidligere retoriske former, der fungerer som constraints i nye
sammenhænge.

Disse

constraints

kan

komme

til

udtryk

som

publikums

genreforventninger til en tale. En retor kan så agere traditionelt eller utraditionelt i
forhold til forventningerne og på den måde være med til at bevare eller udvikle genren.
Genremæssige traditioner kan i nogle tilfælde udgøre meget betydningsfulde
constraints, der indskrænker retors handlemuligheder (Jamieson, 1975: 414-415.
Villadsen, 2009a: 109-110). Også hos Jamieson og Campbell (1978) tillægges retoren
en betydningsfuld rolle, når de skriver, at genrer skal forstås som ensartede retoriske
svar på situationer, der opfattes på den samme måde: ”(…) in the discourses that form a
genre, similar substantive and stylistic strategies are used to encompass situations
perceived as similar by the responding rhetors.” (Jamieson, 1978: 20).

2.4 Genrer som rammer for sociale handlinger
Et frugtbart genresyn, der ligger i forlængelse af Jamieson og Campbells, findes hos
Miller (1984/2001). Med inspiration fra Kenneth Burke opfatter hun genrer som
rammer for bestemte typer af sociale handlinger, der giver mulighed for at forene en
retors individuelle intentioner med et bestemt socialt motiv. Det sociale motiv skal
15
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forstås som et påtrængende problem i form af et samfundsmæssigt behov eller en
holdning inden for en kultur, som en genkommende retorisk situation tilbyder talere og
tilhørere i fællesskab at handle ud fra. Genrer betragtes hos Miller som ”(…) rammer
for social handling i kraft af deres kulturelle forankring og den måde de vækker visse
forventninger og udelukker andre” (Villadsen: 2009a: 111). Miller interesserer sig
hovedsageligt for den viden, praksis skaber, og ikke i så høj grad for enkelttilfældets
anvendelse af en genre. Hun anbefaler derfor, at kritikeren i denne induktive proces
primært beskæftiger sig med, hvilken handling og kulturel og samfundsmæssig funktion
en genre giver mulighed for at udføre. Dette anbefalede fokus svarer til det, der blev
beskrevet i afsnit 2.1 (Miller, 2001: 20-27. Kjeldsen, 2006: 68-71. Villadsen, 2009a:
111-112). Millers genresyn kommer tydeligt til udtryk hos Sullivan, der betragter
epideiktiske taler som en bestemt type social handling (1993: 14).16

2.5 Genrebegrebets anvendelse
Bevidsthed om genrer kan gøre både afsendere og modtagere af kommunikative
handlinger i stand til at finde frem til retoriske behov og forventninger i en situation og
kan give retningslinjer for indhold og form. Dermed får en situations aktører mulighed
for at agere hensigtsmæssigt, traditionelt, inventivt eller provokerende i forhold til disse
forventninger og behov. Genrebegrebet kan således være en hjælp til at producere,
forstå og vurdere retoriske artefakter og til at udvikle nye genrer. Der kan dog også være
ulemper ved at fokusere for meget på det generelle, og det bør man være opmærksom
på som retorisk kritiker. Conley (1986) advarer mod, at genreperspektivet kan stå i
vejen for et nuanceret indtryk af en tekst, så vigtige og unikke elementer kan blive
forvrænget eller overset. Man skal derfor ikke forsøge at presse f.eks. en tale ned i en
bestemt genreboks, men derimod have blik for både det generelle og det enestående ved
den (Conley, 1986: 59-78). Det nævner også både Campbell, Jamieson, Kjeldsen og
Villadsen, der anbefaler, at man er velovervejet, omhyggelig og nuanceret, når man
anvender genrebegrebet i forbindelse med retorisk kritik. Kjeldsen skriver f.eks.
følgende:
”Ideelt set skal genrekritikken (…) ikke være enten deduktiv eller induktiv, men
begge dele. Den skal være dialektisk, idet den ser på retorikken både som
enkelttilfælde og som del af en historisk og genremæssig kontekst. (…) Analysen
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skal hjælpe os med at se det generelle i det konkrete og det konkrete i det
generelle.” (Kjeldsen, 2006: 74).
Med en nuanceret tilgang kan et genreperspektiv i retorisk kritik være anvendeligt til at
skabe indsigt i retoriske taler og til at udvikle teori, der kan forudsige kendetegn og
hensigtsmæssige responser for en bestemt type retoriske situationer (Jamieson, 1978:
18, 27. Villadsen, 2009a: 99-100, 110, 113. Villadsen, 2001: 48-49. Kjeldsen, 2006: 7375, 88). I den forbindelse er det relevant at have blik for de såkaldte genrehybrider. I en
artikel af Jamieson og Campbell fra 1982 tages begrebet op med afsæt i Aristoteles’
erkendelse af, at elementer fra en genre ofte kan forekomme i en anden. Genrehybrider
er en vigtig nøgle til at kunne forstå komplekse og sammensatte retoriske artefakter og
situationer. De giver kritikeren mulighed for at fokusere på både det generelle, det
enestående og samspillet herimellem:
”The notion of the hybrid enjoins the critic to focus both on the recurrent and
the variable, the commonalities and the idiosyncrasies, and to understand the
extent to which they are compatible or incompatible.” (Jamieson, 1982: 156).
Da sammensmeltningen af retoriske genrer er styret af normer, vil én genre ofte være
dominerende i forhold til de andre (Jamieson, 1982: 147, 150, 156-157. Kjeldsen, 2006:
72, 75. Villadsen, 2009a: 110-111).

2.6 Genreforståelsen i specialet
Jeg opfatter grundlæggende genrer som udtryk for noget kontinuerligt, dynamisk,
situationelt, intentionelt og forventningsskabende, og det vil specialets undersøgelse
afspejle. I beskrivelsen af ’partiformandens landsmødetale’ som genre vil jeg fokusere
på de funktioner, som indholdet og formen tjener i den retoriske situation, og på den
sociale handling, der finder sted mellem partiformanden og publikum inden for genrens
rammer. Jeg vil også undersøge, hvordan AS’ tale som enkelttilfælde anvender genren
ved detaljeret at analysere indholdet, formen og fremførelsen. Det strider med Millers
tilgang, men er i overensstemmelse med anbefalingerne hos f.eks. Kjeldsen og Conley.
Endelig finder jeg det oplagt at inddrage hybridbegrebet, jf. mine indledende
iagttagelser omkring genren.
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3. Redegørelse for metode
I dette kapitel gør jeg rede for min metode, der er tilrettelagt, så den tjener
undersøgelsens formål. Metoden kan samlet set betegnes som en udbygget retorisk
genrekritik, der lægger op til at være analyserende og deskriptiv samt vurderende og
normativ.17
Foss (2009) opstiller tre former for retorisk genrekritik: generic description, generic
participation og generic application (Foss, 2009: 137-208). Metoderne, der er baseret
på en artikel af Harrell og Linkugel fra 1978, beskrives kort hos Villadsen, som
betegner dem genrebeskrivelse, genretilhørskritik og genreapplikation (Villadsen,
2009b: 205-206). Hos Kjeldsen gennemgås metoderne mere detaljeret og kaldes her
genrebeskrivelse, genredeltagelse og genreanvendelse, som er de betegnelser, jeg vil
benytte (Kjeldsen, 2006: 76-88).
Genrebeskrivelsens formål er ”(…) at undersøge om en gruppe tekster
tilsammen udgør en genre fordi de deler tilstrækkelig mange ligheder mht. form,
indhold og funktion. På denne baggrund søger kritikeren at beskrive og definere en
given retorisk genre.” (Villadsen, 2009b: 205-206). Metoden er induktiv og indebærer
fire trin for kritikeren:
1. at observere umiddelbare ligheder i retoriske responser på bestemte situationer
2. at indsamle retoriske artefakter fra lignende situationer
3. at analysere artefakterne for at finde ud af, om de deler karakteristika
4. at formulere genrens særegne konfiguration af situationelle, indholdsmæssige og
stilistiske træk.
I afsnit 1.1 og 1.2 gjorde jeg rede for min udførelse af trin 1-2. Trin 3 har jeg også
delvist udført ved overfladisk at analysere de otte taler fra 2013, hvilket viste, at de
deler karakteristika, og at ’partiformandens landsmødetale’ med stor sikkerhed kan
siges at være en særskilt genre. I den resterende del af specialet udføres trin 3-4 ved at
beskrive og definere genren ud fra en grundig retorisk kritik af AS’ tale og en mindre
retorisk kritik af AV’s, HTS’ og LLR’s taler. Fortolkningen og vurderingen af AS’ tale i
afsnit 5.6 giver et indtryk af en foreløbig genrebeskrivelse. Disse foreløbige
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karakteristika har jeg herefter sammenlignet med de tre andre taler for at kunne lave en
mere gyldig og nuanceret beskrivelse og diskussion af genren i kapitel 6. Selvom
metoden overordnet er induktiv, udfører jeg således genrebeskrivelsen i en
hermeneutisk udveksling mellem induktion og deduktion (Kjeldsen, 2006: 77). Foss
lægger op til, at genrebeskrivelsen skal bygge på et stort empirisk materiale og samtidig
udføres med stor omhu, hvilket er en kombineret kvantitativ og kvalitativ tilgang.
Specialets rammer sætter imidlertid nogle begrænsninger, og derfor undersøger jeg kun
et mindre antal taler. Denne fremgangsmåde anerkendes hos bl.a. Campbell, Jamieson
og Kjeldsen, der påpeger, at det endda er muligt at lave en tentativ genrebeskrivelse på
baggrund af en enkelt tale. Det skyldes, at man som kritiker som regel vil have en
grundlæggende bevidsthed om genren og adgang til informationer om den. Det hjælper
kritikeren til at se, hvad der er udtryk for noget genkommende eller individuelt i en tale
og dens retoriske situation (Kjeldsen, 2006: 78). Det er desuden relevant at tage i
betragtning, at det – uanset størrelsen og håndteringen af det empiriske materiale –
aldrig vil være muligt at lave en endegyldig genrebeskrivelse, fordi genrer er dynamiske
(Foss, 2009: 140-143. Kjeldsen: 2006: 76-81).
Genredeltagelsen og genreanvendelsen er begge deduktive metoder, hvor
kritikeren opstiller generelle træk og undersøger, hvordan specifikke artefakter
forholder sig til disse. Begge metoder indeholder følgende tre trin:
1. at beskrive en genres situationelle krav, indholdsmæssige og stilistiske
karakteristika samt dens særegne konfiguration
2. at beskrive de samme tre elementer for et bestemt artefakt
3. at sammenligne genrens karakteristika med artefaktets.
Metoderne adskiller sig dog ved at have forskellige formål med sammenligningen. Med
genredeltagelsen analyserer man et artefakt, som burde tilhøre eller er blevet associeret
med en genre, som det ser ud til at afvige fra. På denne baggrund undersøger man, om
artefaktet tilhører genren, og man søger at bekræfte eller modificere eksisterende træk
inden for genren. Når man benytter metoden genreanvendelse, har sammenligningen
mellem genre og artefakt et andet formål. Her analyserer man et artefakt, som
tilsyneladende falder ind under en bestemt genre, og man vurderer det i forhold til
genrens karakteristika og krav (Foss, 2009: 140-147. Villadsen, 2009b: 206). Jeg
benytter begge metoder, men tilpasser dem.
Den grundige retoriske kritik af AS’ tale i kapitel 5 og den retoriske kritik af de tre
taler i bilagene tjener ikke kun til at lave en genrebeskrivelse. De tjener også til at give
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indsigt i og vurdere, hvordan enkelte eksemplarer anvender genren. Dermed kommer
metoden genreanvendelse til udtryk i modereret form, fordi den finder sted sideløbende
med genrebeskrivelsen.
En deduktiv fremgangsmåde kommer også til syne, når jeg sammenligner talerne og
de retoriske situationer med beskrivelsen af de tre aristoteliske genrer i afsnit 2.2. I den
forbindelse undersøger jeg, om disse genretræk kommer til udtryk, hvordan de gør det,
og hvordan de er smeltet sammen, og jeg undersøger, hvordan talerne lever op til
kravene i hybriden. Sammenligningen tjener til:
•

at bekræfte de eksisterende træk inden for de tre aristoteliske genrer og give
indsigt i deres nutidige anvendelsesmuligheder. I den forbindelse tilfører jeg
primært ny viden til den epideiktiske genre ved at klassificere ’partiformandens
landsmødetale’ som en subgenre til denne.

•

at lave en mere nuanceret genrebeskrivelse af ’partiformandens landsmødetale’
og at lave en mere nuanceret vurdering af hver enkelt tales anvendelse af denne
genre som hybrid.

Denne

fremgangsmåde

rummer

elementer

fra

både

genredeltagelsen

og

genreanvendelsen. Jeg modererer dog begge metoder ved at tage udgangspunkt i, at
talerne er hybrider og tilhører mere end én genre.
I kapitel 2 blev det pointeret, at retorisk genrekritik bør bidrage til at skabe
indsigt i både det enestående og det generelle, og det giver kombinationen af de tre
genrekritiske metoder netop mulighed for. Villadsen nævner dog, at metoderne sjældent
kan stå alene i retorisk kritik (2009a: 113), og Foss lægger også op til, at de med fordel
kan fusioneres med andre metoder (2009: 142). Derfor vil jeg yderligere benytte
fremgangsmåden i den neoaristoteliske retoriske kritik, som Hill definerer således:
“Neo-Aristotelian criticism compares the means of persuasion used by a
speaker with a comprehensive inventory given in Aristotle's Rhetoric. Its end is
to discover whether the speaker makes the best choices from the inventory to get
a favorable decision from a specified group of auditors in a specific situation.”
(Hill, 1972: 374).
Metoden egner sig godt til retorisk kritik af taler, bl.a. fordi den har de fem retoriske
forarbejdningsfaser, inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio, som udgangspunkt
for analysen. At jeg undersøger talerne som hybrider mellem de tre aristoteliske
talegenrer, gør også metoden oplagt at anvende. Derudover er metoden velegnet til at få
øje på det detaljerede og unikke ved en tale, hvilket den dog også er blevet kritiseret for
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at være for optaget af, når den står alene. Den er desuden blevet kritiseret for at være en
cookiecutter-metode, der får kritikeren til mekanisk at anvende det samme
analyseapparat på alle slags taler, og den er blevet kritiseret for at beskæftige sig for
meget med en tales umiddelbare effekt på et konkret publikum og overse etikken som
bedømmelseskriterium for kritikeren. Det er dog ikke et problem at bruge den
neoaristoteliske fremgangsmåde, så længe den tilpasses og suppleres i dialog med
empirien og undersøgelsens formål. Jeg tilføjer bl.a. et etisk vurderingskriterium til
metoden (Campbell, 1970: 98-99. Villadsen, 2009b: 197-202).
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4. Den retoriske situation: genrens situationelle vilkår
I denne del kortlægges de situationelle krav og muligheder, der kendetegner
’partiformandens landsmødetale’ som retorisk genre.

4.1 Bitzer og Vatz som udgangspunkt for situationsforståelsen
Min tilgang til den retoriske situation tager udgangspunkt i Lloyd F. Bitzers artikel ”The
Rhetorical Situation” fra 1968, men jeg modererer teorien. I artiklen beskrives, hvordan
retoriske situationer er kendetegnet ved – ud over en retor og en tale – at have tre
konstituerende elementer: exigence, audience og constraints. Exigence er et
påtrængende problem, an imperfection marked by urgency, der kalder på et retorisk
passende svar, a fitting response, som kan afhjælpe problemet ved at påvirke et
publikum. Audience består af de personer, der potentielt kan bidrage til at skabe den
ønskede forandring, og Bitzers publikumsbegreb er derfor kvalitativt. Constraints
dækker over de forhold, retor i øvrigt må tage højde for, fordi de præger situationen.
Disse kan være enten en fordel eller en ulempe i forhold til at afhjælpe exigence (Bitzer,
1968: 6. Kjeldsen, 1997: 12, 14. Jørgensen, 2009b: 91-93). Teorien er blevet kritiseret
for at betragte retoriske situationer som noget, der opstår uafhængigt af retoren, og for
ikke at anerkende denne som medskaber af situationerne.

18

Det klassiske

modsynspunkt, som gør op med Bitzers deterministiske tilgang, er Richard E. Vatz’
socialkonstruktivistisk prægede argumentation for, at retoriske situationer er subjektivt
definerede og menneskeskabte (Vatz, 1973. Jørgensen, 2009b: 94-95). Med Bitzer og
Vatz som repræsentanter for komplementære og yderliggående anskuelser vil jeg
tilslutte mig et kompromis, hvor en balance mellem dem vil variere fra situation til
situation. En retor vil ikke være enten en styret aktør eller en styrende aktør, men vil på
’Bitzer-Vatz-skalaen’ befinde sig i en midterposition, der alt efter den konkrete situation
kan hælde til den ene eller anden side af skalaen (Isager, 2006: 10). En retor vil ofte
være underlagt bestemte udefrakommende krav, f.eks. i form af traditioner og
genreforventninger, men vil samtidig have frihed til selv at definere og påvirke
situationen. Jf. kapitel 2 ses denne tankegang også hos bl.a. Jamieson og Campbell samt
hos Miller, der definerer exigence som et socialt motiv, der giver retor mulighed for at
18

Det skal dog nævnes, at Bitzer til trods for sit deterministiske retoriksyn antyder, at retors opfattelse af situationen ikke er uden
betydning, når han skriver, at: ”Retorisk diskurs fremkaldes af situationen; situationen, som retoren opfatter den, bliver en
invitation til at skabe og fremføre diskursen.” (Kjeldsen, 1997: 14. Bitzer, 1986: 9).
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fortolke situationen ud fra sine egne intentioner (Miller, 2001: 26). Hvilken grad af
handlemulighed – også kaldet retorisk agency19 – partiformanden har, vil jeg være
opmærksom på. Jeg udvider desuden exigence-begrebet, så det ikke kun er udtryk for en
påtrængende ufuldkommenhed eller fejl, der skal afhjælpes, men også omfatter
retoriske problemer i bredere forstand. Det er nødvendigt i forhold til landsmødet som
en epideiktisk og traditionsbunden taleanledning, der lægger op til stemmesamlende
retorik. Bitzers smalle definition af exigence hænger sammen med, at hans teori
hovedsageligt er tiltænkt ytringer med et snævert persuasivt sigte og et primært
tilhørsforhold til den deliberative genre (Jørgensen, 2009a: 15-19. Kjeldsen, 1997: 7).

4.2 Exigence
Et landsmøde er et partis årlige generalforsamling og øverste myndighed. Det er et stort
og betydningsfuldt møde, der tiltrækker både medlemmernes, mediernes og
befolkningens opmærksomhed. De ordinære landsmøder ligger som regel på samme
tidspunkt af året inden for de forskellige partier og varer i to dage. Ved begivenheden er
der tradition for, at partiets centrale aktører og repræsentanter fra hele landet samles for
at evaluere året, der er gået, og træffe fremadrettede beslutninger om organisationen og
det politiske arbejde. På den måde dyrkes og synliggøres organisationens indre
demokrati og hierarki. Samtidig fungerer begivenheden som en ceremoni og
magtdemonstration, hvor også fællesskabet omkring partiets politik, værdier, historie og
forbilleder dyrkes og synliggøres. Landsmødets formål er således generelt at opfylde en
række formelle krav til driften af organisationen, at styrke partifællesskabet og at
optimere partiets fremadrettede arbejde, vælgertilslutning og politiske indflydelse i
samfundet. De formelle regler for møderne står beskrevet i de enkelte partiers
vedtægter. En oversigt over typiske punkter på dagsordenen ses desuden i bilag 6. Ved
landsmøder er det en tradition, og bliver det forventet, at partiformanden træder i
karakter som organisationens øverste leder og som et af de første punkter på
dagsordenen holder en tale, der afspejler begivenheden. Anledningen til talen er dermed
landsmødet som en formel og konventionsbunden årligt tilbagevendende begivenhed
inden for en politisk kultur. Denne anledning fungerer som igangsættende exigence, og
den kalder på en politisk lejlighedstale, hvor de epideiktiske og deliberative elementer
er tæt forbundne. Den igangsættende exigence og de medfølgende traditionsbundne krav

19

Begrebet diskuteres bl.a. i artiklen ”Retorisk agency – Hvad skaber retorikken?” (Hoff-Clausen, 2005).
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til talerne gør partiformanden til en aktør, der som udgangspunkt er mere styret end
styrende. Partiformandens egne interesser vil dog sandsynligvis stemme overens med
disse krav, og, som jeg vil komme ind på senere, har han eller hun også mulighed for
selv at fortolke situationen ud fra sine egne intentioner (Partiernes organisering.
Partiernes vedtægter. Programmer for partiernes landsmøder 2013).

4.3 Kommunikationsform og publikum
En partiformands landsmødetale vil fungere både som nær- og fjernkommunikation, og
derfor er det relevant at skelne mellem et nært og et fjernt publikum. Disse to grupper er
sammenlagt alle dem, der ser, læser eller hører talen, hvilket også kaldes det faktiske
publikum (Jørgensen, 2009b: 87-88, 90).
Talens virke som nærkommunikation knytter sig til selve fremførelsen ved
landsmødet, hvor partilederen står på en scene ansigt til ansigt med et publikum, som
oplever den i fuld længde. Dette nære publikum kan inddeles i tre overordnede
grupperinger: 1) indbudte repræsentanter fra de forskellige dele af partiets organisation
samt indbudte samarbejdspartnere, 2) partimedlemmer, der deltager i landsmødet uden
at være særligt indbudte og 3) repræsentanter fra pressen. Som regel kan ethvert
medlem få lov at deltage i landsmødet. Hos de fleste af Folketingets partier er det dog
kun en del af de særligt indbudte gæster, de delegerede, der har stemmeret og eventuelt
ret til at tale (Partiernes vedtægter). I bilag 7 ses et eksempel på en oversigt, som giver
et indtryk af, hvilke grupperinger det nære publikum ofte vil bestå af. Den er fundet i
V’s vedtægter, men de andre partier har tilsvarende gæstelister. Der er i øvrigt tendens
til, at det nære publikums størrelse i nogen omfang afspejler partiets størrelse og
medlemstal. Et par eksempler fra 2013 kan nævnes: Ved LA’s landsmøde deltog cirka
580 medlemmer (Rømer, 20.04.2013). Hos SF var der 444 fremmødte, heraf 345
delegerede og 99 medlemmer som tilskuere (Arbejderen.dk, 04.05.2013). Ved S’
kongres deltog 800 delegerede og sandsynligvis omkring 200 tilhørere (Albæk,
28.09.2013. Nordjyske, 2009/2012), og ved V’s landsmøde deltog omkring 1000
delegerede og 500 gæster (Richter, 2013).
Talens virke som fjernkommunikationen binder sig til dens fremkomst på
forskellige medieplatforme, både live og efterfølgende. Mens landsmøderne og
partiformændenes taler i mange år har været dækket massivt af forskellige
nyhedsproducenter, ses nu en tendens til, at interessen er let aftagende. DR valgte f.eks.
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i 2012 at nedlægge en traditionsrig udsendelse med reportage, debat og interviews fra
landsmøderne med den begrundelse, at de er blevet til uinteressante og orkestrerede
teaterstykker, der ikke længere kan bruges til at tage temperaturen på den interne
debatkultur i partierne (Madsen, 05.03.2012). På min forespørgsel uddyber DR’s Ask
Rostrup20 dette i en mail:
”Vi havde i årtier produceret en længere nyhedsreportage (engang 40 min., de
seneste år 25 min.) fra partiernes landsmøder. Men i lyset af partiernes
detaljerede iscenesættelse og topstyrede arrangement i kombination med
eksplosionen af hurtige, digitale medier synes vi, at tiden var løbet fra det.
Landsmøderne er ikke længere partiernes årlige forsamlingshus med højt til
loftet og livlige meningsudvekslinger - snarere et tilstræbt showpiece udi
dynamik, harmoni og selvtillid, som er koreograferet til at tage sig bedst ud i
medierne. Derfor valgte vi at normalisere dækningen og behandle landsmøderne
som alle andre begivenheder: Ud fra gængse nyhedskriterier.” (bilag 8).
Selvom pressens dækning har været let aftagende, fungerer landsmøderne dog stadig
som medieevents, hvor partiformandens tale aktuelt er den del af dagsordenen, der får
den største opmærksomhed. Derfor er den også partiets primære kommunikationskanal
til offentligheden under begivenheden, og den er en mulighed for at levere budskaber til
vælgerne uden at blive afbrudt med spørgsmål fra kritiske journalister. Dog skal
partiformændene ofte efterfølgende svare på kritiske spørgsmål. Talen bliver som regel
prioriteret højt på redaktionerne og ses med jævne mellemrum i nyhedsstrømmen den
dag, den holdes. Hvor meget sendetid, spalteplads og opmærksomhed, den får,
afhænger i de fleste tilfælde af dens nyhedsværdi. Det mest almindelige er, at den
gengives i korte uddrag, der lever op til et eller flere af de fem klassiske journalistiske
nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Disse
kriterier er baseret på, at nyheden skal være relevant for modtagerne (Gravengaard,
2010: 25-26).21 Uddragene indgår i tv-, net-, radio- og avisnyheder hos f.eks. de store
landsdækkende dagblade, nyhedsbureauer og regionale medier samt DR, TV2 og
Radio24Syv. Der er desuden tradition for, at uddrag fra talerne også bringes i
forskellige nyhedslignende artikel- og programformater, hvor analytikere og
kommentatorer diskuterer og vurderer dem. Nogle få medier med særligt stort fokus på
20

Ask Rostrup er politisk analytiker i DR Nyheder og vært på det politiske tv-program Bag Borgen. Desuden var han politisk
redaktør i DR indtil april 2012.
21
Der findes flere kriterier, som journalister vælger og konstruerer deres nyheder ud fra: f.eks. ’kapløb’, som er et udtryk for, at
journalister konkurrerer med hinanden om at være først med det nyeste (Gravengaard, 2009: 82. Gravengaard, 2008).
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politik vælger at bringe talerne i fuld længe, f.eks. Altinget.dk og TV2 News. Talerne
lægges for det meste også op i fuld længde på partiernes egne websites og profiler på
sociale medier. Det må dog formodes, at det er de færreste mennesker, der vælger at
læse eller se dem i deres fulde længde, da de ofte varer op mod en time. Endelig skal det
nævnes, at sociale medier som Facebook, Youtube, Twitter og Instagram er vigtige
platforme, hvor talerne gengives i form af tekst, video eller billeder og kommenteres.
Også her er opmærksomheden og spredningen forbundet med nyhedskriterierne (bilag
8. Søgning på Google, Infomedia, Twitter og Youtube). En undersøgelse fra 2013 viser,
at omkring 3,5 mio. danskere dagligt følger med i nyheder (Nielsen, 2013: 15-16).
Undersøgelsen viser også, at tv og internet er de mest anvendte nyhedsplatforme hos
danskerne, mens brugen af radio og papiraviser er mindre (Nielsen, 2013: 9). De
væsentlige udstillingsvinduer for talerne vil sandsynligvis være:
•

den daglige hovedudgave af TV Avisen på DR1 klokken 21.30, som i 2013
havde et gennemsnitligt seertal på 627.000 mennesker per udsendelse

•

TV2 Nyhederne kl. 19, der i gennemsnit havde 564.000 seere per udsendelse

•

TV2 News, der i gennemsnit havde 566.000 seere om dagen i 2013
(bilag 9. Ritzau, 19.12.2013).

Samlet set kan det formodes, at talerne når ud til et fjernt publikum på flere mio.
mennesker via medierne og primært som uddrag i forbindelse med nyheder. Dermed får
talerne funktion som massekommunikation til en stor del af den danske befolkning.
Størstedelen af det fjerne publikum vil være almindelige borgere: vælgere, der følger
dansk politik lidt på afstand. Det vil dog også rumme personer, der er mere aktive i det
politiske landskab, f.eks. politikere, medarbejdere og medlemmer fra de forskellige
partier samt journalister, kommentatorer og andre mediefolk. Jeg er desuden
opmærksom på min egen rolle som en del af det fjerne publikum og ser i den
forbindelse mig selv som en tilstræbt objektiv retorisk kritiker. I de følgende afsnit ser
jeg nærmere på de større grupperinger i det faktiske publikum, situationens constraints
og det stemmesamlende og stemmeflyttende potentiale.22

22

Begreberne ’stemmesamlende’ og ’stemmeflyttende’ benytter jeg i overensstemmelse med artiklen ”The rhetorical audience in
public debate and the strategies of vote-gathering and vote-shifting” (Jørgensen, 1999).
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4.4 Talens velvillige publikum og stemmesamlende potentiale
En landsmødetale kan, jf. Millers genreteori, betragtes som en social handling, hvor en
gruppe mennesker dyrker en partikultur med det formål at øge partiets politiske
indflydelse i samfundet. Sådanne sociale handlinger betegnes hos Sullivan som
’epideiktiske møder’ eller ’træf’, hvis vigtigste funktion er at skabe og opretholde
ortodokse meninger inden for en kultur eller subkultur (Sullivan, 1993: 117). Ifølge
Sullivan er det den epideiktiske retors ansvar at styre møderne og fungere som ledende
forbillede for kulturen:
“A succesfull epideictic encounter is one in which the rhetor, as a mature
member of the culture, creates an aesthetic vision of orthodox values, an
example (paradeigma) of virtue intended to create feelings of emulation, leading
to imitation. As such, epideictic instructs the auditors and invites them to
participate in a celebration of the tradition, creating a sense of communion.”
(118).
Citatet afspejler de fire funktioner, som ifølge Sullivan kendetegner den epideiktiske
genre: den bevarende, den uddannende, den fejrende og den æstetiske. Fem etosrelaterede faktorer vil have betydning for, om partiformanden formår at skabe en sådan
stemmesamlende social handling i partikulturen:23
1. retors ry og omdømme inden talen
2. retors vision
3. retors autoritet, der skabes via talen
4. retors fremlæggelse af gode grunde
5. retors skabelse af consubstantiality – samhørighed og fællesskabsfølelse – hos
publikum (118).
Faktorerne overlapper delvist hinanden, og de første fire er underordnet og tjener den
femte, som ifølge Sullivan er den vigtigste. Det fremgår også af citatet ovenfor, hvor det
pointeres, at retor skal kunne fremkalde en fællesskabsfølelse hos det publikum, han
repræsenterer. Sullivan taler i den forbindelse om en ’epideiktisk etos’, der skal forstås
som et tidløst fælles rum, der bør opstå mellem retor og publikum:

23

Af artiklen fremgår det, at Sullivan ligesom James C. McCroskey anser etos for at være noget, der er i konstant forandring. Han
inddrager f.eks. McCroskeys begreber initial ethos og derived ethos, der knytter sig til publikums opfattelse af retor (Sullivan: 1993:
114. McCroskey, 1997: 87-88, 95). Sullivan bygger også sin teori på de tre etos-dimensioner, Aristoteles’ opstiller:
klogskab/dømmekraft (fronesis), moralsk karakter (arete) og velvilje (eunoia), der hver især virker tillidsskabende og gør taleren
overbevisende. Hans formål med artiklen er imidlertid at finde frem til mere specifikke succeskriterier for den epideiktiske talers
etos, hvilket munder ud i de fem faktorer (Sullivan: 1993: 113-114).
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”Ethos is not primarily an attribute of the speaker, nor even an audience
perception. It is, instead, the common dwelling place of both, the timeless,
consubstantial space that enfolds participants in epideictic exchange.” (127).
I det følgende vil jeg se nærmere på, hvilken del af det faktiske publikum der er relevant
at inddrage i den epideiktiske sociale handling. Herefter gennemgår jeg Sullivans fire
første faktorer og de situationelle krav og muligheder for partiformanden i den
forbindelse.
4.4.1 Det velvillige publikum
Partiformanden repræsenterer den del af det faktiske publikum, der er velvilligt
indstillet over for partiets grundlæggende værdier og meninger. Nærmere bestemt vil
det være alle dem, der på taletidspunktet kan betragtes som en del af partikulturen, fordi
de enten er indmeldte medlemmer eller bakker op om partiet uden at være medlem.
Partiets aktuelle meningsmålinger og valgresultater kan give en idé om størrelsen på
dette publikum. Det er disse grundlæggende velvillige personer, partiformanden bør
inddrage i det epideiktiske møde og samle i et stærkt og handlekraftigt fællesskab.
Partimedlemmerne i det nære publikum vil blive inddraget mest, da de oplever talen i
fuld længde. De mange tusinde velvillige i det fjerne publikum, der enten kan være
medlemmer eller ikke-medlemmer, bliver kun inddraget delvist, fordi de primært
oplever talerne i brudstykker. Til gengæld øger de den sociale handlings dimensioner
væsentligt og er derfor også vigtige at henvende sig til.24 Det velvillige publikum vil
sandsynligvis
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medieopmærksomhed. De må generelt forventes at være veloplagte og interesserede,
hvilket er en fordel for partiformanden, når han skal skabe consubstantiality.
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Der ses en tendens til, at færre melder sig ind i partierne. Samtidig er det næsten aldrig alle medlemmerne, der deltager i
landsmøderne. Derfor må en stor andel af den velvillige del af det faktiske publikum forventes at opleve talerne via medierne (Dall,
29.01.2013).
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4.4.2 Retors ry og omdømme inden talen
For at kunne skabe consubstantiality hos det velvillige publikum må partiformanden
have et godt ry inden talen. Sullivan sammenligner denne constraint med McCroskeys
begreb initial ethos (Sullivan, 1993: 118):
“Initial ethos is the ethos of a source prior to the beginning of a given
communicative act. (…) Background, personal characteristics, and appearance
all contribute to a source’s initial ethos. (…) In general, the higher a sources
initial ethos, the more attitude change that source is likely to produce in a
receiver.” (McCroskey, 1997: 87, 94).
Partilederens ry hos det velvillige publikum inden talen vil være tæt forbundet med hans
eller hendes offentlige omdømme og partiets aktuelle tilstand, herunder dets
meningsmålinger og politiske indflydelse. Generelt kan det nævnes, at medlemmerne
har vist formanden tillid ved at vælge ham eller hende til at fungere som leder,
forbillede, symbol, øverste repræsentant og ansvarlig for partiet. Han eller hun har
derfor som udgangspunkt en autoritær og fordelagtig talerposition.
4.4.3 Retors vision
Ifølge Sullivan vil et andet succeskriterium være, at retor fra sin position i kulturen
fortolker virkeligheden og fremlægger en vision. ’Vision’ skal forstås på to niveauer: 1)
retors fortolkning af emner i lyset af kulturens værdier og 2) retors fremlæggelse af en
vision for kulturen. I begge tilfælde fører det til en fornyelse af kulturens selvopfattelse
og meninger om godt og dårligt. For at visionen kan være overbevisende, må publikum
opfatte retor som en ophøjet repræsentant for kulturen – som en slags profet eller et
geni, der nærmest har overmenneskelige egenskaber til at fortolke virkeligheden, sige
sandheder og spå om fremtiden (Sullivan, 1993: 120-122):
”This second aspect of the epideictic rhetor’s ethos, then, may be summarized as
the audience’s recognition that the rhetor, as one who represents the culture,
”sees” reality as the culture sees it, experiences the numinous, meditates upon
Being, and is able to evoke the numinous experience in others through the use of
symbols. It is, in short, recognition of the rhetor’s vision or inspiration.”
(Sullivan, 1993: 122).
Sullivans andet aspekt kan relateres til en række af de genreforventninger, der vil være
til en partiformands landsmødetale: Talerne bør generelt fortolke den aktuelle situation,
partiet befinder sig i, og forholde sig til relevante emner i lyset af partikulturens værdier
29

og

overbevisninger.

De

relevante

emner

vil

f.eks.

kunne

være

aktuelle

samfundsproblemer, debatter, valg, forhandlinger, politiske aftaler, skandaler, kritik i
medierne og fra politiske modstandere, interne problemer i partiet og meningsmålinger.
Disse kan anskues som underordnede exigences – påtrængende problemer eller forhold
– i situationen op til, under og efter landsmødet. Som eksempel kan nævnes, at den
økonomiske krise, reformer, vækst, folkeskole, sundhed, arbejdsløshed, dagpenge, SU
og kontanthjælp var blandt de dominerende emner i de politiske debatter i 2013 og
derfor oplagte at fremlægge holdninger og løsningsforslag til i talerne dette år (Ritzau,
29.12.2012. Kestler, 31.12.2012. Sørensen, 25.12.2013). En af de væsentligste
underordnede exigences vil være kommende valg, hvor partiformanden bør skabe
engagement i partikulturen og appellere til nye vælgere. Det vil være mest oplagt at
forholde sig til de valg, der ligger tættest på taletidspunktet. Talens budskaber og
kortsigtede virkning på publikum vil nemlig hurtigt kunne blive overskygget, hvis
partiet eller formanden bliver involveret i skandaler eller på anden måde får et dårligt
ry. Landsmødetalerne i 2013 ligger over halvandet år fra folketingsvalget den 15.
september 2011, og det næste forventes ikke at blive udskrevet foreløbigt – dog inden
15. september 2015. Det kan derfor antages, at talerne dette år finder sted cirka midt i en
valgperiode. Forude venter desuden et kommunal- og regionsrådsvalg i november 2013
og et europaparlamentsvalg i maj 2014. For landsmødetalerne i 2013 vil det dermed
være mest oplagt at italesætte valget i november, hvor der vil være størst chance for at
påvirke resultatet. Endelig vil det blive forventet, at talens budskaber handler om
partiets identitet, rolle og mål i dansk politik – både i relation til fortiden, nutiden og
fremtiden.
Som det fremgår, vil formanden være bundet til at skulle agere inden for
partikulturens rammer og i overensstemmelse med en række forhold i situationen. Han
eller hun vil dog samtidig i kraft af sin lederrolle og den epideiktiske anledning have et
råderum til at lade sine egne intentioner og personlige fortolkning af virkeligheden
præge talen. På den måde kommer talen både til at bevare, udvikle og forny det
velvillige publikums selvopfattelse og holdninger. Hver formands initial ethos vil have
betydning for, i hvor høj grad publikum opfatter ham eller hende som en ophøjet
repræsentant, som de er trygge ved at følge.
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4.4.4 Retors autoritet, der skabes via talen
Det tredje succeskriterium går ud på, at retor via talen skal fremme sin autoritet hos det
velvillige publikum. Det skal han, ifølge Sullivan, gøre ved at fremstille sig selv som en
ophøjet repræsentant for kulturen: som et levende orakel. I Sullivans beskrivelse af dette
aspekt gøres det klart, at etos-appel inden for den epideiktiske genre ikke primært bør
ske ved at vise intelligens i kraft af detaljeret argumentation for påstande. Etos-appel i
kraft af patos er derimod den afgørende faktor for at skabe tillid og consubstantiality.25
Han påpeger i den forbindelse, at modtagere ofte ser en retor som mere troværdig, hvis
dennes meninger stemmer overens med deres egne (Sullivan, 1993: 123-124).
Formanden bør derfor vise, at han er en del af partikulturen ved at gentage og reflektere
over det tidløse, anerkendte og velkendte inden for partiet og undgå at tage
kontroversielle emner op. Generelt bør talen afspejle det velvillige publikums
virkelighedsopfattelse ved at hylde og fejre partiets grundlæggende værdier,
overbevisninger, historie, succeser, medlemmer og forbilleder og dadle politiske
modstandere. På den måde vil talen skabe identifikation og appellere til de velvilliges
følelse af f.eks. begejstring, fællesskab og tillid til formanden. Sullivans tredje etosaspekt kan sammenlignes med McCroskeys begreb derived ethos:
“Derived ethos is the ethos of a source produced during the act of
communicating. It includes the impact of the message, the effect of the
circumstances in which the communication takes place, and (if oral) the delivery
of the message.” (McCroskey, 1997: 87-88).
Sullivan fokuserer dog på autoritet som vigtigste dyd hos den epideiktiske retor, mens
McCkroskey har en bredere og mere detaljeret tilgang. I det følgende vil jeg tilføje
nogle betragtninger om partiformandens derived ethos.
Generelt vil det være oplagt, at formanden søger at opnå tillid og indflydelse hos
de velvillige ved f.eks. at vise intelligens, dømmekraft, situationsfornemmelse (kairos),
lederevner,

karisma,

engagement,

handlekraft,

humor,

selvironi,

oprigtighed,

konsekventhed, ordholdenhed, god moral, ydmyghed og velvilje over for publikum.
Generelt bør partiformanden fremstille sig selv som drevet af et ønske om, at så mange
som muligt skal have det så godt som muligt. Dette kaldes altruisme og står i
modsætning til egoisme (Jørgensen, 2006: 62-63). En velstruktureret tale, en flydende
25

Patos-appel er kendetegnet ved at søge at påvirke publikums spontane følelser, som f.eks. vrede, glæde eller begejstring. Det er
den vigtigste appelform til at skaffe tilslutning hos velvillige blandt publikum. Patos kommer til udtryk som et subjektivt og
værdiladet indhold og sprog, og effekten kan ofte ses i form af spontane publikumsreaktioner som bifald eller latter (Jørgensen,
2006: 64-65).
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og engageret fremførelse og de rette omgivelser kan også være med til at højne retors
etos.26
En række undersøgelser blandt partimedlemmer i Canada, Danmark og Norge
viser, at partimedlemmer ofte ønsker mere indflydelse end bare at stemme på
højerestående talspersoner i partiet:
”(…) members are not happy with just selecting key personnel. They also want
to have a direct say in the shaping of the party’s message.” (Pettitt, 2007: 232).
Inddragelse af partimedlemmer i det politiske arbejde og på landsmøderne er imidlertid
ofte noget, der kun italesættes og ikke reelt finder sted:
”Membership influence in political parties is generally regarded as a concept
that is confined to the realm of rhetoric rather than something actually
practised.” (Pettitt, 2007: 229).
En lignende kritik ses som tidligere nævnt hos Rostrup (bilag 8). Også debattør Sigge
Winther Nielsen skriver, at de danske landsmøder siden 1960’erne har udviklet sig fra
at være lukkede platforme for dyrkelse af det indre partidemokrati til i høj grad at være
topstyrede medieopvisninger:
“I 1960’erne begyndte enkelte partier (…) at åbne op for omverdenen - og så
opstod den iboende modsætning mellem svulstig markedsføring og støjende
medlemsdemokrati. I dag er vægtningen ofte tiltet til fordel for partitoppens
markedsføring. Polemisk sagt er mange landsmøder gået fra debatmøder til
glansmøder.” (Nielsen, 25.09.2013).
I analysen peger han også på, at tendensen kommer fra udlandet, og at S’ og V’s
landsmøder sandsynligvis vil være inspireret af “(…) de farverige konventer i USA
forud for præsidentvalget, da både Socialdemokraterne og Venstre har haft folk på de
kanter for at tanke nye ideer.” (Nielsen, 25.09.2013). Kavanagh (1996) retter samme
kritik mod de britiske landsmøder:
”Making the party a suitable vehicle for modern media-oriented campaigning
has been the latest force for weakening inner party democracy. Increasingly, the
party conferences have become media events, stage-managed for television and
part of a permanent election campaign. Party managers use them to project
their leaders, propound policy, launch initiatives and attack the opposition (…).
A good conference is defined by managers as one which does not have unseemly
divisions or, if they do occur, results in an overwhelming victory for the
26

Det vender jeg tilbage til i afsnit 4.8.
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leadership. (…). The object of the gathering is less to debate policy or political
strategy than to project an image of party unity and strong leadership – above
all, on television.” (28-29).
Det kan dermed forventes, at der vil være mange, der er opmærksomme på og utilfredse
med denne øgede tendens til topstyring i partierne og på landsmøderne – og særligt hos
partier med krise og dårlige meningsmålinger, da det øger tendensen til intern splittelse
og utilfredshed med topstyringen (27). Det vil være et succeskriterium, at
partiformændene formår at vise velvilje og ydmyghed over for medlemmerne ved at
signalere et ideal om flad struktur i organisationen.
4.4.5 Retors fremlæggelse af gode grunde
Sullivans fjerde succeskriterium kan, ligesom det tredje, knyttes til begrebet derived
ethos. Dette aspekt af den epideiktiske talers etos drejer sig om, at retor i et vist omfang
altid bør inddrage logos-appel og belæg for påstande i talen. Det skyldes bl.a., at retor
fungerer som en underviser, der skal vise etisk ansvarlighed og respekt for det velvillige
publikums intellekt og selvfølelse samt understøtte og påvirke den fælles opfattelse af
fornuft og ræsonnementer, som partikulturen også vil være bygget op omkring
(Sullivan, 1993: 124-126).

4.5 Talens velvillige publikum og holdningsændrende potentiale
Som nævnt i afsnit 4.4.3, rummer situationen en mulighed for, at partiformanden via sin
fortolkning af virkeligheden kan forny selvopfattelsen og holdningerne hos personerne i
partikulturen. Det vil i den forbindelse være interessant at lægge mærke til, hvor meget
partiformanden søger at flytte det velvillige publikum. Hvis talens budskaber afviger
meget fra en stor del af disse personers holdninger, vil talens funktion i forhold til denne
gruppe kunne bevæge sig i en mere stemmeflyttende retning. Man kan forestille sig, at
det vil være svært helt at undgå kontroversielle emner i talen. For selvom medlemmerne
af partikulturen generelt er velvillige over for partiets grundlæggende værdier og
holdninger, vil de ikke nødvendigvis være tilfredse med alt og enige i alt. De vil
sandsynligvis være en broget forsamling af personer, der også kan forholde sig skeptisk,
tvivlende eller modvilligt til partiformanden og dele af den aktuelle politiske linje. Dette
vil være en negativ constraint i forhold til at skabe consubstantiality. Og det vil være et
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succeskriterium, at partiformændene gendriver eventuelle kritikpunkter og anklager fra
personer i partikulturen og neddrosler interne splittelser og fløje.
Når jeg benytter betegnelsen ’det velvillige publikum’, dækker det altså ikke
over en gruppe af mennesker, der er velvillige over for alt. Betegnelsen skal derimod
forstås som de personer, der er velvillige over for partiets grundlæggende værdier og
meninger.

4.6

Talens

neutrale,

tvivlende

og

modvillige

publikum

og

stemmeflyttende potentiale
Da talen når ud til mange, som ikke er en del af partikulturen, får den sociale handling
udefrakommende tilskuere. På den måde bliver talen udtryk for en større social
handling, forankret i den demokratiske politiske kultur i Danmark – en social handling,
hvor:
•

neutrale, tvivlende og modvillige vælgere kan tage stilling til en partikultur, en
partileder og en række politiske budskaber

•

partierne kan konkurrere om at skaffe flere nye tilhængere og vælgere ved at
fremstille partiet og formanden så godt som muligt.

Vi skal nu se nærmere på talens potentiale i forhold til den del af det faktiske publikum,
der forholder sig neutralt, tvivlende eller modvilligt til partiformanden og partiets
grundlæggende værdier og meninger. Disse personer vil primært befinde sig i det fjerne
publikum.
Den modvillige del af publikum må formodes at være personer, der ligger
holdningsmæssigt langt fra partiet eller allerede er tilfredse medlemmer af et andet parti.
Denne gruppe vil være næsten umulig at nå. Det vil f.eks. være meget usandsynligt, at
en person går fra at bakke op om EL til pludselig at støtte LA. Talen kan indirekte
påvirke de modvillige, hvis den formår at sætte en dagsorden i den offentlige politiske
debat, som de bliver nødt til at forholde sig til.
Det vil være klogest at forsøge at fange opmærksomheden og flytte holdningerne
hos de neutrale og tvivlende personer. Undersøgelser om vælgeradfærd peger på, at
denne gruppe vil udgøre en meget stor del af det fjerne publikum, og derfor har talen et
stort stemmeflyttende potentiale. Der ses nemlig en tendens til, at mange mennesker
ikke længere melder sig ind i en partiforening og stemmer på det samme parti år efter
år. I stedet skifter vælgerne mellem forskellige partier. Undersøgelser viser dog også, at
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der stadig er tendens til, at de forskellige partier tiltrækker vælgere med en bestemt
social baggrund. Dermed er der grænser for, hvor langt vælgerne kan flyttes (Dall,
29.01.2013. Jensen, 08.03.2013. Winther, 20.06.2011).
Mens etos og patos ifølge Sullivan er de mest afgørende appelformer for en
vellykket brug af den epideiktiske genre, vil etos og logos27 være de vigtigste for at
fremme en tales deliberative og stemmeflyttende funktion 28 (Sullivan, 1993: 118).
Partilederens offentlige ry inden talen vil være betydningsfuld for den stemmeflyttende
effekt, ligesom også brugen af etos-appel i selve talen vil være vigtig. I den forbindelse
bør partiformanden ikke kun fremme sin egen troværdighed, men også appellere til
publikums tillid til hele partiet. Talen bør desuden rumme gendrivelser af de
kritikpunkter, de neutrale og tvivlende måtte have til partiet og partiformanden, og i det
hele taget være logos-præget.
Om det store stemmeflyttende potentiale kan udnyttes, er tvivlsomt, da patospræget, generaliserende og stemmesamlende retorik let kan skræmme talens neutrale og
tvivlende publikum væk og med garanti vil udelukke og forarge de modvillige.

4.7 Journalister, kommentatorer og mediefolk som publikum og
potentiale forbundet med mediedækningen
En partiformands landsmødetale vil automatisk leve op til nyhedskriterierne aktualitet
og væsentlighed, og det er oplagt at bruge den deraf følgende medieopmærksomhed og
debat strategisk. Hvis talen lever op til flere nyhedskriterier, vil mediernes dækning af
den sandsynligvis øges, og derved kan den opnå et større fjernt publikum.
Nyhedsværdien kan f.eks. øges, hvis talen indeholder noget konfliktfyldt stof eller noget
konkret og nyt – det kunne være forslag eller budskaber, partiet ikke har gjort til
mærkesager før. En måde at skabe øget nyhedsværdi i kraft af sensation vil være at
bryde med normer og genreforventninger. Talen kan desuden forsøge at styre, hvad der
gengives i medierne, ved at give enkelte passager mere fynd og nyhedsværdi end andre.

27

Logos-appel er kendetegnet ved saglig og logisk bevisførelse, tilstræbt objektivitet, neutralt og anonymt sprog og behersket og
afdæmpet actio. Retor søger derved tilslutning ved at appellere til en rationel stillingtagen hos modtager. Logos er den vigtigste
appelform for at opnå tilslutning blandt modvillige (Jørgensen, 2006: 62 og 65).
28
I den forensiske genre bør logos og patos være dominerende.!
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4.8 De formmæssige virkemidlers potentiale
Talens organisering, sprog og fysiske omgivelser samt partiformandens stemme og
kropssprog vil kunne have stor betydning for den stemmesamlende og stemmeflyttende
effekt.
Strukturen vil være afgørende for publikums forståelse af budskaberne og for
tilliden til partiformanden (McCroskey, 1997: 97). Den vil dog have størst effekt på den
del af publikum, der oplever talen i fuld længde. Særligt talens indledning og afslutning
er vigtige. Indledningen bør fange publikums opmærksomhed og interesse, afsløre
talens emne, etablere troværdighed og good will og pege frem mod talens korpus
(Lucas, 1989: 186). Partiformanden bør i den forbindelse tidligt håndtere og italesætte
de negative constraints, der kan stå i vejen for publikums modtagelighed for budskaber
og etos-appel i resten af talen. Også Finlayson understreger, at det vil være af stor
betydning, at retor tager hensyn til de genreforventninger, der er til landsmødetalens
indledende del, og får etableret en god etos fra begyndelsen:
”(…) the opening gestures of a speech are part of the most ritualised and
institutionalised. They also play an important part in positioning the audience in
relation to the speaker in order to make them receptive to the strategy that
follows.” (Finlayson, 2008: 454).
Af traditionsmæssige årsager vil det f.eks. blive forventet, at formanden viser
ydmyghed og velvilje over for de velvillige blandt publikum ved i begyndelsen af talen
at takke for deres arbejde og støtte i løbet af året:
”It is usual for a conference speech to begin with some thanks. This is common
to many speeches as it affords a speaker a chance to establish a good
relationship with their audience and to begin to shape a welcomed ethos”
(Finlayson, 2008: 454).
Om talens afslutning skriver Lucas:
“The conclusion of a speech is particularly important, because the final
impression is often what will stick in your listeners' minds. The conclusion has
two major objectives – to let the audience know you are ending the speech, and
to reinforce their understanding of, or commitment to, the central idea.” (Lucas,
1989: 186).
De fysiske omgivelser i den nære situation vil have indflydelse på en stor del af
det faktiske publikums oplevelse af talen. Som regel er salen udsmykket med bannere
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og storskærme, der viser partiets farve, logo og slogans. En anden vigtig del af
omgivelserne er det nære publikum. Det er en tradition, at de deltager aktivt under talen
ved at bakke op om formanden og budskaberne med klapsalver. Disse klapsalver bliver
gengivet i medierne, og ofte evaluerer journalister og kommentatorer, hvordan talerne
blev modtaget. Klapsalverne er med til at fremstille partiet, formanden og budskaberne
på en positiv måde, hvilket kan øge både den stemmesamlende og den stemmeflyttende
effekt. Hos det nære publikum kan det at klappe sammen desuden være med til at styrke
fællesskabsfølelsen. Heritage (1986) beskriver responsens betydning således:
”Clapping and cheering constitute the most direct and immediate means by
which an audience can display its collective support for a political argument
and for the speaker who produces it. Such responses may, in turn, influence
perceptions of the popularity of political arguments and their proponents not
only inside the hall in which the speech is being made but also, through
television and other news media, in the wider context of society as a whole.”
(Heritage, 1986: 110).
Det kan ikke forventes, at klapsalverne altid vil opstå af sig selv, og partiformændene
skal derfor kunne generere dem. Om en klapsalve sættes i gang, og hvor intens og lang
den bliver, afhænger ifølge Heritage primært af formmæssige virkemidler, der skaber en
følelse af forventning efterfulgt af forløsning hos publikum og desuden tydeligt
signalerer, hvornår der skal klappes. Disse virkemidler appellerer til det nære publikums
spontane følelser og fremstiller i øvrigt partiformanden som karismatisk (110-116). Syv
faktorer er ifølge Heritage særligt afgørende for at generere applaus fra publikum under
landsmødetaler:29
1. Contrast: kontrast
2. List: trelister
3. Puzzle-Solution: spørgsmål, gåde eller problem efterfulgt af løsning eller svar
4. Headline-Punch Line: at gøre publikum opmærksom på, at en vigtig pointe er på
vej
5. Combination: kombination af f.eks. trelister og kontrast
6. Position Taking: at fremsætte en fyndigt og klart udtrykt holdning lige efter en
beskrivelse, der ikke er ligeså tydeligt evaluerende

29

I Heritages artikel fremlægger han resultaterne fra sin undersøgelse, der ser på sammenhængen mellem formmæssige elementer
og publikumsrespons i forbindelse med 476 britiske party conference speeches i 1981. Undersøgelsen efterprøver J. M. Atkinsons
teori.

37

7. Pursuit: at gentage en pointe for at fremkalde applausen – et trick, der kan tages
i brug, hvis publikum ikke klapper et planlagt sted (122-137).
Heritage beskriver, hvordan bl.a. stemmeføring, kropssprog og særligt øjenkontakt i
kombination med de syv faktorer også har stor betydning for at styre publikums respons
(143-145). Yderligere kan der tilføjes en række faktorer, som har indvirkning:
Traditionerne omkring klapsalver i talen og forventningerne til, at der uanset hvad
bliver bakket op om partiformanden, er en positiv constraint, der kan være med til at
gøre publikum mere aktive (152-153). Publikum kan også være blevet instrueret i at
klappe på bestemte tidspunkter, ligesom partiets centrale kommunikationsansvarlige og
taleskrivere sandsynligvis sidder med i salen og sætter responsen i gang. Generelt vil
det altså være meget usandsynligt, at publikum slet ikke klapper under talen. Responsen
er derfor heller ikke nødvendigvis udtryk for, at publikum er tilfredse med
partiformanden og er helt enige i alle talens budskaber. Publikums holdninger vil dog
stadig have indvirkning på klapsalvernes intensitet og længde (146-147). En negativ
constraint vil være, at landsmødetalerne er meget lange, hvilket kan gøre det svært at
bevare publikums opmærksomhed og aktive respons.

4.9 Delkonklusion
Kommunikationssituationen er kompleks, og det faktiske publikum er en broget
forsamling. Derfor er det relevant at beskrive det oplagte intenderede publikum, der
ligesom Bitzers audience er et kvalitativt publikumsbegreb. Det oplagte intenderede
publikum er den del af det faktiske publikum, der er mest relevant at henvende sig til
med henblik på talens persuasive formål. Generelt bør talen sigte efter at styrke den
allerede eksisterende opbakning til partiet og partiformanden, og den bør søge af skaffe
flere nye støtter og vælgere. Talens helt overordnede formål vil dermed være at øge
partiets og partiformandens politiske indflydelse i samfundet. Det velvillige publikum er
umiddelbart det mest relevante at henvende sig til. Det skyldes, at landsmødet som
igangsættende og styrende exigence lægger op til en tale, der afspejler denne
begivenhed og primært sigter efter at fremme de velvilliges fællesskabsfølelse og
engagement i partikulturen. Herunder vil det nære publikum være vigtigst at henvende
sig eksplicit til, da de oplever talen i fuld længde, er fysisk til stede ved
landsmødebegivenheden og kan give applaus. Desuden vil det være relevant at
henvende sig til eventuelt utilfredse eller skeptiske personer i det velvillige publikum.
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Talens neutrale og tvivlende publikum skal ikke undervurderes, da det er stort og
rummer mange potentielle nye vælgere og støtter. Også de personer blandt publikum,
der er ansvarlige for at gengive talerne i medierne, vil være vigtige at appellere til ved at
lade talen leve op til nyhedskriterierne. Talens modvillige publikum vil ikke være
relevant at søge tilslutning hos. Det intenderede publikum kan derfor betegnes som de
velvillige, neutrale og tvivlende i det faktiske publikum samt journalister,
kommentatorer og andre mediefolk. Størrelsen på dette publikum giver som
udgangspunkt talerne et stort stemmesamlende og stemmeflyttende potentiale. Det vil
være et succeskriterium, om de formår at udnytte dette og finder den rette balance
mellem at henvende sig til velvillige, neutrale og tvivlende. Det vil desuden være
vigtigt, om retor formår at udnytte det potentiale, der er for at skabe øget
medieopmærksomhed og derved gøre det fjerne publikum større. Når man analyserer en
partiformands landsmødetale, vil det være relevant at finde frem til det indskrevne
publikum. Dette kaldes også second persona og er det indtryk, talen via indholdet og
formen giver af retors opfattelse af en ideel modtager for budskaberne – det nærmeste,
vi kan komme en definition af retors tiltænkte modtager. Når man har fundet frem til det
indskrevne publikum, kan man undersøge, om det stemmer overens med det oplagte
intenderede publikum. En uoverensstemmelse kan være et tegn på, at talen ikke
udnytter det persuasive potentiale (Jørgensen, 2009b: 90-91. Black: 1970).
En partiformands landsmødetale er epideiktisk foranlediget i en politisk kultur,
og derfor bør de epideiktiske og deliberative genretræk være tæt forbundne i hybriden.
Den retoriske situation lægger op til en tale med politisk indhold, der primært er
epideiktisk og stemmesamlende: en politisk lejlighedstale. Situationen rummer dog også
et stemmeflyttende potentiale for talen. Det kan forventes, at etos-appel vil være særlig
afgørende for hybridens effektmæssige succes, da denne appelform er effektiv i
forbindelse med både den deliberative og den epideiktiske genre. Det skal i øvrigt
bemærkes, at den forensiske genre vil være oplagt at inddrage i forbindelse med noget,
som bør anklages eller forsvares i talen. Som allerede nævnt, vil det f.eks. være oplagt
at gendrive eventuelle kritikpunkter og anklager, som findes blandt de velvillige,
neutrale og tvivlende. Derudover vil det blive forventet, at talen anklager og kritiserer
politiske modstandere.
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5. Retorisk kritik af Anders Samuelsens landsmødetale
I dette kapitel udfører jeg en retorisk kritik af Anders Samuelsens (AS) tale ved Liberal
Alliances landsmøde den 20. april 2013. Der henvises løbende til linjetal i
talemanuskriptet, som findes i bilag 1a. I de sidste dele af analysen suppleres disse med
henvisninger til minuttal i videooptagelsen af talen, bilag 11a. Analysen indledes med et
afsnit om de individuelle faktorer i AS’ retoriske situation. Herefter følges de fem
retoriske forarbejdningsfaser i delene: ’Inventio’, ’Dispositio’, ’Elocutio’ og ’Memoria,
actio og omgivelser’.30 I analysen undersøges, om – og hvordan – den epideiktiske, den
deliberative og den forensiske genre kommer til udtryk, og forholdet mellem genrerne i
hybriden klarlægges. Det undersøges også, hvordan logos-, etos- og patos-appel træder
frem. Under ’Inventio’ ser jeg desuden nærmere på argumentationens dynamik
(Jørgensen, 2006: 35-42). Analysen rundes af med en fortolkning og vurdering. Denne
del vil rumme betragtninger om hovedbudskaber, formål, funktioner og formodet effekt
i forhold til forskellige grupper i publikum. Desuden undersøger jeg talens faktiske
effekt og tilføjer et afsnit med overvejelser om etik og redelighed. Endelig giver jeg en
samlet vurdering af talen i forhold til kravene og mulighederne i den retoriske situation.

5.1 Den retoriske situation: individuelle faktorer for Anders Samuelsen
De generelle situationelle vilkår blev gennemgået i kapitel 4, og en del af de
individuelle faktorer i AS’ retoriske situation blev nævnt i afsnit 1.2. I det følgende
uddybes og tilføjes en række væsentlige individuelle faktorer.
AS begynder sin politiske karriere i Radikale Venstre, hvor han fra 1998 til 2004
er medlem af Folketinget og fra 2004 til 2007 er medlem af Europa-Parlamentet.
Sommeren 2007 er han med til at stifte partiet Ny Alliance sammen med Gitte Seeberg
og Naser Khader. Ved folketingsvalget i november 2007 bliver AS valgt for partiet,
men det samlede valgresultat med kun fem mandater er skuffende, og formanden, Naser
Khader, lider under stor kritik. I de følgende måneder har partiet flere dårlige sager i
medierne og står lavt i meningsmålingerne, og tre folketingsmedlemmer melder sig ud.
I august 2008 får Ny Alliance mere liberale mærkesager og skifter navn til Liberal
Alliance. Da Naser Khader træder ud af LA i januar 2009, overtager AS posten som
partileder (Ritzau, 06.01.2009. Hjortdal, 24.06.2008). LA fik 5 % af stemmerne og ni
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mandater ved valget den 15. september 2011, hvilket var et overraskende godt resultat i
forhold til tidligere meningsmålinger, der var tæt på 0 %. Siden valget har LA ligget
pænt i meningsmålingerne, og omkring taletidspunktet viser en måling fra Epinion, at
partiet vil få 6,1 % af stemmerne. AS fremstår dermed som en stærk leder, der har
formået at gøre partiet til en succeshistorie (bilag 10, figur 1, 2 og 3. Ft.dk, 2014a.
Liberalalliance.dk, 2014). Berlingske Tidende bragte den 6. november 2011 en artikel
om bogen Kronvidnet, hvori det blev afsløret, at AS havde betalt narkogæld og
dummebøder for en person tæt på ham. Herefter kastede medierne sig over AS for at
grave i detaljerne, og det kom frem, at narkogælden var hans søns. AS blev i medierne
bl.a. kritiseret for ikke at have handlet rigtigt som en toppolitiker, der gerne skal sætte et
godt eksempel for sine medborgere, og Ekstra Bladet lagde op til at anklage ham for
omsorgssvigt i en artikel med overskriften ”Far har altid travlt”. Der tegnede sig dog
hurtigt et billede af, at de fleste tilgav ham og havde forståelse for det dilemma, han
havde befundet sig i som far (Svendsen, 07.11.2011. Ritzau, 06.11.2011). Sagen har
ikke klæbet bemærkelsesværdigt til hans ry siden og kan heller ikke formodes at være
en væsentlig constraint i forbindelse med landsmødetalen. En anden negativ constraint
for AS er, at LA stadig er et nyt parti. Det er derfor i gang med at opbygge en identitet,
en tradition og en historie, og det er stadig i gang med at bevise, at det vil overleve og
ikke vil ende som Ny Alliance.
Alt i alt har AS en meget fordelagtig initial ethos i partikulturen og dermed gode
forudsætninger for at lave en vellykket epideiktisk tale. Det er imidlertid en negativ
constraint i forhold til talens stemmeflyttende potentiale, at LA’s ideologiske og
værdimæssige grundlag af mange danskere betragtes som ekstremt.

5.2 Inventio
5.2.1 Epideiktiske genretræk i indholdet
I det følgende identificerer jeg den fejrende, den bevarende og den uddannende funktion
i talens indhold. Disse funktioner er udtryk for retors vision og uddannende rolle i
talesituationen. De fører til både bevarelse og fornyelse inden for partikulturen bl.a. ved
at styrke fællesskabsfølelsen og udvikle selvopfattelsen og meningerne hos det
velvillige publikum. Den æstetiske funktion inddrager jeg under de senere afsnit om
elocutio, memoria og actio. De fire epideiktiske funktioner træder tydeligt frem i talen
og er indbyrdes forbundne.
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Den fejrende funktion ses de steder, hvor AS giver udtryk for, hvad han og
partiet bør glæde sig over, mindes, højtideligholde og feste for her og nu.
Gennemgående temaer er i den forbindelse partiets historie, succeser, fremgang,
indflydelse, arbejdsindsats, dygtige og stærke folketingsmedlemmer og repræsentanter,
engagerede støtter, sammenhold, opbakning fra vælgerne, værdier og ideologi, gode
fremtidsudsigter og uundværlige rolle for danskerne og dansk politik fremover.
Desuden lægges der op til at fejre, at LA er bedre end alle de andre partier. Funktionen
træder særligt tydeligt frem i talens første og sidste del, l. 1-100 og 532-600, hvor AS
reflekterer over betydningen af øjeblikket og henvender sig mere direkte til publikum.
Partiets mange overvundne forhindringer og nuværende succes fremlægges som noget
af det vigtigste at fejre og være lettet over. I l. 15 står der f.eks.: ”Vi har etableret os. Vi
har opbakning. Vi har bevist (…)”, i l. 135: ”Liberal Alliance har medvind” og i l. 532534: ”Ungdommen er liberal. Det kan man se i mange analyser. Det har I i LAU31 jeres
store medansvar for. I vokser eksplosivt (…)”. Flere steder fremhæves partiets
indflydelse i dansk politik, f.eks. i l. 24-25: ”For i det halvandet år, der er gået siden
valget – er det Liberal Alliance, der har ført an i de store principielle diskussioner”, og
i l. 544-557, hvor der berettes om, hvordan LA og dets folketingsmedlemmer har
skubbet de politiske debatter i en liberal retning, sat en dagsorden og inspireret både
SF’ere, venstremedlemmer og danskere i det hele taget. I l. 557-561 lægger AS op til, at
publikum skal glæde sig over LA’s gode sammenhold og samarbejdsevner, som står i
kontrast til de andre partiers ”mytteri og interne kampe”. Budskabet om partiets succes
og overvundne forhindringer ses også i talens indledende velkomst, l. 1-11, og i talens
afslutning, l. 589-591, hvor AS sammenligner partiets historie og udvikling med H. C.
Andersens eventyr om den grimme ælling. Med sammenligningen til eventyret antydes
også, at det godes sejr over det onde skal fejres, hvilket er et gennemgående patospræget tema i talen. LA fremstilles konsekvent som repræsentant for alt godt, mens de
andre partier i Folketinget repræsenterer noget ondt og dårligt, der skal bekæmpes. AS
opfordrer i den forbindelse indirekte til at glæde sig over de andre partiers nederlag,
overflødighed, manglende troværdighed og ringe evner. Endelig er det centralt for
talens fejrende funktion, at budskaber om partiets nuværende og fremtidige berettigelse
og vigtige rolle i dansk politik gentages talen igennem, se f.eks. l. 42-44: ”Liberal
Alliance har nemlig meget at nå. Der er mere brug for os end nogensinde. Der er brug
for os”, l. 206: ”De har manglet LA til at trække i den rigtige retning”, l. 236-238:
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”Liberal Alliance er det eneste parti der er parat til at behandle danskerne som voksne
mennesker. Så jeg gentager. Der er i den grad brug for Liberal Alliance” og l. 522:
”Der er brug for os”. I l. 421 efterfølges AS’ konstatering af en række problemer med:
”Det er derfor der er noget der hedder Liberal Alliance”.
Den bevarende og uddannende funktion ses, når AS fortolker partiets
traditionelle værdier og overbevisninger samt forklarer og fremlægger eksempler på,
hvordan de skal forstås og bruges i relation til virkeligheden i og omkring partiet. De
velvillige blandt publikum bliver på den måde bekræftet og uddannet i, hvad man skal
identificere sig med i partifællesskabet, og hvordan man er en god repræsentant for LA.
Italesættelsen af det traditionelle og anerkendte fører til bevarelse inden for
partikulturen, mens AS’ personlige fortolkning fører til fornyelse. I talen reflekterer AS
over, hvad det helt generelt betyder og indebærer at være liberal, og hvad det ikke
indebærer. Det ses f.eks. i l. 135-145, hvor den liberale ideologi hyldes, i l. 147-183,
hvor socialismen dadles som ondskabens ideologi, og LA’s traditionelle fjendebillede,
EL, og dets vælgere og partiprogram kritiseres, og i l. 424-473, hvor flere afsnit
indledes med ordene ”At være liberal er (…)” eller ”At være liberal betyder (…)”.
Derudover kan indholdet i talen opdeles i temaer, der relaterer sig til fortiden, nutiden
eller fremtiden – dog uden en klar adskillelse af disse tidsmæssige orienteringer.
AS evaluerer partiets fortidige aktivitet og rolle i dansk politik, hvilket jeg var
inde på under gennemgangen af den fejrende funktion. Han uddanner også personerne
inden for partikulturen i, hvilke fortidige hændelser og handlinger der bør hyldes,
beundres og efterlignes, og hvilke der bør dadles og tages afstand fra. Et fremtrædende
tema er i den forbindelse at rose og takke dele af publikum for deres arbejde og
opbakning til partiet. Det ses i l. 52-57 og 293, hvor AS henvender sig til hele det
velvillige publikum. I l. 59-62 takkes og hyldes formanden for partiets visionsgruppe,
Søren Kenner. I l. 64-90 takkes partiets kontroversielle støtter fra Saxo Bank, Lars Seier
Christensen og Kim Fournais. De hyldes for deres gode moral og liberale værdier og for
aldrig at have stillet modkrav for deres finansielle støtte til LA. I l. 532-542 takkes og
hyldes LAU. AS tager dog let afstand fra ungdomsorganisationen, så den ikke
fremstilles som et forbillede, der gør alt rigtigt. Det hænger sammen med, at LA ofte
erklærer sig uenig i de mere ekstreme liberale holdninger, som LAU fremlægger i
medierne. I slutningen af februar 2013 tog LA f.eks. afstand til et omdebatteret forslag
fra LAU om at liberalisere våbenlovgivningen (Sparre, 24.02.2013). Særligt
folketingsmedlemmerne fremstilles som efterlignelsesværdige forbilleder, hvis fortidige
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bedrifter skal hyldes og fejres. Se f.eks. l. 15-19, 32-33, 98-100 og 544-546.
Fortællingen i l. 563-587 om Joachim B. Olsens vielse og folketingsgruppens møde
med den skeptiske Niels Hausgaard har flere funktioner: Den demonstrerer sammenhold
og kærlighed som vigtige værdier i partiet og fremstiller Joachim B. Olsen som en
rollemodel. Men den er også en vejledning i, hvordan medlemmer af kulturen i
fremtiden kan forsvare LA over for skeptikere og skaffe flere støtter til partiet. Det
vender jeg tilbage til. I l. 211-215 fremstilles Sverige som et forbillede for Danmark,
fordi landet i udenlandske tidsskrifter roses for at have gennemført skattereformer og
for at have forsøgt at gøre op med udenfor-skabet. Piet Hein citeres i l. 223-226 og
fremstilles indirekte som et forbillede, der en del af partiets rødder. AS fremstiller
desuden indirekte sine egne handlinger som hylde-værdige og efterlignelsesværdige –
mere om det under analysen af etos-appel i afsnit 5.2.4. Et tema i talen er at dadle de
andre partier og deres politikere, som dermed fremstilles som repræsentanter for alt det,
der ikke bør efterlignes og bevares. I l. 90-94 og 100-133 kritiseres S-R-SF-regeringen
for at være i lommen på fagbevægelsen, som finansierede disse partiers valgkampe, og
for at have brudt valgløfter og svigtet vælgerne. Ole Sohn (tidligere SF’er) fremhæves
og hånes i den forbindelse som det ultimative eksempel på en utroværdig løftebryder,
der har bevæget sig længere og længere væk fra et socialistisk udgangspunkt og nu
nærmest er enig med LA. Generelt dadles alle de andre partier og fremstilles som nogle,
der i større eller mindre grad repræsenterer socialismen, er skyld i Danmarks problemer
og er magtsyge, uansvarlige, upålidelige, umoralske, uambitiøse og overflødige. Det er
de, ifølge AS, selvom de på skift har opnået popularitet hos vælgerne og
kommentatorerne (l. 404), hvilket samtidig er en indirekte kritik af danskerne og
medierne som overfladiske og dumme. Ifølge AS har de andre partier soldet danskernes
skattepenge op til offentligt forbrug, har ignoreret behovet for vigtige reformer, er gået
på kompromis med deres holdninger og har løjet for vælgerne for at opnå flygtige goder
som ministerbiler og positiv medieomtale (l. 155-195, 203-204, 245-267, 283-292, 371408 og 501-522). Selv de andre højrefløjspartier – V, DF og K – får hård kritik fra AS.
V anklages bl.a. for at have praktiseret en socialdemokratisk model (l. 203-204), Anders
Fogh-Rasmussen (V) anklages for at have stået bag en mislykket borgerlig kulturkamp
(l. 245), K for at have skræmt danskere ud af landet ved at indføre en række skatter (l.
260-261) og den tidligere VK-regering for at have forvaltet magten dårligt og have
manglet ordholdenhed, handlekraft og rettidig omhu (l. 501-509). I direkte
sammenhæng med kritikken nævnes LA ofte som en repræsentant for det modsatte. Se
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f.eks. l. 412-413: ”At vi pisker os selv med de højeste energiafgifter – vedtaget af alle
partier i folketinget – på nær: LA”.
AS forholder sig også til den aktuelle situation i og omkring LA på
taletidspunktet. Hans fortolkning af den indre situation i partiet kommer klart til udtryk i
den fejrende funktion, der kredser om øjeblikkets betydning for partiet. Derimod ses
fortolkningen af situationen omkring LA hovedsageligt i talens midterste del, der
inddrager aktuelle problemer, debatter, forlig og meningsmålinger og fremlægger
partiets holdninger og mærkesager i relation til disse. Et generelt problem er, ifølge AS,
at den danske stat har for meget magt, mens borgernes ansvar og selvbestemmelse er for
lille:
Der er for meget regeltyranni. Det offentlige forbrug er for stort. Skattetrykket er
for højt. Energiafgifterne er for høje. Der har været nulvækst i økonomien de
seneste år, og Danmark er kommet dårligere igennem den økonomiske krise, end
det burde. Der er for få arbejdspladser og udsigt til, at flere arbejdspladser
forlader landet. Produktive og kloge danskere jages ud af landet og flytter til
steder med bedre vilkår. Danmark tiltrækker mennesker uden konstruktiv
virkelyst, der lukrerer på de offentlige ydelser. Den danske model
masseudstøder mennesker til sociale overførselsindkomster, så alt for mange
lever af offentlig forsørgelse. Der er for meget kræve- og offermentalitet hos
danskerne. Og det netop indgåede forlig om en kontanthjælpsreform er ikke
ambitiøst nok.
Generelt kendetegner det talen, at de problemer, der fremlægges, er udtryk for partiets
egne værdier og meninger. Enten er problemerne meget subjektive i sig selv – det ses
f.eks., når AS konstaterer, at skattetrykket er for højt – eller også er de tilstræbt
objektive, men defineres og evalueres på en subjektiv måde – det ses f.eks., når AS
konstaterer, at Danmark har mistet ca. 200.000 arbejdspladser de seneste år (l. 412),
men talen igennem antyder, at de andre partier har en del af ansvaret for dette problem.
De ovenstående eksempler er fundet i l. 155-419. AS beskylder regeringen og de andre
partier for at være årsag til stort set alle de problemer, der konstateres, defineres og
evalueres i talen – og for ikke at være i stand til at løse dem. De andre partiers magt,
indflydelse og eventuelle gode meningsmålinger fremstilles dermed indirekte som det
overordnede og vigtigste problem at tage hånd om. Fra l. 155 fremhæves f.eks. det
problematiske i, at hele 12 % af danskerne aktuelt bakker op om EL, og fra l. 390
antydes ulemperne ved, at V aktuelt er Danmarks største parti, og at DF vinder frem i
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meningsmålingerne. LA og dets repræsentanter, traditionelle værdier, menneskesyn og
mærkesager fremstilles – i skarp modsætning til de andre partier – konsekvent som
løsningen på alle problemerne. Det ses i l. 221-234, 263-264, 271-272, 277-292, 298377, 424-500 og 511-515. AS bliver dog aldrig særlig konkret omkring, hvordan
partiets politik skal udmøntes, se f.eks. l. 226-227, 279, 298-307, 358-361, 424, 439443 og 514-515. Talens mest konkrete forslag ses i l. 348: ”en reform som sænker
kontanthjælpen”. I l. 430-434 tager AS i øvrigt et forbehold, så partiets politik ikke
fremstilles som en mirakelkur, der kan fjerne alle problemer i samfundet.
Endelig fremlægger AS budskaber, der omhandler mere generelle retningslinjer
og målsætninger for partiets arbejde og rolle i dansk politik. Disse budskaber peger
længere ud i fremtiden. Som det blev gennemgået i forbindelse med den fejrende
funktion, understreger AS flere steder, at der er brug for LA. I det følgende beskrives
yderligere en række eksempler: L. 49-50: ”Nu – og i fremtiden – er der brug for os som
det borgerlige Danmarks isbryder. Som dem, der rusker op i de etablerede dogmer.
Som dem, der viser nye veje – dér, hvor de andre ikke tør gå” og l. 240-243: ”Derfor vil
jeg gerne i dag blæse til reel kulturkamp. Dét skal være vores revolution: Liberal
Alliance skal både kæmpe for politisk indflydelse og for at ændre mentaliteten” – dette
er i øvrigt en reference til den tidligere kritik i l. 170 af EL’s partiprogram med en
kommunistisk revolution på dagsordenen. L. 368-369: ”For Liberal Alliance skal der
være en klar ledetråd i de kommende år. Danmark skal skridt for skridt være et land,
hvor borgerne får mere plads – til at leve livet”. L. 371-377: Her fastslår AS, at LA har
høje ambitioner om at få stor politisk indflydelse, og at partiet ikke vil bryde løfter og
gå på kompromis med mærkesager for at opnå god medieomtale og ministerposter.
Dermed antyder han også, at LA vil være regeringens støtteparti, hvis Lars Løkke
Rasmussen (V) bliver statsminister efter næste valg. L. 524-530: Her nævnes
kommunalvalget som en stor opgave for partiet til efteråret. L. 557: ”Og vi skal nå
længere endnu”. Og l. 595-597: ”Vi er på rette spor, lad os fortsætte sådan her, og når
vi har festet af i denne weekend, så lad os med fornyet kraft samle os i dialog og
positive holdninger om, hvordan vi får markeret os og får Danmark på ret køl igen”.
Målene og retningslinjerne fremstår flere steder i kombination med selvsikre spådomme
om, hvad der med sikkerhed kommer til at ske. Se f.eks. l. 21-22: ”Dermed ikke være
sagt, at vi ikke gerne vil være større. Der vil vi. Og det bliver vi”. Se også afsnittet i l.
477-499, hvor der bl.a. står: ”Den dag, Liberal Alliance sidder på de afgørende
mandater, lader vi os ikke spise af med slesk tale og billig portvin”. I l. 517 antydes det,
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at LA’s rolle bliver som støtteparti for en VO-regering og således vil gøre op med den
tidligere borgerlige regerings VKO-flertal. AS’ fremadrettede mål stemmer generelt
overens med den constraint, at partiet lige inden landsmødet begyndte at deltage i
vækstpakkeforhandlingerne i Finansministeriet. Dette blev flere steder fremhævet som
et strategisk træk, der skulle fremstille LA som et mere indflydelsesrigt og
samarbejdsvilligt højrefløjsparti, end det hidtil havde været kendt for at være. I en
analyse i Jyllands-Posten stod der f.eks., at ”(…) Liberal Alliance gør sig klar til at
blive en del af magten” (Cordsen, 19.04.2013).
5.2.2 Deliberative genretræk i indholdet
Talen udspringer af en epideiktisk begivenhed inden for en kultur, der er bygget op
omkring politiske værdier, meninger og fremadrettede mål. Derfor er de deliberative
genretræk dominerende i talens indhold, men uløseligt forbundne til de epideiktiske.
Som det fremgår af de forrige afsnit, relaterer AS’ budskaber om politiske emner sig
ikke kun til fremtiden, men også til fortiden og nutiden. F.eks. fungerer den epideiktiske
topik – med fortidig og nutidig hyldest og dadel – som belæg for det, der tilrådes og
frarådes i fremtiden. I talen rådes publikum generelt til fremover at bakke op om og
engagere sig i LA’s arbejde, mens det frarådes at bakke op om de andre partier.
5.2.3 Forensiske genretræk i indholdet
Elementer fra den forensiske genre ses, når AS anklager de andre partier og politikere
for at have håndteret magten dårligt og for at have truffet forkerte politiske beslutninger.
Den forensiske genres typiske topik ses også, når AS tager kritiske anklager mod LA op
og forsvarer partiets politik og værdier ved at forsøge at gendrive dem. AS tager fat på
en kritik, som politiske modstandere typisk bruger til at angribe LA: at det er et farligt
og ekstremt parti, der undergraver velfærdssamfundet og varetager de rige, stærke og
egoistiske menneskers interesser på bekostning af samfundets svage og undertrykte
(Jørgensen, 17.08.2012). Det ser vi f.eks. i l. 137-140, men også i l. 563-587, hvor AS
bruger en konkret fortælling til at demonstrere, hvor imødekommende, sociale, folkelige
og medmenneskelige LA’s politikere er. Her bliver Niels Hausgaard brugt som
eksempel på en kritiker, der ifølge AS må indse, at partiet faktisk ikke er ondt, men
derimod repræsenterer en god værdi som medmenneskelighed. Fortællingen sluttes i
øvrigt af med en arrogant udmelding, der er fjendtlig og hånende over for politiske
modstandere: at LA’s proklamerede uvenner i virkeligheden er bange for at være enige
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med partiet. Inddragelse af kritik og gendrivelser ses også i l. 309-310: ”Der er nogen,
der gerne vil bilde folk ind, at vi i Liberal Alliance kun er interesserede i penge og ikke
har forstået, at kulturelle forskelle på udlændinge og danskere kan udgøre et problem”,
i l. 421-422: ”LA er andet og mere end bare økonomi og attachemapper – som nogle
ellers ynder at fremstille os” og i l. 469-475, hvor AS gendriver en kritik om, at liberale
er kolde, uanstændige og uden høje mål for menneskets tilværelse. LA er ofte blevet
kritiseret for at modtage for meget partistøtte fra finansielle støtter i bankverdenen, der
køber sig til indflydelse. Dette kritikpunkt italesættes og forsøges gendrevet i l. 64-94.
Ifølge AS rettede DR’s TV-serie Borgen indirekte denne kritik mod LA uden en god
grund, da Saxo Bank aldrig har stillet modkrav. I l. 483-485 italesættes et meget
væsentligt kritikpunkt: ”Jeg møder folk der spørger: ”Men bliver I ikke bare som de
andre, der hopper op som løver, når de er i opposition, og falder ned som lam, når de
får magten og mulighederne?””. AS gendriver dette ved at love, at LA’s løfter vil blive
holdt og med begrundelsen: ”(…) vi er ikke som de andre!”. Det skal generelt
bemærkes, at gendrivelserne er overfladiske, ukonkrete og stærkt subjektive. AS
fremstiller f.eks. konsekvent de andre partier som dem, anklagerne i virkeligheden bør
rettes mod.
I talen er det, der forsvares, ofte sammenfaldende med det, der hyldes og tilrådes
– og det, der anklages, er sammenfaldende med det, der dadles og frarådes. Således ser
vi en forbindelse mellem de forensiske, epideiktiske og deliberative genretræk i talen.
5.2.4 Appelformer i indholdet
Appel til publikums spontane følelser er dominerende i indholdet. Patos træder tydeligt
frem i forbindelse med de epideiktiske funktioner, hvor AS bekræfter personerne inden
for partikulturen i deres værdier og meninger samt hylder, dadler og fejrer.
Argumentationen er generelt præget af forsimpling, overdrivelse og dramatiske
kontraster. Et eksempel på det er talens gennemgående tema omkring LA og det gode
som kontrast til alle de andre partier og det onde. Brugen af patos retter sig dermed
primært mod de velvillige og appellerer til følelser som begejstring, glæde, beundring
og fællesskab samt afsky for de andre partier.
AS’ brug af etos-appel er fremtrædende i talen og ses som regel i forbindelse
med pronominerne jeg, mig, mit, min og mine. Etos understøttet af patos er desuden
fremtrædende, mens brugen af etos understøttet af logos er minimal. Han fremstiller
generelt sig selv som intelligent, troværdig, viljestærk og moralsk ansvarlig. Han viser
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velvilje, ydmyghed og optimisme. Han viser situationsfornemmelse ved at forholde sig
til betydningen af øjeblikket og den aktuelle politiske situation før, under og efter
landsmødet, og han viser personligt engagement i partikulturen. AS fremstiller sig selv
som en repræsentant og et forbillede, der handler i overensstemmelse med LA’s
traditionelle værdier og meninger. Når han på den måde bekræfter de velvillige blandt
publikum i deres grundlæggende holdninger, er det samtidig et udtryk for etos-appel,
der fremmes af patos-appel. Det blev netop fremhævet som et epideiktisk træk hos
Sullivan (se afsnit 4.4.4). I talen indtager han en rolle som selvsikker, fortolkende,
styrende og vejvisende leder. Han bruger sjældent etos-appel via logisk bevisførelse og
henviser ikke til autoriteter, der er over ham selv.32 På den måde fremstiller han sig selv
som den øverste autoritet i partiet og lever op til Sullivans krav om, at den epideiktiske
retor skal fungere som en ophøjet repræsentant. Det, at enkelte af budskaberne
fremlægges som spådomme, er også med til at give ham en ophøjet status – nærmest
som et orakel. I det følgende gennemgås et par eksempler, der demonstrerer brugen af
etos-appel.
Personligt

engagement,

situationsfornemmelse,

velvilje,

ydmyghed

og

selvsikkerhed ser vi bl.a. i forbindelse med talens fejrende funktion i l. 4: ”Et parti –
som jeg er så uendelig stolt af at stå i spidsen for!”, l. 33: ”Det glæder mig usigeligt”, l.
98-99: ”I dag ser jeg anledning til at være glad. Jeg kan se tilbage på et år med stor
fremgang, med en folketingsgruppe, jeg er så stolt af!”, l. 547-554: ”Jeg glæder mig,
når (…). Jeg glæder mig over, at (…). Jeg glæder mig, når (…). Og mest af alt glæder
jeg mig, når (…)” og l. 589: ”Jeg lagde ud med at sige, at jeg er lykkelig”. Som
gennemgået i afsnit 5.1, var AS’ initial ethos hos det velvillige publikum meget
fordelagtig. I talen vælger han dog ikke direkte at tage æren for partiets overvundne
udfordringer og nuværende succes, men viser i stedet situationsfornemmelse, velvilje og
ydmyghed ved personligt at rose og takke andre i partikulturen for deres indsats. At han
er medansvarlig for succesen vises kun indirekte via selvsikkerhed og engagement. Det
er dog hovedsageligt folketingsmedlemmerne, der roses, og derfor signalerer AS kun
flad struktur og medlemsinddragelse i mindre omfang. Talens afslutning, l. 596, er det
eneste sted, hvor AS tydeligt lægger op til dialog med medlemmerne. I l. 155, 254-256
og 384-396 viser han personligt engagement i kritikken af de andre partier: ”Derfor må
jeg også nogle gange gnide mig selv i øjnene, når jeg ser (…)”, ”Mig bekendt. (…).
32

Som nævnt i afsnit 4.4.4, er det dog oplagt at bruge etos-appel ved at vise respekt for autoriteter, der har haft betydning for partiet
og er en del af dets historie. Det gør AS næsten ikke. Kun Piet Hein inddrages i l. 223-226. Det skyldes sandsynligvis, at LA er et
relativt nyt parti med en kort historie.
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Mine forældre har betalt” og ”Jeg medgiver, at (…). Jeg erkender, at (…). Jeg tager da
hatten af for, at (…). I mine øjne er det nu ret ligegyldigt (…)”. I l. 475 viser AS
indirekte, at han kan stå inde for partiets værdier og meninger og derfor er en god
repræsentant for kulturen: ”Er det uanstændigt? Så er jeg uanstændig. Er det koldt? Så
er jeg iskold”. I l. 483-499 viser han troværdighed, ordholdenhed, god moral,
engagement og altruisme i kombination med patos-appel: Han fremstiller sig selv som
et forbillede for personerne i partikulturen og som en dedikeret martyr, der har svigtet
sine sønner for at sikre Danmark og danskerne: en idealist og det modsatte af en
levebrødspolitiker. På den måde vender han samtidig en negativ constraint, der var
forbundet med hans initial ethos, til noget positivt: sagen om hans søns narkogæld. Det,
at han forsvarer sig mod en anklage, kan i øvrigt betragtes som et forensisk træk, der er
knyttet til undergenren apologi. Den personlige fortælling i l. 563-587 skal fremstille
AS som en engageret, medmenneskelig og tilstedeværende leder, der sætter en ære i at
være giftefoged, og som socialiserer til et kulturelt og folkeligt arrangement.33 I talen
viser han primært sympati for de velvillige blandt publikum, men også for Danmark og
danskerne generelt, se f.eks. l. 217: ”Danmark er et dejligt land, befolket af gode
mennesker. Men Danmark fortjener bedre (…)”, l. 236: ”Liberal Alliance er det eneste
parti – der er parat til at behandle danskerne som voksne mennesker”, l. 496-499: ”(…)
sikre Danmark (…). Sikre at der er råd til at hjælpe Thyras gamle, til at sikre et godt
uddannelsessystem og hjælp til dem, der har behov” og l. 596 ”(…) får Danmark på ret
køl igen”. Han kritiserer dog samtidig den del af danskerne, der forholder sig modvilligt
til LA – se f.eks. l. 155-156 – hvilket underminerer denne etos-appels brede virkning.
Generelt søger AS primært at opnå tillid hos de velvillige, mens etos-appellerne ikke
retter sig mod de modvillige.
Patos- og etos-appel til neutrale og tvivlende ses tydeligst i l. 501-522, hvor
borgerlige vælgere opfordres til at stemme på LA som en løsning på V, K og DF’s
håbløse håndtering af magten. AS henvender sig primært til dem, som ikke ligger
holdningsmæssigt for langt fra LA, og som ønsker en mere liberal reformpolitik. Han
appellerer til deres tillid ved at fremstille sig selv som en ordholden repræsentant for
partiets liberale værdier og meninger. På vegne af LA lover han desuden, at deres
stemme vil blive forvaltet med omhu og respekt: ”Det eneste der kan sikre at vi både
får en borgerlig regering og en ny liberal reformpolitik er at I giver Liberal Alliance
jeres stemme”. I talen bruger AS generelt meget plads på at kritisere og tage afstand fra
33

AS kan fungere som giftefoged, fordi han også er byrådsmedlem.
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de andre borgerlige partier og vise, at LA adskiller sig fra dem. Han tager dermed
kampen op mod partiets største konkurrenter, V, DF og K, og tager højde for den
constraint, at mange borgerlige vælgere kan have svært ved at se forskellene på disse
partier og LA.
Talen er generelt fattig på logos-appel i form af saglig, detaljeret, konkret og
logisk bevisførelse. Enkelte eksempler på logos-appel i kraft af tal, konkretisering og
tilstræbt objektivitet ses i l. 197-199, 208-209 og 410-416. Disse er dog overfladiske og
optræder konsekvent i sammenhæng med evaluerende og subjektive påstande, hvilket
svækker dem i forhold til de modvillige, neutrale og tvivlende. De tidligere omtalte
gendrivelser er også et udtryk for logos-appel i svækket og patos-præget form.

5.3 Dispositio
I bilag 1b ses en oversigt over talens dele. Oversigten er kun vejledende, da talen ikke er
organiseret i præcist afgrænsede tematiske afsnit. Generelt er talens struktur ikke
stringent og tydelig, hvilket kan gøre det svært for publikum at bevare koncentrationen
og huske talens budskaber efterfølgende. Det får også AS til at fremstå ustruktureret,
hvilket er udtryk for mangel på etos-appel i kraft af logos. Den manglende klarhed i
organiseringen hænger sandsynligvis sammen med, at argumentationen generelt er
ukonkret. Talen fremstår dog heller ikke rodet og ulogisk. Generelt er fejring, tak og
refleksion over betydningen af øjeblikket dominerende i talens indledende og
afsluttende dele, l. 1-100 og l. 532-600. I talens midte er kritikken af de andre partier
særligt dominerende i første halvdel, l. 102-292, mens anden del af talens midte, l. 294530, er mere aktuel, konkret og fremtidsrettet og mest handler om LA og liberale
værdier. Talens indledning og afslutning lever overordnet set op til kravene beskrevet i
afsnittet om den retoriske situation. I indledningen søger AS at fange hele det faktiske
publikums opmærksomhed og interesse ved som det første at henvende sig direkte til
dem og byde velkommen. AS har ingen væsentlige negative constraints imod sig, som
er oplagte at tage op i indledningen for at formilde publikum. Han vælger dog at
fremhæve situationens mest positive constraint og gøre den til centralt tema: at LA har
overvundet en lang række forhindringer som nyt parti i dansk politik og nu for alvor har
fået etableret sig med indflydelse og succes. Budskabet fremgår klarest i l. 8: ”LA er
kommet for at blive!”. AS lever op til publikums genreforventninger ved tidligt i talen at
vise ydmyghed og rette tak til partiets støtter. Indledningen viser dog ikke klart frem
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mod talens hoveddel og indikerer ikke, hvad publikum skal være opmærksomme på.
Det er en svaghed. Talens endelige afslutning fra l. 589 afspejler generelt indledningen
og gentager en række af talens mest fremtrædende temaer og budskaber, som derved
lettere vil blive husket af publikum: Han viser personligt engagement og opfordrer til at
glæde sig over partiets succes, fremgang og overvundne udfordringer. I den forbindelse
sammenligner han, ligesom i l. 4-10, partiets udvikling med eventyret om den grimme
ælling. Han viser ydmyghed og takker dem, der bakker op om partiet, og han opfordrer
dem til fortsat at engagere sig og arbejde for partiets politiske indflydelse og løsning af
problemerne i Danmark. I l. 599-600 viser han desuden selvironi, intelligens og
viljestyrke og vender tilbage til temaet fra l. 35-40. Til sidst viser han tydeligt, at talen
er slut ved at sige ”Tak!”.

5.4 Elocutio
Sproget er generelt præget af simpel syntaks og paratakse på grund af mange
helsætninger og relativt få ledsætninger. Sætningsperioderne er ofte korte og flere steder
findes også sætningsemner. Periodernes længder varierer dog, og det gør sproget
naturligt og levende. Udover tilbøjelighed til paratakse i syntaksen ses mange
paratagmer på ledplan, og disse mange sideordningsforbindelser hænger bl.a. sammen
med en stor brug af gentagelsesfigurer. Det vender jeg tilbage til. Der er desuden
tendens til få konjunktionaler i forbindelse med sidestilling af led eller perioder, hvilket
kaldes asyndese. Samlet set er stilen ukompliceret, minimalistisk, aggressiv og fyndig
med tendens til ophobning af budskaber og få forklaringer og detaljer (Jacobsen, 2007:
87, 113-114, 135, 193, 266). Ordvalget er generelt værdiladet, dramatisk og præget af
amplificatio og patos frem for at være neutralt. Desuden er det mundtligt frem for
skriftsprogligt.
Talen er rig på troper, der appellerer til publikums sanser og følelser. De bruges
generelt klart og forståeligt, men er ofte overdrevne og værdi- og følelsesladede.
Velkendte og til tider banale metaforer og talemåder ses f.eks. i l. 32: ”ryster i
bukserne”, l. 74: ”hørt en lille fugl synge om (…) led et knæk”, l. 91-109: ”betalte
gildet (…) fik sig en lang næse (…) slog kursen om (…) helt anden sang (…) stille
regeringen til regnskab for (…) sluppet forbindelsen til deres rødder (…) løbe fra deres
løfte (…) Aamund spiddede det”, l. 135-143: ”medvind (…) skyde os det modsatte i
skoene (…) højt til loftet og bredt ud til væggene”, l. 150: ”patent på”, l. 155: ”gnide
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mig selv i øjnene”, l. 179: ”bagsiden af den medalje”, l. 193-197: ”står troligt vagt (…)
sluppet nogenlunde helskindet”, l. 206: ”trække i den rigtige retning”, l. 218-219:
”suge på lappen (…) spænder livremmen ind”, l. 240: ”blæse til en reel kulturkamp”, l.
259: ”Skal vi stå med hatten i hånden og takke herremanden?”, l. 266: ”falder ned i
grøden”, l. 301: ”bringer noget til bordet”, l. 319-320: ”lommepenge fra det
offentlige”, l. 326: ”har med i bagagen”, l. 345: ”dele rundhåndet ud af”, l. 368:
”ledetråd (…) skrift for skridt”, l. 374-376: ”spillet om (…) kapløbet om”, l. 393:
”tager da hatten af for”, l. 412: ”pisker os selv med”, l. 477-478: ”lader vi os ikke spise
af med slesk tale og billig portvin”, l. 501-511: ”serveret på et sølvfad (…) lære af
fortidens synder (…) lægge hovedet på bloggen for”, l. 529: ”rettesnoren”, l. 546:
”springe ud af skabet”, l. 554: ”Venstre blomstrer op”, l. 560: ”knokler derudad”, l.
586: ”monopol på” og l. 595-597: ”rette spor (…) på ret køl igen”. I l. 4-11 og 590-591
fungerer eventyret om den grimme ælling som en metafor for LA’s udvikling. I l. 10
henvises i øvrigt til partiets nuværende symbol, svalen, og svanen fra eventyret
fremhæves som et andet passende symbol. En velkendt sjofel talemåde ses i l. 21 og er
et forsøg på at vise uhøjtidelighed og humoristisk sans. I l. 25-26 fungerer ”at pille ved
små tandhjul i det store samfundsmaskineri” som metafor for de andre partiers politiske
arbejde. I l. 46-50 ses en række udvidede metaforer for LA’s politiske indflydelse i
dansk politik. I l. 437 ses en kombineret metafor, der er værdiladet, humoristisk og
original: Familien beskrives som ”verdens eneste nogenlunde velfungerende
kommunistiske enhed”. Værdiladet personificering af staten som storebror, herremand
og tjener kommer til udtryk i l. 221 og 226-227. Sammenligninger ses bl.a. i l. 229-230,
hvor danskerne sammenlignes med skatteslaver, men også i l. 407-408, 559 og 564. I l.
35-40 og 599-600 spiller AS på en række kendte metaforer og tvetydige ord og
selvironiserer over sin kropsvægt. Det tjener til at fremstille ham som velformuleret,
intelligent, viljestærk, engageret, humoristisk, sympatisk og uhøjtidelig. At være rund
kan både forstås som et ydre og indre træk ved et menneske: Man kan have en tyk
kropsform, eller man kan være imødekommende og venlig.34 I l. 37 og 599 ser vi
desuden en indirekte metafor for AS: den tykke Buddha, som er symbol på lykke og
tilfredshed i livet. AS’ brug af ordet ”mæt” kan også forstås på to måder: at AS er
overvægtig og mere sulten efter mad – eller at han på overfladen er imødekommende
over for politiske modstandere, men i virkeligheden er klar til at engagere sig i arbejdet
34

Med udtrykket ”rund” henviser AS muligvis til LA’s deltagelse i vækstpakkeforhandlingerne i Finansministeriet inden og under
landsmødet, hvilket blev betragtet som en ny og mere imødekommende strategi fra LA (Cordsen, 19.04.2013).
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for LA’s politiske indflydelse og udgør en trussel mod de andre partier. ”Onde tunger”
er desuden en velkendt metafor for en uspecificeret gruppe af onde mennesker, og ”at
have en skarp tunge” er en velkendt metafor for at være intelligent og velformuleret.
Ironi og selvironi er et gennemgående sprogligt træk og bruges som regel underspillet
og humoristisk. Se f.eks. l. 74-81, 128-133, 371-372, 572-573 og 581. Kun sjældent
bruges det sarkastisk. Se f.eks. l. 384, 388, 393 og 402. Endelig kan der nævnes et par
eksempler på underdrivelser, der giver en lun og spøgefuld stil, se l. 29 og 567. Og i l.
163 ses en humoristisk specificering, der spiller på den dobbelte betydning af ”Børsen”.
Klangfigurer ses bl.a. i l. 6-10, hvor stilen er højtidelig: ”stærk – stolt – svane
(…) smuk – svane”, l. 39: ”slet og ret”, l. 93-94, hvor stilen bliver humoristisk: ””fair”
(…) ’fær’ og ’fær’ (…) ’vær’ og ’vær’.”, l. 214: ”den danske models masseudstødning
af mennesker”, l. 219: ”staten svulmer”, i Piet Hein-citatet i l. 223-224, l. 229:
”hoveriarbejde på herremandens marker”, l. 245: ”Fogh fablede”, l. 259, l. 267:
”åndelig oprustning”, l. 458: ”vanvittige verden”, l. 515: ”Det må være slut med mere
stat og mindre privat”, l. 530: ”skalten og valten” og l. 581: ”bandit og børneæder”.
Gentagelsesfigurer ses overalt i talen og er udtryk for patos-appel. Gentagelse af
to led lige efter hinanden, hvilket også kaldes epizeuxis, ses f.eks. i l. 54, 93-94, 256,
368 og 487. Anaforer ses bl.a. i l. 1-8, 15, 70, 135-138, 194-195, 229-234, 254, 301302, 334-342, 412, 424-457 med ”At være liberal”, 514 og 547-554 med ”Jeg glæder
mig”. Epiforer ses i l. 68, 144, 186, 416, 418-419 og 560-561. Epanastrofer ses i l. 8384, 174-176, 186 og 589. Andre former for gentagelser findes i l. 186-190, 440-443,
475, 497-499, 542, 544-545 og 579. Se også l. 150 og 263 med dramatisk og
følelsesladet gentagelse i form af udråbet ”Aldrig!” og l. 251-254 med gentagelsen
”For de har fået det hele gratis (…) Fået? Gratis?”. Gentagelser kombineret med
modsætningsfigurer ses i l. 211-215, 221, 263-264, 283-292, 351-354, 362-363, 424427, 461-462 og 530.
Modsætningsfigurer, også kaldet antiteser, er generelt fremtrædende og findes på
flere niveauer: på tekstens overordnede plan som gennemgående temaer, mellem større
afsnit, mellem sætningsperioder, i enkelte sætningsperioder og mellem ord. Mange af
disse tjener generelt til at tydeliggøre, hvad LA repræsenterer og ikke repræsenterer. I l.
379-406 ses desuden en række modsætningsfigurer, der tjener til at tydeliggøre og
dramatisere kritikken af de andre partier. Det dominerende antitetiske tema er en skarp,
overdreven, forsimplet, værdiladet og patos-præget kontrast mellem LA og alle de andre
partier: LA – og alt hvad partiet rummer – anbefales, hyldes og fremstilles som det gode
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og sande, mens de andre partier og særligt socialismen frarådes, kritiseres og fremstilles
som det onde, dårlige og usande. Det kommer særligt tydeligt til udtryk i l. 135-145,
som står i kontrast til l. 147-153. Se f.eks. ”De gode værdier er de liberale værdier” og
”Socialismen er ondskabens ideologi”. Samme tema træder desuden klart frem i l. 572587. I eventyret om den grimme ælling som metafor for partiets historie ses også den
kontrastfyldte tematik i det godes sejr over det onde og i fortidens udfordringer og den
nuværende succes. En anden type modsætningsfigur ses i l. 464-465: sidestilling af
uensartede beskrivelser, også kaldet zeugma. Den tjener til at konkretisere og skabe
identifikation og til at fremstille LA som et bredtfavnende parti.
Trelister er et gennemgående og dramatisk træk ved sproget. De ses bl.a. i l. 2627, 49-50, 55 og 72-73, som samtidig er anaforer, i l. 256-257, som samtidig er en
epifor, i l. 266-267, 534 og 557, som samtidig er udtryk for tiltagende amplificatio, og i
l. 283-292, som også er en kontrast- og gentagelsesfigur.
AS søger generelt at fremme fællesskabsfølelsen hos de velvillige blandt
publikum ved regelmæssigt at henvende sig direkte til dem med pronominerne vi, vores,
os, jer, jeres og I. I l. 64 ses desuden en selvrettelse fra jeg til vi, der inddrager de
velvillige i et fællesskab med partiformanden. I l. 62 og 541 henvender han sig specifikt
til det nære publikum og opfordrer dem via direkte spørgsmål til at klappe. I l. 62 ses
desuden en sproglig fejl, som AS ikke retter under fremførelsen (5:30): Der burde stå
”helt til Japan” og ikke ”helt i Japan”. Han henvender sig desuden specifikt til
støtterne fra Saxo Bank i l. 87-88 og til LAU i l. 534-541. Kun få steder henvender AS
sig direkte til andre dele af publikum end de velvillige. Disse henvendelser kan dog kun
formodes at få effekt på de velvillige og i mindre grad på de neutrale og tvivlende,
hvilket skyldes, at de konsekvent optræder i sammenhæng med meget værdiladet og
patos-præget indhold og sprog. Det ses f.eks. i l. 1, 197-264, 388, 412-416, 439, 461472 og 597, hvor han henvender sig til hele det faktiske publikum eller alle danskere
med ordene alle I, alle sammen, vi, vores, os, jer, jeres og I. I l. 8 byder han alle TVseerne velkommen. Og i l. 514-521 repræsenterer I, jeres og vi de borgerlige vælgere,
som eksplicit opfordres til at stemme på LA.
AS bruger flere steder retoriske spørgsmål, hvilket virker dramatisk og
publikumsinddragende. I l. 37 og 78 er de humoristiske og selvironiske, i l. 122, 128,
150-151, 176-177, 399-400, 494 er de værdiladede, i l. 257-259 er det sarkastisk og
værdiladet, og i l. 572-573 er det ironisk og humoristisk. Værdiladet retorisk samtale,
hvor AS inddrager spørgsmål i form af replikker og selv svarer på dem, ses i l. 418-419,
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hvor spørgsmålet er Thyra Franks, og i l. 469-475 og 483-485, hvor spørgsmålene
kunne tilhøre partiets skeptikere. Spørgsmålene virker spændingsopbyggende, mens
svarene er forløsende, og det har, som tidligere nævnt, tendens til at udløse klapsalver.
Værdiladede citater eller replikker, der virker dramatiske og underholdende, ses i øvrigt
i l. 111-120, 125-126, 223-224, 251-252, 490-499, 555 og 590-591. Humoristisk brug af
indirekte gengivelse af en replik ses også i l. 181.
De syv publikumsaktiverende faktorer, som Heritage (1986) nævner i sin artikel,
kommer alle til udtryk i talen. Contrast, List, Puzzle-Solution og Combination har vi
allerede set eksempler på. Headline-Punch Line ser vi bl.a. i l. 8, hvor AS under
fremførelsen (00:57) tilføjer: ”Jeg har en melding: Liberal Alliance er kommet for at
blive!”, og i l. 368-369 og 514-515. Position Taking ses f.eks. i l. 236, 326 og 582. I l.
415-416 tilføjer AS under fremførelsen (32:48): ”menneskelig falliterklæring. 826.000
mennesker parkeret udenfor mod deres vilje med en check i munden. Et kæmpestort
holdkæftbolsje. Det er bare ikke godt nok”, hvilket er udtryk for gradvist tiltagende
Position Taking. Og i l. 261 tilføjer AS under fremførelsen (21:37): ”urimelige nye
skatter. Det skal vi gøre bedre”, hvilket er en kombination af kontrast og Position
Taking. Pursuit, gentagelse af en pointe, ses f.eks. i l. 44, men er ellers ikke
fremtrædende, hverken i manuskriptet eller i fremførelsen.
Endelig skal det nævnes, at AS flere steder bruger konkrete og personlige
fortællinger, som viser personligt engagement, demonstrerer og tydeliggør pointer,
skaber identifikation og underholder. Det ses bl.a. i l. 73-83, 128-133, 322-324, 487-499
og 563-583.
Den emotive, den konative, den fatiske og den poetiske sprogfunktion kommer
alle til udtryk i talen, mens den referentielle funktion ikke er fremtrædende. Følelser,
meninger, påvirkning, fællesskab og sproglig oplevelse er altså mere i centrum end
emner, informationer og detaljer (Jacobsen, 2007: 50-51). Sproget er hensigtsmæssigt
ved at være ukompliceret, klart, forståeligt, korrekt og fokuseret. Det er også velformet,
mundtligt og levende. Generelt er stilen underholdende, dramatisk, fyndig,
minimalistisk, aggressiv, værdiladet, følelsesladet og ukonkret – frem for neutral,
anonym, afdæmpet og detaljeret. Patos er dermed den dominerende appelform, og den
epideiktiske genres æstetiske funktion kommer klart til udtryk. Det er hensigtsmæssigt i
forhold til det velvillige publikum og må formodes at kunne fremme udnyttelsen af
talens stemmesamlende potentiale. Sproget appellerer i udpræget grad til de velvilliges
spontane følelser som fællesskab, munterhed og begejstring samt foragt for de andre
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partier. Samtidig fungerer det som etos-appel til de velvillige ved at vise overskud og
fremstille AS som sympatisk, engageret, karismatisk, uhøjtidelig, selvironisk,
humoristisk, intelligent og villig til at behage og underholde dem. Sproget vil
sandsynligvis kunne bidrage til at fastholde de velvilliges opmærksomhed på trods af
talens længde, hvilket var en negativ constraint. Det må desuden formodes at kunne
fremme det nære publikums respons under talen. Brugen af patos, amplificatio og
værdiladet sprog kammer dog flere steder over, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i
forhold til at udnytte det stemmeflyttende potentiale. Stilen vil sandsynligvis forarge de
modvillige og skræmme en stor del af de neutrale og tvivlende væk, så kun de mest
liberale vil kunne overbevises. Den kan dog appellere til journalister, kommentatorer og
mediefolk og skabe øget nyhedsværdi i kraft af bl.a. sensation og konflikt.

5.5 Memoria, actio og omgivelser
I dette afsnit undersøges AS’ stemmebrug og kropssprog samt talens fysiske
omgivelser. Jeg inddrager i den forbindelse Jørgen Fafners fem mundtlighedskriterier,
som på én gang karakteriserer en fremførelsesstil: artikulation, dynamik, melodik,
motorik og klang (Fafner, 1977: 120).
Generelt er artikulationen tydelig. Enkelte steder gøres den ekstra markant som
dramatisk effekt. Det høres f.eks. i l. 91 (8:33) med forlængelse af a’et i ”lang”, og det
høres kombineret med varieret intonation i l. 125-126 (11:23). Enkelte steder bliver
udtalen lidt for tydelig, så stilen mister sit ellers talesproglige præg. Hør f.eks. ”lige så”
i l. 18 (1:43) og ”ikke” i l. 219 (18:15). AS taler generelt med kraftig lydstyrke, dog
uden at råbe. Enkelte steder øges intensiteten, hvilket virker dramatisk og følelsesladet.
Det høres som tryk på enkelte ord, f.eks. ”anti-jantelov” i l. 452 (35:54), ”nej” og
”ikke” i l. 484 (38:34), ”alle”, ”katastrofe”, ”alene” og ”ingenting” i l. 517-518
(41:17) og på flere af ordene i l. 236 (19:30) eller som gradvis intensivering, f.eks. i l.
581-582 (47:50). Flere steder lægger han unaturlige og meningsforstyrrende tryk på ord,
hvilket giver fremførelsen et usikkert præg. Hør f.eks. ”pille” i l. 25 (2:20), ”os” i l. 4446 (3:52), ”gerne” i l. 232 (19:10), ”pt.” i l. 394 (31:12) og ”festet af” i l. 595 (48:58).
Melodikken er for det meste naturlig og varieret, og AS’ lidt lyse toneleje ligger godt
for ham. Intonationen bruges flere steder til at dramatisere. Hør bl.a. det lysere toneleje
forbundet med ironi og humor i l. 74-78 (6:38), den lavere intonation af ”skumle” og
”købe” i l. 81 (7:18), den lysere intonation på ”ondskabens” i l. 153 (14:00) og
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variationen mellem spørgsmål og svar i l. 475 (37:41). Tempoet er generelt langsomt,
roligt og varieret. Langsommere tempo ses f.eks. i l. 139-140 (12:54) og 368-369
(29:16), hvor også pauserne mellem ordene øges, og artikulationen og trykkene
forstærkes. Skift til hurtigere tempo høres bl.a. i l. 384 (30:25) og 524-530 (42:13). AS
bruger generelt mange dramatiske pauser. De bruges også med humoristisk virkning,
f.eks. i l. 92-94 (8:40) og l. 132-133 (11:50). Han har flere steder et dårligt flow og laver
fejl, selvrettelser og unaturlige ophold mellem led, hvilket forstyrrer meningen og får
ham til at virke usikker. Eksempler på mærkelige pauser findes i l. 25 (2:18) efter
”tandhjul”, i l. 62 (5:28) efter ”ikke”, i l. 73 (6:35) efter ”på”, i l. 99 (9:15) efter
”personligheder”, i l. 100 (9:18) efter ”for” og resten af talen ud. Andre fejl og
selvrettelser høres bl.a. i l. 70, 92, 131, 188-190, 198-199, 465, 469, 501, 508, 521, 526,
599. AS’ klang er generelt behagelig og klar, hvilket styrker hans troværdighed. Den
har dog tendens til at lyde lidt presset og indsnævret, når intonationen stiger. Det høres
f.eks. tydeligt i l. 575 (47:07) på ”praksis”.
AS løsriver sig ofte fra manuskriptet enten ved at ændre ordlyden i det skrevne
eller ved at tilføje ord eller større dele. De fleste steder gør det sproget mere mundtligt
og virker etos-fremmende ved at signalere situationsfornemmelse og tilstedeværelse i
nu’et: kairos. Det ses f.eks. i forbindelse med de personlige fortællinger. En vigtig
tilføjelse ses også i l. 514-521 (41:16), hvor AS ikke kun opfordrer de borgerlige
vælgere til at stemme på LA ved næste valg, men udvider opfordringen til ”alle
danskere, som ønsker det bedste for Danmark, uanset hvad for et parti de er placeret i”.
Flere steder ændrer han dog i formuleringerne på en kludret måde, der får det til at virke
som om, at han har svært ved at memorere talen, når han kigger op fra papirerne, se
f.eks. l. 198-199 (16:45). AS virker meget bundet til manuskriptet. Han har dog
overskud nok til løbende at kigge op og bruge kropssprog. Han kigger f.eks. altid op,
når der er vigtige pointer, og når han vil fremkalde en klapsalve. Af og til vender han
blikket og kroppen i retning af tilstedeværende personer i salen, når de nævnes i talen.
Enkelte steder bruges underspillede smil og små nik i forbindelse med humoristiske og
ironiske dele. Bevægelser med arme og hænder ses også løbende og understøtter
generelt indholdet samt rytmerne og trykkene i sproget. Et par steder bliver
armbevægelserne mere dramatiske. Se f.eks. l. 62 (5:32), der understøtter opfordringen
til applaus, og l. 520 (41:48), der understøtter opfordringen til at stemme på LA.
Talens omgivelser kan, ligesom kropssproget, appellere visuelt til publikum. De
eneste omgivelser, der kan ses på videoen, er dog talerstolen og bagtæppet. I den
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forbindelse er det relevant, at bagtæppets blå farve og mange partilogoer med svaler er
en dramatisk visualisering af de symboler, partifællesskabet identificerer sig med. Det
tjener på den måde til at understøtte talens budskaber, tydeliggøre partiets brand og
appellere til fællesskabsfølelse hos de velvillige.
Opsummerende kan det siges, at fremførelsen og omgivelserne understøtter
talens indhold og sprog ved at være dramatiske og præget af patos-appel til primært de
velvillige blandt publikum. Den epideiktiske genres æstetiske funktion kommer dermed
også klart til udtryk. Desuden er det tydeligt, at virkemidlerne tjener til at fremkalde
respons fra det nære publikum. De dramatiske elementer i fremførelsen fungerer også
som etos-appel ved at fremstille AS som karismatisk, tilstedeværende, imødekommende
og villig til at behage og underholde. Selvom AS’ stemmebrug og kropssprog er
dramatisk og følelsesladet, er det dog samtidig kontrolleret og afmålt. Det signalerer
selvbeherskelse, maskulinitet og autoritet. Hans afhængighed af papirerne og de mange
småfejl forringer imidlertid hans troværdighed og kan få publikum til at tænke over, at
han nok ikke har skrevet talen selv.

5.6 Fortolkning og vurdering
5.6.1 Formål, funktioner og formodet effekt i forhold til de velvillige
I talen ses seks formål og funktioner i forhold til det velvillige publikum. De lapper alle
ind over hinanden:
1: AS reflekterer over betydningen af øjeblikket og tilskynder til fejring og
højtideligholdelse af partiets historie, succeser, fremgang, indflydelse, arbejdsindsats,
dygtige og stærke folketingsmedlemmer og repræsentanter, engagerede støtter,
sammenhold, opbakning fra vælgerne, værdier og ideologi, gode fremtidsudsigter og
uundværlige rolle for danskerne og dansk politik fremover.
2: AS bekræfter de velvillige i deres grundlæggende værdier og meninger,
hvilket fører til bevarelse af disse i partikulturen. Det gør han ved at italesætte det
anerkendte, velkendte og tidløse.
3: AS uddanner dem i, hvordan de grundlæggende værdier og meninger skal
fortolkes og bruges. Det fører til både bevarelse og fornyelse i partikulturen og giver de
velvillige redskaber til i fremtiden at kunne fortolke og håndtere deres retoriske
situationer. Funktionen er samtidig udtryk for retors vision, der både retter sig indad
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mod partiet selv og udad mod virkeligheden omkring partiet. Visionen er desuden
relateret til både det generelle, det fortidige, det nutidige og det fremtidige:
•

I talen reflekterer AS over, hvad det helt generelt betyder og indebærer at være
liberal, og hvad det ikke indebærer.

•

Han uddanner de velvillige i, hvordan de skal fortolke fortiden og lære af den.
F.eks. fremlægger han budskaber om, hvilke hændelser og handlinger der bør
hyldes, beundres og efterlignes, og hvilke der bør dadles og tages afstand fra. I
den forbindelse anklager og kritiserer han alle de andre partier. Han evaluerer
desuden LA’s fortidige aktiviteter og rolle i dansk politik. I den forbindelse gør
han situationens mest positive constraint, LA’s udvikling og overvundne
forhindringer, til et centralt tema, som de velvillige kan samles om og
identificere sig med. Temaet gøres til genstand for yderligere amplificatio med
inddragelsen af fortællingen om den grimme ælling. På den måde forstørrer han
partiets korte historie og håndterer dermed samtidig situationens mest negative
constraint: at partiet stadig er nyt, skal opbygge en tradition og bevise, at det vil
overleve.

•

AS fortolker også betydningen af øjeblikket, og hvad der er vigtigt nu og her.
Han uddanner de velvillige i, hvordan de bør forholde sig til dette. I den
forbindelse fremlægger han budskaber om partiets aktuelle rolle, meninger og
mærkesager

og

inddrager

aktuelle

problemer,

debatter,

forlig

og

meningsmålinger.
•

Endelig fremlægger AS budskaber, der peger længere ud i fremtiden. De
omhandler primært generelle retningslinjer og målsætninger for partiets arbejde
og rolle i dansk politik. I den forbindelse gør AS det til et centralt budskab, at
der er brug for LA, hvilket ligesom fortællingen om den grimme ælling er med
til at manifestere LA som et blivende parti i dansk politik. Han lægger desuden
op til, at LA skal have stor indflydelse som støtteparti for en kommende VOregering.
4: AS behager de velvillige ved bl.a. at takke, rose, inddrage og underholde dem

samt bekræfte dem i deres værdier og meninger.
5: AS fremmer deres tillid og opbakning til ham som partiformand ved at vise
bl.a. velvilje, ydmyghed, altruisme, situationsfornemmelse, karisma, lederevner,
autoritet, selvsikkerhed, evner til at spå om fremtiden, personligt engagement,
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viljestyrke, idealistisk ånd, ordholdenhed, optimisme, intelligens, humor, selvironi og
uhøjtidelighed. Desuden fremstiller han sig selv som en ophøjet repræsentant for partiet.
Et enkelt sted i talen kan hans etos-appel også fortolkes som et forensisk træk i form af
en apologi for anklagerne mod ham i forbindelse med sagen om hans søns narkogæld i
2011.
6: AS søger overordnet at styrke de velvilliges fællesskabsfølelse og engagement
i partikulturen i taleøjeblikket og fremover – altså at skabe consubstantiality forstået
som et ’fælles rum’ mellem partiformanden og de velvillige.
Som allerede nævnt, er talen rig på etos-appeller rettet mod de velvillige. I den
forbindelse er etos understøttet af patos dominerende, mens etos i kraft af logos ikke er
fremtrædende. Brugen af patos i indholdet, formen, fremførelsen og bagtæppet
appellerer generelt til følelser som begejstring, glæde, munterhed, beundring og
fællesskab samt afsky for de andre partier. Patos kommer primært til udtryk som
værdiladet og dramatisk indhold og sprog – herunder forsimpling, overdrivelse og
kontraster. Et eksempel på det er talens polariserende tema omkring de andre partier og
det onde som modsætning til LA og det gode. Denne kontrast må formodes at kunne
skabe et skarpt afgrænset ’fælles rum’ i kraft af en stærk identitets- og
fællesskabsfølelse af at være imod nogle andre. Talens struktur er lidt uklar, hvilket
hænger sammen med overvægten af patos frem for logos. De få logos-appeller må dog
formodes at kunne have en række funktioner i forhold til de velvillige: De kan behage
ved at vise respekt for deres intellekt. Derudover kan de i mindre grad udstyre dem med
argumenter, som de fremover kan bruge til at forsvare partiet over for kritikere.
Inddragelsen af kritikpunkterne og gendrivelserne vil desuden kunne fungere som
patos-appel ved at fremme fællesskabsfølelsen af at være imod andre, der kritiserer og
bekæmper partiet. Logos-appellerne er dog ikke fremtrædende nok til at kunne hjælpe
de velvillige til at tilslutte sig partikulturen på et oplyst grundlag, og det er også
begrænset, hvor godt de klæder dem på til at kunne argumentere for og forsvare partiets
politik. Det vender jeg tilbage til under vurderingen af talens etik og redelighed.
AS har en fordelagtig retorisk situation inden talen med mange positive
constraints, og det formår han at udnytte. Han lever generelt op til de krav i den
retoriske situation, som er forbundet med det stemmesamlende potentiale, og talen må
formodes at kunne skabe consubstantiality og fremme AS’ etos i partikulturen. De
velvilliges rolle bliver i den forbindelse at være enige og engagerede tilskuere frem for
beslutningstagere og dommere. Talen kan forventes at få en langsigtet effekt på de
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velvillige ved at styrke deres sammenhold og fungere som en guide til det politiske
arbejde i partiet – dog ikke længere end et år frem, hvor en ny landsmødetale vil tage
over.
AS introducerer ikke noget kontroversielt i partikulturen. Dermed forsøger han
ikke at flytte holdningerne markant. Det skyldes sandsynligvis, at partiet ligger godt i
meningsmålingerne på taletidspunktet, hvilket gør det unødvendigt at lave markante
strategiske ændringer eller tage særlige hensyn til utilfredse og skeptiske personer
blandt de velvillige. Han udvikler og fornyer dog deres holdninger via sin fortolkning,
hvor den væsentligste forandring sandsynligvis findes i budskabet om, at LA skal være
et mere indflydelsesrigt parti, der samarbejder i en VO-regering. Han forbereder således
personerne i partikulturen på at ændre deres identitetsopfattelse, så de ikke kun ser LA
som et ’protestparti’, men også som en konstruktiv del af et kommende borgerligt
regeringssamarbejde.
AS’ brug af formmæssige virkemidler tjener åbenlyst til at øge den aktive
respons fra det nære publikum. Flere steder opfordrer han desuden eksplicit til at
klappe. Talens store brug af stilfigurer, der understøttes af dramatiske virkemidler i AS’
stemmebrug og kropssprog, må formodes at fremme genereringen af aktiv respons fra
publikum. Det vil være med til at styrke det nære publikums fællesskabsfølelse. Og det
vil være med til at fremstille AS og partiet positivt i medierne, bl.a. ved at iscenesætte
AS som karismatisk leder og ved at vise partisammenhold og styrke. Jeg vender tilbage
til det nære publikums respons i afsnit 5.6.5.
5.6.2 Formål, funktioner og formodet effekt i forhold til de neutrale, tvivlende og
modvillige
Talen søger generelt at opnå øget vælgertilslutning til partiet. Altruisme er et
gennemgående tema, som kommer til udtryk, når AS signalerer, at han og LA vil det
bedste for Danmark og danskerne. Flere steder henvender han sig til hele det faktiske
publikum, og et enkelt sted opfordrer AS eksplicit alle borgerlige og alle danskere til at
stemme på LA ved næste valg. Dermed træder den deliberative genres typiske
stemmeflyttende og holdnings- og handlingsændrende funktion frem, og de neutrale,
tvivlende og modvillige indtager en rolle som beslutningstagere. AS appellerer dog
primært med etos- og patos-appel, der retter sig mod den del af de velvillige og neutrale,
der ønsker en mere liberal reformpolitik i Danmark og måske er utilfredse med V, K og
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DF’s indsats på dette område. Han søger at opnå deres tilslutning ved at understrege, at
LA adskiller sig fra alle de andre partier og er bedre end dem.
Etos- og patos-appellerne, de få logos-appeller og gendrivelserne kan
sandsynligvis få en stemmeflyttende effekt på den mest liberale del af de neutrale og
tvivlende. Talen kan imidlertid ikke formodes at flytte stemmer hos de modvillige og
hos en stor del af de neutrale og tvivlende, da den generelt mangler logos-appel og er
for subjektiv og patos-præget til at gå denne gruppe i møde og etablere common ground.
Et par mulige funktioner i forhold til de modvillige kan dog tilføjes. AS’ tale kan i
mindre omfang plante budskaber og dagsordener i medierne og hos vælgerne, som de
andre partier bliver nødt til at forholde sig til, og som kan hæmme de andre partiers
arbejde og vælgertilslutning. Talen vil eventuelt også kunne fremme partiets indflydelse
hos politiske modstandere ved at demonstrere styrke, sammenhold og succes. Det kan
måske få andre politikere til at tage partiet mere seriøst i debatter og forhandlinger. Man
kan desuden forestille sig, at de modvillige vil kunne bruge talen til at styrke deres
fællesskabsfølelse som en del af andre kulturer, der er imod LA. De vil sandsynligvis
forarges over AS’ budskaber i talen og over de klappende medlemmer i baggrunden.
Endelig kan modvillige personer, der er aktive i den offentlige politiske debat, lede efter
fejl og svagheder i talen, som kan bruges til at angribe LA og AS. I det hele taget kan
den bruges som et sammenligningsgrundlag til at sætte andre politiske værdier og
meninger i perspektiv.
5.6.3 Formål, funktioner og formodet effekt i forhold til journalister,
kommentatorer og mediefolk
Talen lever generelt op til nyhedskriterierne aktualitet og væsentlighed, og den øger
nyhedsværdien ved også at leve op til kriterierne sensation og konflikt. Det ser vi f.eks.
i den usædvanligt ekstreme fjendtlighed over for politiske modstandere. De mest
konkrete og aktuelle budskaber og meget fyndigt formulerede og dramatisk fremførte
budskaber må generelt formodes at have øget opmærksomheden. Talen må formodes at
kunne øge medieomtalen og skabe debat og dermed gøre det fjerne publikum større.
Den må også formodes i nogen omfang at kunne styre omtalen, så der sættes en bestemt
dagsorden i medierne.
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5.6.4 Etik og redelighed
For at finde ud af, om en tale er uredelig og uetisk, kan man gennemgå dens
argumentation for løgn, fortielse og fordrejelse. I AS’ tale ser vi fordrejelse i form af
fjende- og syndebuk-argumentation mod alle de andre partier. Denne polarisering
kommer f.eks. tydeligt til udtryk i temaet om det onde i kontrast til det gode samt i
påstanden om, at socialismen er ondskabens ideologi. Fordrejelse i form af
dobbeltmoral er også gennemgående i talen, f.eks. når AS klager over, at LA har været
udsat for hån, spot og latterliggørelse, og så samtidig selv håner de andre partier og
deres politikere. Både indhold og form bærer generelt præg af overdrivelse, forenkling
og mangel på logos. Hvor etisk uansvarligt dette er, afhænger af forholdet mellem
afsender og modtager, der kan være asymmetrisk eller symmetrisk. Da der er tale om et
nogenlunde symmetrisk forhold, vil fordrejelserne ikke være så etisk uansvarlige over
for de enkelte medlemmer af publikum (Jørgensen, 2006: 97-100). Til gengæld
tilskynder talen til fjendtlighed, manglende respekt for politiske modstandere og
forfladigelse i den offentlige politiske debat. Dermed forstærker den et allerede
eksisterende problem i samfundet (Kock, 2011). Som nævnt hos Sullivan er det også
vigtigt, at en epideiktisk tale fremlægger gode grunde for de velvillige blandt publikum,
for at de kan tilslutte sig partikulturen på et oplyst grundlag. I AS’ tale skabes der ikke
consubstantiality på et oplyst grundlag.
5.6.5 Kortsigtet og langsigtet faktisk effekt
I bilag 1c ses en oversigt over, hvornår det nære publikum gav respons under talen. Der
blev generelt klappet meget, og der blev grinet mere, end det normalt er tilfældet under
en landsmødetale. Det er tydeligt, at de syv publikumsaktiverende faktorer, som nævnes
hos Heritage (1986), alle er medvirkende til dette. Oversigten viser også, at stilistiske og
actio-relaterede virkemidler i det hele taget er afgørende for at skabe øget respons: bl.a.
er brugen af ironi, humor, dramatiske stilfigurer og dramatisk stemmebrug og
kropssprog ofte årsag til responsen. Derudover er det tydeligt, at det fremmer
klapsalverne, når AS fremlægger meget værdiladede budskaber med patos og
amplificatio, som der er enighed om hos det nære publikum: f.eks. kritik af de andre
partier og partimedlemmer eller hyldest af liberale værdier, mærkesager og partistøtter.
Klapsalverne og latteren er generelt udtryk for enighed, begejstring og munterhed hos
det nære publikum, men responsen kan også forstås som en indirekte opbakning fra det
nære publikum til AS. Særligt applausen inden og efter talen kan ses som et udtryk for
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dette. Endelig skal det bemærkes, at klapsalverne også viser det nære publikums
bevidsthed om en stærk tradition for at bakke hørbart op om partiformanden og talens
budskaber.
Talen blev som forventet og beskrevet under afsnittet om den retoriske situation
gengivet, kommenteret og debatteret på en lang række medieplatforme. Det er tydeligt,
at mediedækningen var mindre og mere kritisk hos f.eks. Information, Arbejderen og
Politiken, mens den var større og mindre kritisk hos f.eks. Berlingske Tidende og
Børsen. De gengivne citater fra talen var primært de mest fjendtlige med kritik af EL,
socialismen og VKO. Derudover blev de mest konkrete og fremtidsrettede budskaber
citeret, mens også AS’ forsvar for støtterne i Saxo Bank fik stor opmærksomhed.
Eksempler på disse hyppige temaer i medieomtalen ses hos Gräs (20.04.2013), Jerking
(20.04.2013), Redder (20.04.2013) og Rømer (20.04.2013). Den efterfølgende debat om
talen drejede sig også primært om disse emner. To eksempler på kritik i medierne skal
nævnes. Larsen (22.04.2013) sår tvivl om AS’ påstand om Saxo Banks kravløse
partistøtte, og Hansen (27.05.2013) skriver om flere retorikere, der kritiserer talens
polarisering og fjendtlighed, heriblandt Christian Kock. I DR2-programmet ’På den 2.
side' den 26. maj 2013 blev talens fjendtlighed debatteret, og AS blev stillet kritiske
spørgsmål. Han forsvarede sig bl.a. med denne udtalelse, der er ligeså polariserende og
fordrejet som landsmødetalen:
”Jeg prøver at hive sløret væk og gå om bagved den bløde retorik, som Enhedslisten
bruger udadtil, og som virker meget tilforladelig, og Johanne ser sød ud og så videre,
og så kigge på, hvad er det egentlig, de står for. Og det vil jeg også gerne have, at man
gør i forhold til Liberal Alliance. At man kigger på, hvad er det egentlig, vi står for?
Hvad er det, vi skriver? Hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og så tror jeg, at det vil gå
op for mange, at vi er egentligt ret moderate, men Enhedslisten er et ekstremt parti.”
(Hansen, 27.05.2013. DR2, 26.05.2013).
Umiddelbart ser det ud til, at talen skabte mere medieomtale, end den ellers ville have
gjort, på grund af det fjendtlige tema.35
Efter talen steg partiet lidt i meningsmålingerne, som dog herefter fra maj til juni
2013 faldt fra 6,2 til 4,2 %. Der er ikke umiddelbart en oplagt årsag til denne nedgang,
og kort efter genvandt partiet desuden det meste af det tabte. Siden har det ligget
35

Medieomtalen er fundet via søgning på ’Anders Samuelsen’ (præcis sådan) OG ’landsmøde*’ på Infomedia i perioden 20.-25.
april 2013 afgrænset til nyhedsbureauer, landsdækkende dagblade og radio-og TV-indslag. Dette gav 52 hits. Tages alle kilder med,
gav den samme søgning 242 hits, hvoraf 164 er webkilder. Nogle af resultaterne handlede desuden mere om landsmødet generelt
end om talen.
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nogenlunde stabilt på omkring 5 % i meningsmålingerne, hvilket er udtryk for, at partiet
stadig har succes. De andre ’knæk’ og mindre udsving, der er i kurven, kan være udtryk
for statistisk usikkerhed og er generelt for små til at fortolke (bilag 10, figur 2).
Ved kommunalvalget den 19. november 2013 fik LA 2,9 % af stemmerne.
Dermed havde det den største fremgang blandt de borgerlige partier, da det ved valget i
2009 kun fik 0,3 % af stemmerne. LA fik dog ingen mandater ved regionsvalget, der
fandt sted den samme dato (Bjørnager, 20.11.2013. Regioner.dk, 2013). LA fik heller
ingen mandater i Europa-Parlamentet ved valget den 25. maj 2014, hvor det kun fik 2,9
% af stemmerne. Dog havde det en fremgang på 2,3 % i forhold til sidste EP-valg
(Dr.dk ep14, 2014). Generelt er valgresultaterne udtryk for en fremgang for LA, selvom
det stadig er et lille parti.
Det er sandsynligvis begrænset, hvor meget betydning talen reelt har haft for på
længere sigt at optimere partiets arbejde og indflydelse, øge stemmeprocenten ved
valgene og give et stabilt niveau i meningsmålingerne. Mange andre begivenheder og
medieomtale har også kunnet spille ind. Det kan dog stadig formodes, at den har været
medvirkende, og det må antages, at en mislykket tale ville have fået uheldige følger for
partiet.
5.6.6 Delkonklusion og diskussion
De forensiske, epideiktiske og deliberative genretræk er tæt forbundne i talen. F.eks. er
der ofte sammenfald mellem det, der forsvares, hyldes og tilrådes, og mellem det, der
anklages, dadles og frarådes. Ser vi på talens funktion i forhold til publikum, er den
epideiktiske genre imidlertid den dominerende. Talen henvender sig flere steder
eksplicit til hele det faktiske publikum. Men talens indskrevne publikum er tydeligvis de
velvillige og den mest liberale del af de neutrale og tvivlende. Talens store brug af etos
og patos retter sig primært mod dem, hvilket skyldes den meget subjektive
argumentation, polariseringen og manglen på logos. Det indskrevne publikum stemmer
dermed ikke overens med det oplagte intenderede publikum.
Talen er udtryk for en social handling mellem AS og det faktiske publikum på
flere planer, der er forbundet med de forskellige grupperinger blandt modtagerne. Dog
er dens overordnede formål og effekt en styrkelse af partiets og partiformandens
politiske indflydelse i samfundet. Den må generelt formodes at have størst effekt på kort
sigt, mens dens betydning hurtigt aftager på længere sigt.

66

•

AS formåede sandsynligvis at skabe consubstantiality og styrke de velvilliges
engagement i partikulturen og deres tillid til ham.

•

AS formåede at generere respons og opbakning fra det nære publikum.

•

Talen satte en dagsorden i medierne, hvor journalister, kommentatorer og
mediefolk videreformidlede og diskuterede den.

•

Talen må formodes at have skaffet flere nye støtter og vælgere blandt de mest
liberale af de neutrale og tvivlende.

•

Den resterende del af de neutrale og tvivlende samt de modvillige vælgere tog
formentlig stilling til partiet, AS og talens budskaber uden at lade sig flytte.

Det kan konkluderes, at talen kun delvist lever op til situationens krav, fordi den i ringe
grad formår at udnytte det stemmeflyttende potentiale. Ellers lever den op til en stor del
af de situationelle krav og genreforventninger, og AS håndterer generelt situationens
constraints hensigtsmæssigt. Han tager ikke emner op, som er kontroversielle inden for
partikulturen, og han bruger kun i mindre omfang det råderum, han som leder har, til at
påvirke holdningerne hos de velvillige. Det hænger sandsynligvis sammen med de
mange positive constraints i den retoriske situation. I talen ses enkelte brud med
genreforventninger, hvilket kan være med til at påvirke genrens udvikling. Talen er
mere humoristisk og uhøjtidelig, end det normalt forventes af en landsmødetale. Denne
munterhed stemmer godt overens med den fordelagtige retoriske situation. Talen bryder
også med genreforventninger ved at være mere ekstrem i sin fjendtlighed over for
politiske modstandere end normalt. Dette må formodes at have fremmet den
stemmesamlende effekt, og det har med sikkerhed øget medieomtalen. Det betyder dog
også, at talen ikke er etisk vellykket. Jeg mener i den forbindelse, at det havde være
mere hensigtsmæssigt, hvis den var mindre polariserende og fjendtlig. At dæmpe temaet
lidt ville sandsynligvis ikke gå ud over den stemmesamlende effekt, og det ville
samtidig kunne øge den stemmeflyttende effekt. En ulempe kunne dog være, at
medieomtalen ville blive mindre. Det kan også diskuteres, hvor meget temaet ville
kunne nedtones, uden at det ville gå ud over den stemmesamlende effekt. Partiet har i
flere år haft succes med at profilere sig som Danmarks mest liberale parti i Folketinget
og som en modsætning til alle de andre partier fremstillet som socialdemokrater.36
Polariseringen er dermed blevet en fast del af partiets selvforståelse og rolle i dansk
politik, og den må også være en del af forklaringen på partiets fremgang og gode
36

Denne tematik sås allerede hos Ny Alliance i forbindelse med en skærpelse af dets profil og er siden blevet ført videre til LA
(B.dk, 19.02.2008).
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meningsmålinger. Man kan således argumentere for, at det vil være et uklogt træk at
ændre en effektfuld strategi og gøre partiets nuværende profil mindre skarp. Fordi denne
uetiske tematik er blevet et fundament i partikulturen, vil det blive forventet af de
velvillige, at den italesættes af AS i landsmødetalen. En udeladelse af tematikken ville
være udtryk for et forsøg på at forny partikulturen og ville medføre fare for at miste en
del af de velvilliges opbakning. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at partiet
kunne tabe vælgere til V, der har en del overlappende mærkesager med LA, men er
mindre ekstreme. Det er desuden begrænset, hvor meget en udeladelse af temaet vil
kunne øge talens stemmeflyttende effekt. LA’s ideologiske og værdimæssige grundlag
vil nemlig sandsynligvis stadig i sig selv være for ekstremt for mange danskere, hvilket
sætter en grænse for det stemmeflyttende potentiale. En generel udfordring for LA og
AS er dermed at få skabt en klar profil for vælgerne, der samtidig er etisk ansvarlig.
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6. Beskrivelse og diskussion af ’partiformandens
landsmødetale’ som retorisk genre
Den retoriske kritik af Anders Samuelsens (AS) tale gav et indblik i både karakteristika,
anvendelsesmuligheder og etiske problemstillinger for ’partiformandens landsmødetale’
som retorisk genre. For at underbygge og nuancere resultaterne fra kapitel 5 har jeg
undersøgt Annette Vilhelmsens (AV) landsmødetale, Helle Thorning-Schmidts (HTS)
kongrestale og Lars Løkke Rasmussens (LLR) landsmødetale fra 2013.37 Herefter har
jeg sammenlignet de fire taler med hinanden på baggrund af kapitel 4 og 5, talerne på
skrift (bilag 1a, 2a, 3a og 4a), talerne på video (bilag 11a, 11b, 11c og 11d) og en
retorisk kritik af de tre taler (bilag 2b, 3b og 4b). De følgende tre afsnit er baseret på de
væsentligste

resultater

fra

sammenligningen

og

vil

rumme

en

foreløbig

genrebeskrivelse, overvejelser angående genrens variable elementer og en diskussion af
dens potentialer og etiske problemstillinger. Fokus vil være på de funktioner, som
talernes indhold og formmæssige virkemidler tjener i situationerne, da det primært vil
være dem, der adskiller genren fra andre genrer. Funktionerne kan også betragtes som
sociale handlinger, der udføres inden for genrens rammer.38

6.1 Foreløbig genrebeskrivelse med fokus på funktioner
Det er tydeligt, at de fire talers ligheder i indhold, form og funktioner afspejler de
generelle krav og forventninger i de retoriske situationer.39 I det følgende gennemgår
jeg de væsentligste fælles træk og fremlægger dermed en foreløbig genrebeskrivelse af
’partiformandens landsmødetale’. Hver tale er udtryk for en social handling mellem
partiformanden og det store faktiske publikum på flere planer, der er forbundet med de
forskellige grupperinger blandt modtagerne. Dog er talernes primære funktion en
styrkelse af partiets og partiformandens politiske indflydelse i samfundet.

37

Jf. afsnit 1.2.
Jf. afsnit 2.1 og 2.4.
39
Jf. kapitel 4.
38
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6.1.1 Funktioner i forhold til de velvillige
Talerne har seks funktioner i forhold til den del af det faktiske publikum, som er
velvillige over for partiets grundlæggende værdier og meninger. Disse modtagere
udgøres af størstedelen af det nære publikum og en del af det fjerne publikum.
Funktionerne overlapper delvist hinanden, og de fem første funktioner tjener til den
sjette, som er vigtigst. De seks funktioner afspejler tydeligt Sullivans teori om den
epideiktiske genre.40
1: Partiformanden reflekterer over betydningen af øjeblikket og tilskynder til
fejring og højtideligholdelse af f.eks. partikulturens værdier, ideologi, historie,
indflydelse, opnåede resultater, arbejdsindsats, sammenhold, medlemsdemokrati,
dygtige

repræsentanter,

gode

samarbejdspartnere,

engagerede

støtter,

lyse

fremtidsudsigter i dansk politik og uundværlige rolle for danskerne. Talerne lægger
desuden implicit op til at fryde sig over politiske modstanderes og konkurrenters ringe
evner og nederlag.
2: Ved at italesætte det anerkendte, velkendte og tidløse inden for partikulturen
bekræfter partiformanden de velvillige i deres grundlæggende værdier og meninger. Det
fører til videreførelse og bevarelse af disse. Talerne viser tydeligt, at politiske værdier,
meninger og målsætninger samt fjendtlighed over for politiske modstandere er en
central del af hver partikulturs grundlag.
3: Partiformanden uddanner de velvillige i, hvordan de grundlæggende værdier
og meninger skal fortolkes og bruges. Denne funktion fører til bevarelse og fornyelse
inden for partikulturen og giver de velvillige redskaber til fremover at kunne fortolke og
håndtere deres retoriske situationer som gode repræsentanter. Funktionen er udtryk for
retors vision, der omhandler både partikulturen og virkeligheden omkring den. Talerne
forholder sig bl.a. til fortiden og reflekterer over, hvad man kan lære af den. I den
forbindelse fremlægges budskaber om, hvad der bør hyldes, beundres, efterlignes og
betragtes som forbilleder, og hvad der bør kritiseres, tages afstand fra og bekæmpes.
Talerne fortolker også den aktuelle situation, partiet befinder sig i, og forholder sig til
relevante emner i lyset af partikulturens værdier og overbevisninger. F.eks. fremlægger
partiformanden mærkesager og meninger i relation til aktuelle samfundsproblemer,
debatter, valg, forhandlinger, politiske aftaler, kritik i medierne og fra politiske
modstandere, interne problemer i partiet og meningsmålinger. Disse kan anskues som
underordnede exigences – påtrængende problemer eller forhold – i situationen op til,
40

Jf. afsnit 2.2 og 4.4.
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under og efter landsmødet. Endelig handler talens budskaber om partiets identitet, rolle,
arbejde og mål i dansk politik, både i relation til fortiden, nutiden og fremtiden. Her ser
det ud til at være et dominerende tema at understrege partiets betydningsfulde og
uundværlige rolle og at give retningslinjer for det fremtidige arbejde. Partiformandens
vision omhandler samlet set både noget generelt, fortidigt, nutidigt og fremtidigt.
4: Partiformanden behager de velvillige ved bl.a. at takke, rose, inddrage og
underholde dem samt bekræfte dem i deres værdier og meninger.
5: Partiformanden har som udgangspunkt en ophøjet position i partikulturen,
fordi han eller hun er valgt af medlemmerne til at lede og repræsentere dem. Talerne
søger dog at styrke de velvilliges tillid og opbakning til formanden med etos-appel,
f.eks. ved at vise velvilje, altruisme, ydmyghed, situationsfornemmelse, karisma,
lederevner, autoritet, selvsikkerhed, evner til at spå om fremtiden, personligt
engagement, viljestyrke, idealistisk ånd, ordholdenhed, optimisme, intelligens og
humor. Desuden fremstiller partiformanden sig selv som et forbillede, der repræsenterer
de grundlæggende værdier og meninger.
6: Talerne søger overordnet at styrke de velvilliges fællesskabsfølelse og
engagement i partikulturen i taleøjeblikket og fremover – altså at skabe
consubstantiality forstået som et ’fælles rum’ mellem partiformanden og de velvillige.
Talerne har dermed en stemmesamlende funktion, hvor de velvilliges rolle bliver at
være enige og engagerede tilskuere frem for beslutningstagere og dommere. Et
gennemgående tema i alle seks funktioner er kontrasten i fremstillingen af partiet og
dets politiske modstandere. Politiske modstandere kritiseres og anklages bl.a. for at
være skyld i forskellige samfundsproblemer. Partiet forsvares og hyldes derimod og
fremstilles som løsningen på problemerne. Denne polarisering skaber et tydeligt
afgrænset ’fælles rum’.
6.1.2 Funktioner i forhold til det nære publikum
Talernes brug af formmæssige virkemidler tjener åbenlyst til at øge den aktive respons
fra det nære publikum, der løbende viser opbakning, enighed og begejstring med
klapsalver. Det er med til at styrke det nære publikums fællesskabsfølelse, og det
bidrager også til at fremstille partiformanden og partiet positivt i medierne, bl.a. ved at
iscenesætte formanden som en karismatisk leder og ved at signalere styrke og
sammenhold. Særligt stilistiske og actio-relaterede virkemidler fremkalder responsen,
herunder de syv publikumsaktiverende faktorer, som nævnes hos Heritage (1986).
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Derudover er det tydeligt, at det fremkalder klapsalver, råb eller latter, når der
fremlægges meget værdiladede budskaber med patos og amplificatio, som der er stor
enighed om hos det nære publikum. Applausen – især den inden og efter talen – kan i
øvrigt forstås som en opbakning fra partimedlemmerne til formanden. Endelig skal det
bemærkes, at responsen også viser det nære publikums bevidsthed om en stærk tradition
for at bakke hørbart op om partiet, partiformanden og talens budskaber, selv hvis der er
utilfredshed. Klapsalverne er derfor ikke nødvendigvis udtryk for uforbeholden
opbakning, enighed og begejstring hos det nære publikum.
6.1.3 Funktioner i forhold til journalister, kommentatorer og mediefolk
Talerne appellerer til journalister, kommentatorer og andre mediefolk ved at leve op til
forskellige nyhedskriterier, og de bliver gengivet, kommenteret og debatteret på en lang
række medieplatforme – primært som uddrag. Som regel skal partiformanden desuden
efterfølgende forsvare talens budskaber over for kritiske journalister. Talerne vil altid
leve op til kriterierne aktualitet og væsentlighed. Jo mere nyhedsværdi de har, jo mere
øges medieomtalen imidlertid, og jo større bliver det fjerne publikum. I den forbindelse
er der tendens til, at de mest konkrete, aktuelle, forandrende, fremtidsrettede, fjendtlige,
konfliktfyldte, sensationelle, fyndigt formulerede, dramatisk fremførte og klapgenererende passager får størst medieopmærksomhed. Det må formodes, at talerne i
nogen omfang kan udnytte medieomtalen strategisk til at sætte en bestemt dagsorden i
den offentlige politiske debat. En relevant observation er i øvrigt, at mediedækningen er
mindre og mere kritisk hos de medier, der traditionelt repræsenterer partiets politiske
modstandere, mens den er større og mindre kritisk hos dem, der ligger
holdningsmæssigt tæt på partiet.
6.1.4 Funktioner i forhold til de neutrale, tvivlende og modvillige
De modtagere, der forholder sig neutralt, tvivlende eller modvilligt til partiet og
partiformanden, befinder sig hovedsageligt i det fjerne publikum og oplever derfor
primært talerne som uddrag i medierne. Disse personer indtager en rolle som
beslutningstagere, der skal tage stilling til partiet, formanden og talens budskaber og
afgøre, om de vil tilslutte sig partikulturen. Talerne advokerer for, at hele det faktiske
publikum og alle danskere skal bakke op om partiet. F.eks. er altruisme et
gennemgående tema, som kommer til udtryk, når partiformændene signalerer, at de og
partiet er bredt favnende og vil det bedste for Danmark og danskerne. Talerne søger
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derudover at opnå tilslutning til partiet ved at tydeliggøre, hvordan det adskiller sig fra
andre partier og er bedre end dem. Talernes indskrevne publikum rummer dog – ud over
de velvillige – kun de personer, der ikke befinder sig holdningsmæssigt for langt fra
partiet, og dermed stemmer det ikke overens med det oplagte intenderede publikum. Det
begrænser muligheden for at øge vælgertilslutningen, og den deliberative genres
stemmeflyttende funktion kan således kun blive en realitet i forhold til en mindre del af
de neutrale og tvivlene. Det skyldes generelt mangel på etablering af common ground,
hvilket bl.a. hænger sammen med en tendens til få logos-appeller og gendrivelser rettet
mod de neutrale og tvivlende samt mange subjektive og patos-prægede budskaber rettet
mod de velvillige.
Talerne har derudover en række funktioner i forhold til den resterende del af det
faktiske publikum, som hverken har ladet sig samle eller flytte. De sætter emner på
dagsordenen i den offentlige politiske debat, og de forsøger at manifestere en
betydningsfuld rolle for partiet i dansk politik. Det påvirker både vælgere og politikere,
som må forholde sig til dette. Modvillige vil også kunne bruge talerne til at styrke deres
fællesskabsfølelse og engagement i andre kulturer, der er imod partiet. I den forbindelse
kan de modvillige, der er aktive i den offentlige politiske debat, bruge talerne som et
afsæt til at debattere og fremlægge deres egne holdninger, og de kan lede efter fejl og
svagheder i talerne, som kan bruges til at angribe partiet.
6.1.5 Den demokratiske funktion
Talerne fungerer som indlæg i den offentlige politiske debat og kan bruges af hele det
faktiske publikum som et sammenligningsgrundlag til andre politiske værdier og
meninger. Således bidrager de til, at vælgerne kan træffe beslutninger og stemme på et
mere oplyst grundlag. Partiformændenes landsmødetaler har dermed en vigtig funktion i
opretholdelsen af den demokratiske politiske kultur i Danmark. Tendensen til forsimplet
og fordrejet argumentation, overdreven fjendtlighed over for politiske konkurrenter og
mangel på logos-appel i talerne forringer dog denne vigtige funktion.
6.1.6 Kortsigtet og langsigtet effekt
Talerne må formodes at have størst kortsigtet effekt. Det vil som regel være begrænset,
hvor meget betydning de på længere sigt kan få for at optimere partiets arbejde,
indflydelse, valgresultater og meningsmålinger. Det skyldes bl.a., at mange andre
begivenheder og medieomtale kan spille ind, og at nye landsmødetaler overskygger de
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forrige. LLR’s tale og AV’s tale er eksempler på, at efterfølgende dramatiske
begivenheder i et parti hurtigt kan ødelægge virkningen fra en god landsmødetale.
6.1.7 Hybridens sammensætning og appelformernes funktioner
Den epideiktiske genres topik – ros, kritik og fejring – er fremtrædende i talerne, og den
stemmesamlende funktion dominerer. Det skyldes bl.a. en stor brug af etos og patos, der
primært retter sig mod de velvillige og får dem til at indtage en rolle som engagerede og
enige tilskuere. Brugen af etos fremmer deres tillid til partiformanden, mens brugen af
patos i indholdet, formen, fremførelsen og de fysiske omgivelser appellerer til følelser
som begejstring, beundring og fællesskab samt fjendtlighed over for politiske
modstandere. Patos ses f.eks. som værdiladet indhold og sprog og dramatiske
virkemidler som overdrivelse og kontraster. Talernes brug af logos retter sig også
delvist mod de velvillige og bidrager til at skabe consubstantiality: Logos-appellerne
behager ved at vise respekt for deres intellekt. De bidrager også til, at de kan tilslutte sig
partikulturen på et oplyst grundlag, og de udstyrer dem med argumenter, som kan
bruges til i fremtiden at engagere sig i partiets arbejde. Brugen af logos er dog ofte for
begrænset til, at disse funktioner bliver fremtrædende.
De deliberative genretræk kommer tydeligt til udtryk i talerne, der i høj grad
drejer sig om politiske emner samt tilråder og fraråder bestemte handlinger i fremtiden.
De deliberative elementer i indholdet kan dog delvist underordnes en epideiktisk
funktion, fordi de hyppigt tjener til at bekræfte de velvillige i deres politiske værdier og
meninger. Den stemmeflyttende og handlingsændrende funktion, der kendetegner den
deliberative genre, kommer kun i mindre grad til udtryk. Det skyldes, at talernes brug af
etos og logos kun i begrænset omfang retter sig mod de neutrale og tvivlende og
appellerer til deres intellekt og deres tillid til partiet og partiformanden.
De forensiske genretræk ses, når noget anklages eller forsvares i talerne. F.eks.
retter talerne anklager mod partiets konkurrenter og modstandere. Derudover gendriver
de kritik mod partiet og partiformanden, som findes blandt de neutrale og tvivlende og i
nogle tilfælde også blandt de velvillige. De forensiske genretræk kan i mindre omfang
bidrage til at flytte holdningerne hos de neutrale og tvivlende, og dermed fungerer de
som en forudsætning for den stemmeflyttende funktion. Ellers har de to primære
funktioner hos de velvillige:
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•

at flytte holdningerne hos skeptiske og utilfredse personer, hvilket bidrager til at
styrke deres engagement og fællesskabsfølelse i partikulturen41

•

at bekræfte de velvillige i deres værdier og meninger, hvilket snarere er en
epideiktisk funktion.

De forensiske genretræk kan således betragtes som underordnede i hybriden, fordi de
tjener talens stemmesamlende og stemmeflyttende funktioner.
Det kan konkluderes, at partiformænds landsmødetaler er kendetegnet ved at
være hybrider mellem de tre aristoteliske talegenrer. Genrernes elementer er tæt
forbundne, og der er ofte sammenfald mellem det, der forsvares, hyldes og tilrådes og
mellem det, der anklages, dadles og frarådes. Den epideiktiske funktion er imidlertid
dominerende, og derfor kan ’partiformandens landsmødetale’ betragtes som en subgenre
til den epideiktiske genre. Hybriden kan samlet set betegnes som en politisk
lejlighedstale med understøttende forensiske elementer. Denne sammensmeltning
afspejler den komplekse retoriske situation, hvor et centralt vilkår er, at talen udspringer
af en epideiktisk begivenhed inden for en politisk orienteret kultur, der må forholde sig
til bl.a. politiske konkurrenter, kritik og uenigheder.

6.2 Overvejelser angående genrens variable elementer
Selvom de fire taler har mange fælles træk, adskiller de sig også i både indholdet,
formen, fremførelsen, de fysiske omgivelser og funktionerne. Forskellene afspejler klart
de individuelle faktorer i de retoriske situationer, som overordnet er:
•

tidspunktet for talen

•

partiets farve, rolle og størrelse i Folketinget på taletidspunktet

•

partiets aktuelle meningsmålinger og tilstand

•

partiets alder

•

formandens omdømme og rolle inden talen.42

En vigtig årsag til forskellene mellem talerne vil desuden være den enkelte
partiformands intentioner samt fortolkning og håndtering af situationen: hans eller
hendes retoriske agency. Talerne afspejler dermed, at et centralt situationelt vilkår for
genren er en forening af de to situationsopfattelser hos Bitzer og Vatz, dog med tendens
til, at partiformanden som aktør er mere styret end styrende.43 Hver af de fire taler
41

Denne funktion er et variabelt element i genren, hvilket jeg vender tilbage til i næste afsnit.
Disse faktorer gjorde jeg nærmere rede for i afsnit 1.2, 5.1 og bilag 2b, 3b og 4b.
43
Jf. afsnit 4.1 og 4.2.
42
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rummer de karakteristiske funktioner for genren, som blev beskrevet i afsnit 6.1. Der er
dog forskel på, hvor dominerende de er, og hvordan de kommer til udtryk. Således kan
der spottes underordnede funktioner, hvilket samtidig gør det muligt at få øje på mulige
subgenrer til ’partiformandens landsmødetale’. 44 Dem vender jeg tilbage til i
perspektiveringen. Variationen i funktionerne indikerer desuden, at genren ikke kun er
udtryk for noget kontinuerligt: Den er også dynamisk og udvikler sig.45 I det følgende
gives eksempler på væsentlige funktionsmæssige forskelle mellem de fire taler.
6.2.1 Forskelle i den fejrende funktion
AS’ tale udtrykker større selvtilfredshed og skaber en mere overdreven fortælling om
partiets historie, end de andre taler gør. Det må skyldes partiets gode meningsmålinger
og behovet for at manifestere LA som et robust og blivende parti i dansk politik. AV’s
tale er den mest alvorlige, hvilket skyldes krisesituationen i SF. Den reflekterer desuden
eksplicit over betydningen af landsmødet som begivenhed i partikulturen, hvilket ikke
ses i de andre taler.
6.2.2 Forskelle i den bevarende funktion
De fire taler rummer forskellige grundlæggende værdier og meninger og afspejler
dermed forskellige partikulturer. Der er dog et overlap i værdier og meninger hos de
partier, der ligger holdningsmæssigt tæt på hinanden: LA/V og S/SF.
6.2.3 Forskelle i den uddannende funktion
Det er forskelligt, hvor meget hver formand forsøger at forny og flytte holdningerne
inden for partikulturen. AS gør det kun i mindre omfang, og det skyldes de mange
positive constraints. LLR gør det bl.a. ved at argumentere grundigt for fordelene ved et
offentligt udgiftsstop, hvilket der havde været stor uenighed om i partiets bagland. En
forsvarende og holdningsændrende funktion i forhold til personerne i partikulturen er
meget tydelig hos både HTS og AV, der forsøger at håndtere situationens negative
constraints. Funktionen er mest dominerende i AV’s tale, der afspejler en alvorlig
krisesituation i SF og retter en lang række gendrivelser mod skeptikere og utilfredse i
partikulturen. Dette ses i store dele af talen og på centrale steder som i indledningen og
afslutningen. De aktuelle emner, der tages op i talerne, er i nogen omfang forskellige.
44

At man ofte vil finde frem til sidestillede eller underordnede genrer i arbejdet med en genrebeskrivelse, nævnes også hos Foss
(2009: 140-143).!
45
Jf. kapitel 2. !
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Det hænger bl.a. sammen med partiernes værdier og meninger, hver partiformands
personlige fortolkning og tidpunktet for hver tale. Mange af emnerne er dog også de
samme. Disse emner kendetegner ikke nødvendigvis genren, fordi de også kan være et
udtryk for, at talerne finder sted inden for det samme halve år i 2013, hvor bestemte
temaer var fremtrædende i den offentlige politiske debat. Sandsynligvis vil der være
større variation, hvis man sammenligner en mængde taler, der repræsenterer en længere
periode.
6.2.4 Forskelle i de behagende og tillidsskabende funktioner
En stor brug af ironi, humor og underholdende stilfigurer samt latter fra det nære
publikum adskiller AS’ tale fra de andre. Denne mere muntre tilgang til genren afspejler
til dels de mange positive constraints i hans retoriske situation. AS bruger få
henvisninger til autoriteter inden for partikulturen på grund af partiets korte historie, og
han fremstår derfor som en meget selvsikker og ophøjet repræsentant for LA. AV
inddrager derimod partiets tidligere formænd som forbilleder, og hun sammenligner sig
selv med dem for at fremme sin autoritet. Denne fremhævelse af SF’s historiske
forbilleder er samtidig med til at skabe consubstantiality, og temaet viser, at partiet har
en længere historie end LA. Vilje til medlemsinddragelse, dialog og flad struktur i
partiorganisationen er et mere dominerende tema i AV’s tale og HTS’ tale, hvilket
skyldes stor utilfredshed med topstyring og løftebrud i partiernes baglande. Af de fire
taler har AV’s den klareste og mest gennemtænkte disposition, hvilket styrker hendes
etos. LLR’s tale har markant færre emner end de andre, og det er med til at fremstille
ham som en målrettet leder. HTS’ tale har derimod hverken en klar struktur eller få
emner, hvilket svækker hendes etos, og AS’ tale er også uhensigtsmæssig ved at have
en uklar struktur.
6.2.5 Forskelle i de stemmesamlende og demokratiske funktioner
Talernes brug af fjendebilleder og graden af det polariserende tema er et tydeligt
variabelt element. AS anklager og kritiserer alle de andre partier med en stor brug af
overdrivelser og patos-appel, og hans tale er den mest fjendtlige og fordrejende. Det
skyldes sandsynligvis LA’s rolle i dansk politik som et ’protestparti’. Hans tale må
formodes at have skabt den største grad af consubstantiality, men den er samtidig også
den mest etisk uansvarlige af talerne med en stærkt undermineret demokratisk funktion.
LLR kritiserer primært venstrefløjspartierne, herunder regeringen. HTS og AV kritiserer
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alle de borgerlige partier: V, K, LA og særligt DF. Deres taler adskiller sig markant fra
LLR’s og AS’ ved at sende tak, ros og hilsener til samarbejdspartnere i regeringen og til
EL som støtteparti. Det tyder på, at der er tradition for, at regeringspartier viser velvilje
over for hinanden og fremstiller regeringssamarbejdet som velfungerende – også
selvom der er utilfredshed med samarbejdet i partiets bagland. Det er f.eks.
bemærkelsesværdigt, at AV i l. 209 sender en ”varm hilsen med tak for det gode
samarbejde” til bl.a. Margrethe Vestager, som SF ofte har været uenig med på flere
områder. Deres taler bruger i øvrigt et mere redeligt greb til at skabe fælleskabsfølelse i
kraft af fjendebilleder: HTS taler f.eks. om bekæmpelse af det syriske regimes brug af
giftgas mod børn, og AV taler om kamp for ytringsfrihed og demokrati i forbindelse
med de larmende og voldelige ’bøller’ i Fælledparken den 1. maj 2013.
6.2.6 Forskelle i den mediedækningsskabende funktion
Medieomtalen var usædvanlig stor i forbindelse med AV’s tale, hvilket må skyldes
sensationsværdien i hendes debut som landsmødetaler og spændingen og konflikten i at
følge hendes håndtering af krisesituationen i partiet.
6.2.7 Forskelle i den stemmeflyttende funktion
Den stemmeflyttende funktion i forhold til de neutrale og tvivlende er også et element,
der klart varierer fra tale til tale. LLR’s tale adskiller sig fra de andre ved at rumme
markant færre emner, som den behandler mere grundigt. Det har sandsynligvis kunnet
fremme den stemmeflyttende effekt og har tjent til at skabe consubstantiality ved at
udstyre partikulturens personer med gode argumenter, vise respekt for deres intellekt og
fremme en oplyst og etisk ansvarlig tilslutning til partiet. Funktionen er mindre
fremtrædende i de tre andre taler, der må formodes at have haft en mindre
stemmeflyttende effekt. Partiets aktuelle meningsmålinger og rolle i dansk politik på
taletidspunktet ser ud til at spille ind på graden af funktionen og dens effekt. S og SF’s
dårlige meningsmålinger og medlemsflugt gjorde det f.eks. mere oplagt at bruge talerne
til at holde på de tilbageværende og utilfredse støtter frem for at ’fiske’ efter nye, mens
V og LA’s gode meningsmålinger gav rum for at stile højere. Et lille og mere ekstremt
parti som LA har desuden et mindre stemmeflyttende potentiale end et stort og mere
bredt favnende parti som V.
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6.2.8 Forskelle i den dagsordensættende funktion
Partiets størrelse på taletidspunktet vil sandsynligvis være afgørende for, hvor seriøst
talen bliver taget af de modtagere, der ikke er en del af partikulturen, og hvor meget
talen kan påvirke dagsordenen i den offentlige politiske debat. På det punkt havde LLR
og HTS en fordel. Det må også formodes, at den mere konkrete og fokuserede
argumentation i LLR’s tale kan have bidraget til at sætte en mere markant og
længerevarende dagsorden.

6.3 Diskussion af genrens potentialer og etiske problemstillinger
Det ser ud til at være et kendetegn for genren, at talerne ikke formår at udnytte det
stemmeflyttende potentiale. I den forbindelse vil det sandsynligvis være frugtbart at
bruge mere detaljeret og konkret argumentation, som rettes mod de neutrale og
tvivlende, og at dæmpe anklagerne mod politiske modstandere. En større brug af logos
og mindre fjendtlighed over for politiske modstandere vil også kunne have en positiv
effekt på partikulturen ved at skabe consubstantiality på et oplyst grundlag. Dog vil det
kunne gå ud over talernes stemmesamlende effekt at nedtone polariseringen for meget,
fordi den er blevet en fast del af grundlaget i de politiske partiers kulturer og forventes
at være en del af talerne. Der skal altså en større ændring af den fjendtlige politiske
debatkultur i Danmark til, før landsmødetalerne kan gøres mere etisk ansvarlige, uden at
det vil gå ud over den stemmesamlende effekt. Her bør det tages i betragtning, at
medierne kan være med til indirekte at tilskynde til fjendtlighed i talerne ved at vægte
nyhedskriterier som konflikt og sensation for højt. Det skal i øvrigt bemærkes, at det vil
være upassende, hvis talernes stemmeflyttende funktion kommer til at overskygge den
consubstantiality-skabende funktion. Det skyldes, at landsmødet er den igangsættende
og styrende exigence, som kalder på en tale, der primært retter sig mod personerne i
partikulturen.
Det er bemærkelsesværdigt, at landsmøder og partiformænds landsmødetaler er
kendetegnet ved at signalere medlemsinddragelse, dialog og flad struktur i
partiorganisationerne. Et gennemgående træk ser i den forbindelse ud til at være, at
formændene viser ydmyghed over for partiets medlemmer og støtter. Dette står i skarp
kontrast til tendensen til kritik af partiernes topstyring. 46 Hvordan et parti bedst
organiseres, og hvor meget medlemmerne bør inddrages, vil jeg ikke diskutere her. Det

46

Jf. afsnit 4.3 og 4.4.4.
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vil dog have betydning for talernes redelighed, om de giver et retvisende eller fordrejet
billede af organisationen. Personerne i en partikultur vil altid have en række vigtige
funktioner med henblik på at øge partiets politiske indflydelse i samfundet, og det er der
ikke noget forkert i at italesætte og takke for i landsmødetalerne. En af deres vigtigste
funktioner er at stemme på partiet ved valg. Derudover kan der nævnes et par eksempler
på de indmeldte medlemmers vigtige funktioner: De støtter partiet økonomisk med
tilskud eller kontingenter og hjælper med det praktiske arbejde under valgkampagner.
Der lægges også en stor arbejdsindsats hos de aktive politikere i partiet, f.eks. på
lokalplan,

i

regionerne,

i

Folketinget,

i

Europa-Parlamentet

og

i

partiets

ungdomsorganisation. Det vil imidlertid være problematisk og uredeligt, hvis følgende
kontrast gør sig gældende: Partiet styres af en mindre kerne i toppen af organisationen,
der ikke lytter nok til medlemmernes meninger og ønsker. Partiformandens
landsmødetale takker og roser medlemmerne for deres bidrag til den politiske linje eller
lover fremtidig medlemsindflydelse og dialog, uden at løfterne bliver holdt.
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7. Konklusion
Formålet med dette speciale har været at foretage en genreundersøgelse, der giver
indsigt i partiformænds taler ved ordinære landsmøder i en nutidig og dansk
sammenhæng. Ved at udføre en retorisk kritik af fire taler fra 2013 har jeg lavet en
foreløbig genrebeskrivelse og har samtidig kortlagt og vurderet disse eksemplarers
anvendelse af genren. Undersøgelsens fokus var Anders Samuelsens (AS) tale ved LA’s
landsmøde i 2013, mens inddragelsen af Annette Vilhelmsens landsmødetale, Helle
Thorning-Schmidts kongrestale og Lars Løkke Rasmussens landsmødetale samme år
primært tjente til at underbygge og nuancere beskrivelsen og diskussionen af genren.
Via undersøgelsen fandt jeg frem til 14 centrale funktioner, der kendetegner
’partiformandens landsmødetale’ som retorisk genre. Disse karakteristiske funktioner
kan i talerne kendes på, at de fungerer som svar på de situationelle krav og
forventninger, der kendetegner genren. Funktionerne er udtryk for en social handling
mellem partiformanden og det store faktiske publikum på flere planer, der er forbundet
med de forskellige grupperinger blandt modtagerne:
•

et nært publikum, der er til stede ved landsmødet

•

et fjernt publikum på flere mio., der oplever talerne via medierne

•

velvillige

•

skeptiske eller utilfredse velvillige

•

neutrale, tvivlende og modvillige, som primært vil befinde sig i det fjerne
publikum

•

journalister, kommentatorer og mediefolk.

De 14 funktioner er:
•

en overordnet funktion, som er en styrkelse af partiets og partiformandens
politiske indflydelse i samfundet

•

seks epideiktiske og stemmesamlende funktioner i forhold til de velvillige blandt
publikum, hvoraf den vigtigste er at skabe consubstantiality – engagement og
fællesskabsfølelse inden for partikulturen. De fem andre funktioner, som er en
fejrende, en bevarende, en uddannende og fornyende, en behagende og en
tillidsskabende, tjener alle til at skabe consubstantiality

•

en responsgenererende funktion i forhold til det nære publikum

•

en mediedækningsskabende funktion
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•

en deliberativ og stemmeflyttende funktion i forhold til den del af de neutrale og
tvivlende blandt publikum, som ligger holdningsmæssigt tæt på partiet

•

en dagsordensættende funktion i den offentlige politiske debat

•

en rolledefinerende funktion, der fremstiller partiet som betydningsfuldt i dansk
politik

•

en provokerende, inspirerende og aktiverende funktion i forhold til modvillige
blandt publikum

•

en demokratisk funktion, der bidrager til, at vælgerne kan træffe beslutninger og
stemme på et mere oplyst grundlag.

Jeg fik desuden bekræftet min hypotese om, at partiformænds landsmødetaler er
kendetegnet ved at være hybrider mellem de tre aristoteliske talegenrer, og jeg fandt
frem til, at de kan betegnes som politiske lejlighedstaler med understøttende forensiske
elementer. Denne sammensmeltning afspejler genrens komplekse retoriske situation,
hvor et centralt vilkår er, at talen udspringer af en epideiktisk begivenhed inden for en
politisk orienteret kultur, der må forholde sig til bl.a. politiske konkurrenter, kritik og
uenigheder.
Genren viste sig også at være kendetegnet ved, at talerne har størst effekt på kort
sigt. Desuden ser det ud til at være et generelt problem, at talerne er for fjendtlige over
for politiske modstandere og indeholder fordrejet og forsimplet argumentation. Det
forringer talernes stemmeflyttende effekt, skaber consubstantiality på et overfladisk og
uredeligt grundlag og er med til at forfladige den offentlige politiske debat i Danmark.
Min undersøgelse har også vist, at genren er dynamisk, og at enhver
partiformands landsmødetale vil være et enestående eksempel, som rummer unikke
elementer. Disse elementer kan kendes på, at de fungerer som svar på de individuelle
faktorer i den konkrete retoriske situation. Desuden er de udtryk for partiformandens
personlige fortolkning og håndtering af situationen: hans eller hendes retoriske agency.
Dermed kommer en kombination af Bitzers og Vatz’ situationsforståelser til syne som
et situationelt vilkår, der kendetegner genren. AS’ tale adskilte sig fra de andre ved bl.a.
at have en stor brug af humor, ironi og underholdende stilfigurer, ved kun i mindre grad
at forny holdningerne hos de velvillige personer i partikulturen og ved at være den mest
etisk uansvarlige med ekstrem polarisering og fjendtlighed over for politiske
modstandere. Dette hang til dels sammen med de mange positive constraints i AS’
retoriske situation og LA’s rolle i dansk politik.
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Genreforståelsen i specialet har været baseret på bl.a. Aristoteles, Bitzer,
Sullivan, Campbell, Jamieson, Miller, Conley, Foss, Kjeldsen og Villadsen. Denne
ramme for undersøgelsen har været velvalgt, f.eks. fordi den har givet et nuanceret
billede af genren som udtryk for noget kontinuerligt, dynamisk, situationelt, intentionelt
og forventningsskabende. I beskrivelsen og diskussionen af genren var det også
hensigtsmæssigt at fokusere på de funktioner, som indholdet og formen tjener til i den
retoriske situation, fordi de, som forventet, viste sig at være de mest stabile elementer i
genren. Undersøgelsen viste desuden, at de karakteristiske funktioner for genren kan ses
som sociale handlinger, der finder sted mellem partiformanden og publikum inden for
genrens rammer og på den måde forener partiformandens intentioner med de
situationelle krav og forventninger.
Min metode har været retorisk genrekritik, som er blevet tilpasset og udbygget i
overensstemmelse med empirien og undersøgelsens formål. Kombinationen af den
neoaristoteliske kritiks fremgangsmåde, det etiske vurderingskriterium og Foss’ tre
genrekritiske metoder – genrebeskrivelsen, genredeltagelsen og genreanvendelsen – gav
mulighed for at få indsigt i både det enestående og det generelle ved talerne. I et
fremtidigt arbejde med at undersøge retoriske genrer bør man være opmærksom på, at
ingen af de nævnte metoder kan stå alene, men nøje skal kombineres og modereres.
Endelig har det været udbytterigt at inddrage hybridbegrebet. Det bidrog til en forståelse
af den komplekse retoriske situation, der kendetegner genren, og det gjorde vurderingen
af de enkelte taler samt beskrivelsen og diskussionen af genren mere nuanceret.
Hybridbegrebet førte også til en bekræftelse af de eksisterende træk inden for de tre
aristoteliske genrer og gav indsigt i deres nutidige anvendelsesmuligheder. I den
forbindelse tilførte jeg primært ny viden til den epideiktiske genre ved at klassificere
’partiformandens landsmødetale’ som en subgenre til denne. Sullivans teori viste sig i
øvrigt at være yderst relevant til at give forståelse for de epideiktiske funktioner, og
teorien skinner tydeligt igennem i genrebeskrivelsen.
Mit indledende empiriske grundlag var de otte landsmødetaler, som blev holdt i
2013 af formændene for Folketingets partier. De så alle ud til at være paradigmatiske
for genren. Fire af disse blev inddraget i undersøgelsen, hvor AS’ blev valgt som fokus.
En svaghed ved undersøgelsen er, at empirien er begrænset og derfor kun har kunnet
danne grundlag for en tentativ og foreløbig genrebeskrivelse. Til gengæld var det
hensigtsmæssigt at udvælge fire taler, der adskilte sig på en række punkter, fordi det
bidrog til at validere og nuancere resultaterne. På baggrund af undersøgelsen kan det i
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øvrigt konkluderes, at de fire udvalgte taler stadig ser ud til at være paradigmatiske for
genren. Det skyldes, at de elementer, der varierer fra tale til tale, kunne underordnes de
karakteristiske genremæssige funktioner, som jeg fandt frem til. Endelig kan det
konkluderes, at det har været frugtbart at udføre en dybdegående retorisk kritik af AS’
tale, fordi det gav indblik i en enestående anvendelse af genren med særlig stor
inddragelse af retoriske virkemidler som fjenderetorik, humor og ironi.
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8. Perspektivering
Et oplagt fremtidigt arbejde i forlængelse af dette speciale vil være at gøre den tentative
og foreløbige genrebeskrivelse mere nuanceret og gyldig. Det kan ske ved at undersøge
et større antal taler og sammenligne resultaterne med mine.
Med udgangspunkt i den grundige analyse af Anders Samuelsens tale vil det
også være interessant at undersøge genrens karakteristika inden for enkelte kategorier
som sprog, stemmebrug, kropssprog, publikumsrespons og de visuelle virkemidler i
omgivelserne. I den forbindelse kunne man f.eks. med inspiration fra mine resultater og
Heritages artikel (1986) lave en nyere undersøgelse af publikums respons under
landsmødetaler i en dansk sammenhæng. Man kunne også undersøge genren med
narrativ retorik som fokusområde. Det er oplagt, fordi partilederens personlige
beretninger og en fortælling om partiets historie og udvikling ser ud til at være
gennemgående træk i talerne. Her vil det være oplagt at lade sig inspirere af Stefan
Iversen (2013), der har beskæftiget sig indgående med fortællingens betydning i retorisk
diskurs, særligt inden for den epideiktiske genre.
Min genrebeskrivelse er bredt favnende, og derfor kan den bruges som baggrund
for et videre arbejde med at beskrive sidestillede eller underordnede genrer. Mulige
subgenrer kunne f.eks. være landsmødetaler holdt af en bestemt partiformand,
landsmødetaler inden for et bestemt parti eller landsmødetaler holdt af partiledere i
regering eller i opposition. Man kunne desuden undersøge nyvalgte formænds
landsmødetaler. Fire aktuelle eksempler på det er Annette Vilhelmsens tale den 4. maj
2013, Pia Olsen Dyhrs (SF) tale den 1. marts 2014, Morten Østergaards (R) tale den 20.
september 2014 og Søren Pape Poulsens (K) tale den 27. september 2014. Afgående
partiformænds taler vil eventuelt også kunne beskrives som en særskilt genre. Den så vi
et eksempel på den 20. september 2014, hvor Margrethe Vestager (R) holdt afskedstale.
Landsmødetaler tæt på folketingsvalg kunne muligvis også være en separat genre, der er
kendetegnet ved at være rig på valgløfter og valgstrategi. Derudover vil det være
interessant at sammenligne danske partilederes landsmødetaler med f.eks. britiske party
conference speeches. Et videre arbejde kunne også undersøge, hvordan genren historisk
har udviklet sig.
Landsmødetaler, der ligger tidsmæssigt tæt på hinanden, vil i øvrigt kunne
bruges som udgangspunkt for en analyse af forskellige partiers argumentation i forhold
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til de samme aktuelle problemstillinger og debatter. F.eks. holdt både formanden i DF,
R og S landsmødetale den 20. september 2014, og i den forbindelse var debatten om
dagpengesystemet et centralt og konfliktfyldt tema i alle talerne. Morten Østergaard
lovede, at arbejdsmarkedsreformerne ikke bliver rullet tilbage, Helle Thorning-Schmidt
erklærede utilfredshed med de nuværende dagpengeregler og gav et valgløfte om et nyt
dagpengesystem med en S-ledet regering, og Kristian Thulesen Dahl sendte en
opfordring til regeringen om med det samme at invitere DF til forhandlinger på området
(Rømer, 20.09.2014. Albæk, 20.09.2014. Munksgaard, 20.09.2014).
Man kunne desuden beskæftige sig med landsmødetaler, som holdes af andre
end partiformanden. Et spændende eksempel er i den forbindelse en tale ved V’s
landsmøde i 2013, som blev holdt af formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Talen
havde en stor symbolsk værdi ved at fremstille V som Danmarks nye store arbejderparti
og ved at bryde med traditionen omkring S’ og fagbevægelsens tætte samarbejde. Talen
fik stor opmærksomhed fra medierne (Laugesen, 05.10.2013).
Endelig vil det kunne give en større forståelse for genren at få indblik i talernes
tilblivelse. Et oplagt fremtidigt projekt vil derfor være en undersøgelse af
taleskrivningsprocessen omkring partiformænds landsmødetaler og landsmødetaler i det
hele taget. Som inspiration kan nævnes Pernille Steensbechs undersøgelse ”På
ministerens vegne – om taleskrivning i et dansk ministerium” (1998).
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10. Bilagsoversigt
(Se den vedlagte bilagsmappe)
Bilag 1a: Manuskript til Anders Samuelsens landsmødetale 2013
Anders Samuelsens tale ved Liberal Alliances landsmøde, lørdag
den 20. april kl. 10.30 på Tivoli Hotel & Congress Center i
København. Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.altinget.dk/artikel/samuelsens-tale-ved-landsmoedet.
Bilag 1b: Vejledende oversigt over indhold og disposition i Anders Samuelsens tale
Bilag 1c: Oversigt over publikumsrespons under Anders Samuelsens tale
Bilag 2a: Manuskript til Annette Vilhelmsens landsmødetale 2013
Annette Vilhelmsens tale til Socialistisk Folkepartis landsmøde,
lørdag den 4. maj kl. 11.30 i Falconer Salen på Frederiksberg.
Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.altinget.dk/artikel/laes-sf-formand-annette-vilhelmsens-tale.
Bilag 2b: Retorisk kritik af Annette Vilhelmsens tale
Den retoriske situation: individuelle faktorer for Annette Vilhelmsen
Vedledende oversigt over indhold og disposition
Fortolkning og vurdering
Bilag 3a: Manuskript til Helle Thorning-Schmidts kongrestale 2013
Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokratiets kongres, lørdag
den 28. september kl. 12.10 i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Lokaliseret 20.08.2014 på
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=73966
0&menuID=700835&menuAction=select&topmenuID=700835.
Bilag 3b: Retorisk kritik af Helle Thorning-Schmidts tale
Den retoriske situation: individuelle faktorer for Helle Thorning-Schmidt
Vedledende oversigt over indhold og disposition
Fortolkning og vurdering
Bilag 4a: Manuskript til Lars Løkke Rasmussens landsmødetale 2013
Lars Løkke Rasmussens tale ved Venstres landsmøde, lørdag den 5.
oktober kl. 14 i Odense Congress Center. Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.venstre.dk/fileadmin/user_upload/Diverse/lmprogram.pdf.
Bilag 4b: Retorisk kritik af Lars Løkke Rasmussens tale
Den retoriske situation: individuelle faktorer for Lars Løkke Rasmussen
Vedledende oversigt over indhold og disposition
Fortolkning og vurdering
Bilag 5: Skema over Aristoteles’ genresystem
Bilag 6: Oversigt over typiske punkter på dagsordenen ved et landsmøde
Bilag 7: Oversigt over delegerede ved Venstres landsmøder
Bilag 8: Mail fra Ask Rostrup
Bilag 9: Tabel fra Danmarks Statistik
Bilag 10: Meningsmålinger

96

Bilag 11: Usb med bilag 11a-11h
Bilag 11a: Video af Anders Samuelsens landsmødetale 2013
Varighed: ca. 50 min. Lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=HkF1ey3CZuE.
Bilag 11b: Video af Annette Vilhelmsens landsmødetale 2013
Varighed: ca. 54 min. Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/05/04/101915.htm.
Bilag 11c: Video af Helle Thorning-Schmidts kongrestale 2013
Varighed: ca. 58 min. Lokaliseret 20.08.2014 på
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=7396
60&menuID=700835&menuAction=select&topmenuID=700835.
Bilag 11d: Video af Lars Løkke Rasmussens landsmødetale 2013
Varighed: ca. 51 min. Lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=KoAmV0_wlXc.
Bilag 11e: Manuskript til Johanne Schmidt-Nielsens årsmødetale 2013
Johanne Schmidt-Nielsens tale til Enhedslistens årsmøde, fredag den 26. april
kl. 14 på Docken i København. Varighed: ca. 35 min. Lokaliseret 20.08.2014
på
http://www.enhedslisten.dk/artikel/johannes-årsmødetale-71283.
Videolink lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=p68EeEMg23Q.
Bilag 11f: Manuskript til Margrethe Vestagers landsmødetale 2013
Margrethe Vestagers tale ved Radikale Venstres landsmøde, lørdag
den 14. september kl. 10.35 på Hotel Nyborg Strand. Varighed ca. 39
min. Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.altinget.dk/rssitem.aspx?id=935227.
Videolink lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=XHRCmG2BE6c.
Bilag 11g: Manuskript til Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2013
Kristian Thulesen Dahls tale ved Dansk Folkepartis årsmøde, lørdag den 14.
september kl. ca. 11.15 i Messecenter Herning. Varighed: ca. 54 min.
Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/Kristian_årsmødetale_2013.pdf.
Videolink lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=zPIYX0M0TJ8.
Bilag 11h: Manuskript til Lars Barfoeds landsrådstale 2013
Lars Barfoeds tale ved Det Konservative Folkepartis landsråd, lørdag den 28. september
kl. 11.20 på Tivoli Hotel & Congress Center i København. Varighed ca. 42 min.
Lokaliseret 20.08.2014 på
http://www.konservative.dk/Politik/Nyheder/Nyhedsarkiv/2013/09/landsraedstalelars.
Videolink lokaliseret 20.08.2014 på
https://www.youtube.com/watch?v=UBrdb73nS-s.
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