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Fryd og lede ved afslørende journalistik 
Af: Christine Isager, adjunkt, ph.d., Afdeling for retorik, Københavns Universitet  
Videnskab.dk/Retorikbloggen, 3. marts 2011 kl. 12:52 
 
 

Der falder brænde ned lige i nakken på journalist, tidligere tv-vært og -tilrettelægger 
René Fredensborg, efter at han i det seneste nummer af filmmagasinet Ekko delte ud af 
sine personlige erfaringer som novice i filmbranchen. En bestemt episode er løbet med 
opmærksomheden: 

En aften på et fagligt seminar bliver Fredensborg budt op til kokainsnifning af en 
konsulent, der efterfølgende skal være med til at afgøre, om Fredensborgs 
dokumentarfilmprojekt skal have flere støttekroner eller ej. Fredensborg nævner navne 
(og nævner, at han har optaget en del af hændelserne på bånd), og artiklen kom til at 
koste den pågældende konsulent sin stilling ved Det Danske Filminstitut. 

Af og til er ord bare ord, men andre gange er det klart for enhver, at ord også er 
handlinger, der kan få håndfaste konsekvenser både for andre mennesker og for taleren 
eller skribenten selv. Og lige præcis i et tekstformat som dette: en personlig skildring fra 
et lukket miljø, affattet i jeg-form og med omsorg for de sproglige detaljer, er 
skribentens ansvar vanskeligt at løbe fra: en mand har tydeligvis lagt en retorisk 
strategi. 

Strategien har meget, den skal forklare: Faktisk siger Fredensborg nemlig ja tak til både 
kokainen og filmstøtten – og råber vagt i gevær om proceduren som en beskidt praksis. 
Den er svær, men off we go, som han selv siger det undervejs i sin beretning. 

En viljeløs billardkugle 
Påfaldende er det imidlertid, at Fredensborg bruger sin retoriske handlekraft til at 
portrættere sig selv som alt andet end handlekraftig eller overhovedet strategisk 
bevidst. I sin historie optræder han nærmest som en billardkugle, der skydes omkring af 
stærke sociale kræfter: 

”Det er ikke engang min egen idé. At søge støtte til en dokumentarfilm…”, lyder hans 
åbningsreplik. Med foden indenfor hos Zentropa bliver han lammet af ”starstrucked-
hed” i kantinekøen bag Lars von Trier og ”sidder i tavshed og nipper” til filmselskabets 
eksklusive æblemost, når der er medarbejdermøde. Fremstillingen antyder endda, at 
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Fredensborg den vilde nat på kokain egentlig bare fulgte sin producers såkaldte 
masterplan om at charmere ”Filminstituttets selvgode konsulenter rent kunstnerisk” for 
siden få andre ”mere farveløse beslutningstagere” med på vognen. Den nat realiserer 
Fredensborg som i en drøm det kunstgreb, konsulenten har foreslået til hans 
dokumentarfilm: et ”journalistens downfall”, hvor Fredensborg vil ”synke til bunds” 
med sin historie – og dermed redde sin karriere. 

Grine eller græde? 
Og på den ene side kan man grine af billardkuglens skæbne, hvilket artiklens 
illustrationer, Jenz Koudahls karikaturtegninger, ret entydigt lægger op til. Med selve 
titlen på artiklen, ”Frygt og lede i Avedøre og omegn”, anråbes Hunter S. 
Thompsons gonzojournalistik, og med Thompson i ryggen kunne Fredensborg måske 
godt både blæse og have mel i munden: solidarisk skeje ud med de typer, han nu 
engang befandt sig iblandt, for sidenhen at nyde underholdningen i selskab med sine 
læsere, fejre sin litterære frihed og journalistiske uafhængighed, brænde alle broer og 
ikke være i lommen på nogen! 

Den gennemgående tone i fremstillingen er imidlertid lavmælt og krænket: ”Jeg er ikke 
bitter,” skriver Fredensborg til sidst, ”jeg vil bare have lov at fortælle sandheden på 
vegne af alle dem, der står udenfor” (dvs. uden for den indspiste filmbranche). Dermed 
beder han os om at fortolke billardkuglen i et tragisk perspektiv. I det tragiske 
perspektiv kan Fredensborg appellere til forargelse over de magtfulde spillere, der har 
stået rundt om poolbordet og stødt til ham – altså lige indtil han fik nok og besluttede at 
skrive sin artikel. 

Artiklen rejser debat og har, som nævnt, også fået noget virkelig uartikuleret respons. 
Og det, vil jeg mene, kan delvis begrundes i dens form: For ikke nok med, at 
Fredensborgs kontante angreb formidles som et udtryk for afmagt. Skribenten bærer 
samtidig den der gonzohat, der antyder, at der for René Fredensborg og hans læsere i 
virkeligheden kan være en god portion nydelse forbundet med hele den her affære. Og 
det er provokerende. 

  

 


