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Hvorfor undskylder skribenten sig? 
 
Af Christine Isager, adjunkt, ph.d., Afdeling for Retorik, Københavns Universitet 
Videnskab.dk/Retorikbloggen, 13. november 2013 
 
 
Som filmskaber er Mads Brügger blevet kendt som en demonstrativt overmodig 
hovedperson i sit eget værk. “Verdens mest provokerende” skrev faktisk Huffington 
Post, som det fremgår af den filmplakat, der ledsager artiklen her.  
 
I en ny bog, Klovnekrigen, møder vi Mads Brügger som skribent. Her præsenterer han et 
udvalg af sine længere journalistiske artikler, som i tidens (ca. 15 års) løb har optrådt i 
magasiner som Virus, Euroman og Ekko. Lasse Lavrsen, der anmelder artikelsamlingen i 
Information (29.10), kalder Brüggers arbejde "vedkommende, grænseoverskridende, 
vildt og virkelig, virkelig velskrevet" – og tilføjer så med nogen undren, at Brügger 
alligevel stiller sig bemærkelsesværdigt sårbar an.  
 
Det gælder specielt i artiklernes indledninger, der ifølge Lavrsen er ujævne og til tider 
nærmest undskyldende … de mest usikre, jeg kan mindes at have læst. Manden kan 
næsten ikke få sig til at gå i gang og er næsten hver gang i tvivl om, hvor og hvordan han 
skal starte. Det bliver kun endnu værre af, at teksterne i samlingen er udstyret med en 
ekstra ny undskyldning. 
 
Dette er ganske rigtigt et påfaldende retorisk træk – som vi kan genkende især fra fest- 
og anden lejlighedsretorik. "Jeg er ingen taler," siger din fætter undskyldende, men 
fortsætter alligevel. For snart igen at afbryde sig selv: "Nej, lad mig begynde et helt 
andet sted... " Det gør han, din fætter, selvom han formentlig har forberedt sig 
grundigt, og selvom han kan vise sig at være den taler, der den dag oplyser og bevæger 
forsamlingen, så de taler med hinanden om det længe efter.  
 
Der er altså en stærk tradition for at insistere på sin retoriske utilstrækkelighed og ikke 
kun blandt talere og skribenter, der faktisk er amatører. Som sagt gør Mads Brügger det 
også. Men hvorfor egentlig? Som journalist får man vel ikke sit honorar for at mangle 
ord? 
 
Hvad skribentens kvalme kommer sagen ved 
Ligesom med lejlighedsretorikken skal magasinjournalistik gerne være et stykke elegant 
retorisk håndværk; læseoplevelsen må gerne i sig selv berede publikum nydelse. Men 
med måde. En alt for ferm og målrettet skribent kan vække mistro, han kan synes at 
være blevet forført af sine egne retoriske evner og have tabt sagen af syne.  
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Ved i stedet at tøve over for sin opgave, kan han vise læseren, at han har respekt for 
sagen og ikke (kun) taler eller skriver for sin egen forfængeligheds skyld. At han vakler, 
er én måde at bedyre, at han forsøger at begribe og beskrive virkeligheden og ikke har 
formet den frit i en rutinepræget og/eller selvoptaget rus af en skriveproces.  
 
Et eksempel, jeg af og til bruger som eksempel i min skriveundervisning, er en 
reportage, Mads Brügger skrev til Euroman fra en våbenmesse, Milipol i Paris, i 2002. 
Ved den lejlighed kunne der godt være lagt op til pulserende beskrivelser af al den 
avancerede teknologi, der var samlet under ét tag, hvilket Brügger selv lidt ironisk 
påpeger: 
 

Hvis man har tålmodighed skal jeg nok berette om alle de fede, nye 
teknikker og trends, som er på vej. I denne nederverden er de nemlig ikke 
bange for fremtiden, skal jeg love for. 

 
Men Brügger beder netop om tålmodighed og slår koldt vand i sit sprog fra første færd 
for at markere, at oplevelsen er stærkere end både hans nerver og de journalistiske 
rutiner. Han har kvalme, melder han, og vælger en skrivestil, der er tilsvarende bleg og 
afdæmpet: 
 

Det er et langt klip, og sådan skriver jeg også om det ... og hvis dette var 
journalistik, ville jeg ikke fortælle det på denne måde, men dette er ikke 
journalistik, dette er sandheden. 

 
I denne stemning følger vi Mads Brügger rundt på messeområdet, og trods sin 
demonstrative lede ved situationen forsøger han at passe og tilpasse sit journalistiske 
arbejde. Han gennemfører nogle interviews, studerer nogle produkter og forsøger at 
finde mening for sig selv i scenariet, for eksempel ved løbende at referere til tv-serier, 
computerspil og lignende fra sine egne (og læsernes) mere vante rammer.  
 
Han opsøger også nogle af de danske producenter, der er repræsenteret på messen for 
at undersøge deres rolle i den globale våbenindustri. Den opgave har han dog ikke 
meget held med; alt hvad han kan gøre, er at nævne dem og deres firmaer ved navn og 
citere de få replikker, han kan få ud af dem, for dog i det mindste at afsløre, at de er 
hemmelighedskræmmere: 
 

"Husk nu ikke at nævne os," siger Peter Kristiansen. "Ja, ja," siger jeg og 
forsvinder i slipstrømmen på 50 politigendarmer fra Chile. Med løgn på. 

 
Her markerer Brügger, hvad alternativet til den underspillede, usikre stil kunne have 
været. For eksempel at blive grebet af den eksklusive atmosfære, dyrke jargonen fra før 
(den med de "fede, nye trends"), komme på fortrolig fod med sine kilder og lade dem 
tale uden for referat. 
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Brüggers utilstrækkelighedserklæringer og dertilhørende leg med formen tjener altså til 
at markere hans professionelle og personlige integritet. Vi skal vide, at han anstrenger 
sig for at fortælle sin historie med ord, han selv har valgt, så de matcher ting, han selv 
har set. Vi skal vide, at hverken det sociale pres på stedet, altså på våbenmessen, eller 
det pres, der også er på spil i skrivesituationen, altså i regi af Euroman, kan korrumpere 
ham, selvom faren altid er overhængende. Han stritter imod, og netop derfor er han 
naturligvis fra først til sidst sine læseres ven. Præcis som din fætter ved festen, som 
også stritter imod, og som gerne vil insistere på sin oprigtighed og uafhængighed i en 
situation, der meget let kan blive socialt og (dermed) retorisk klichepræget.  
 
Gode historier fortæller ikke sig selv 
Og naturligvis kan undskyldningerne og krumspringene i sig selv stivne til klicheer: en 
god kontakt til læserne er der ingen faste formler for. Men når formlerne fungerer – og 
Brügger prøver som sagt mange varianter af i løbet af Klovnekrigen, hvor hver opgave 
kalder på nye overvejelser (“…man skal opfinde et nyt sprog for at naile denne 
dionysiske massebevægelse…”, skriver han fx fra festivalen Burning Man i 
Nevadaørkenen i 2003) – kan det få vores fælles virkelighed til faktisk at føles fælles og 
virkelig. Og minde os om, at de historier, vi hører, ikke giver sig selv, men at det – 
tværtimod – er en kunst at fortælle dem.  
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Indlægget her er en revideret version af en artikel fra KOM Magasinet 17, 2004:  
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