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TAR ORDET: – Det står ikke mye på spill i den norske valgkampen. Vi lever i en del av verden med fred og fordragelighet, og det vi diskuterer er småting i den store sammen-
hengen. De materielle omstendighetene gjør debatten vanskeligere, sier retorikkprofessor Jens Elmelund Kjeldsen, her på talerstolen i universitetsaulaen i Bergen. 
 FOTO: PRIVAT

1. For å begynne med det elemen-
tære. Hva er retorikk?

– Det er det utrolig mange 
svar på. Men skal jeg svare 
kort, er retorikk å handle med 
kommunikasjon. Altså påvir-
ke. Det kan være helt små 
ting, som hvis jeg sier ved 
middagsbordet: «Er du snill 
og rekke meg saltet», og der-
med får deg til å utføre en 
handling, til å få noen til å 
stemme på et visst parti. Reto-
rikk kan også berøre emosjo-
nelt. Retorikk er ikke kremen 
av kaken, ikke de flotte orde-
ne, men tankene, ideene og 
argumentasjonen som ligger 
bak.

2. Hvorfor er retorikk viktig?
– Fordi det påvirker oss. Og 

vi påvirker andre. Retorikk 
skjer hele tiden. Det interes-
sante er hvordan det skjer. Og 
at vi kan bli gode til å forholde 
oss til det, til å se hvordan an-
dre påvirker og til å selv å på-
virke. Det går altså an å trene 
seg god. Som fotball er det 

teoretisk, men man må også 
ut på banen og spille selv.

3. Hva kjennetegner den norske 
valgkampen så langt, retorisk 
sett?

– Den er ganske norsk. Den 
blir litt teknisk. Det er mye 
tall, og snakk om hva som går 
opp eller ned, som for eksem-
pel arbeidsledigheten. Det er 
en fragmentert debatt, og lite 
visjoner. Typisk er det også at 
nordmenn i enda mindre grad 
enn svensker og dansker liker 
det oppstyltede. Det skal være 
nedtonet og vanlig, og politi-
kerne skal helst være seg selv.

4. Er den norske valgkampen kje-
delig?

– Den er ikke perfekt, men 
jeg foretrekker den framfor 
den danske, som er hard og 
uforsonlig, og preget av en 
negativ tone og sterke angrep. 
De danske politikerne genera-
liserer og gir hverandre kalle-
navn, og diskuterer ikke 
sakene. Det blir mer som en 

boksekamp. Spørsmålet er jo 
egentlig: Hvorfor har vi valg-
kamp? Jo, det er jo fordi vi skal 
være i stand til å ta et valg. Det 
blir vi ikke dersom politikerne 
bare krangler. 

Ellers er det jo slik, i en tid 
med fred og fordragelighet, at  
debatten blir vanskelig. Man 
kjemper jo ikke akkurat for li-
vet. Det står lite på spill. Om-
stendighetene gjør at partiene 
egentlig bare flytter på små 
bokser med penger. Noe helt 
annet ser vi i USA, der det er 
stor bevegelse på ytterkante-
ne. Trumps mål er å skape så 
mye uro at hele samfunnet 
blir støtt.

5. For å ta to av  hovedmotstan-
derne i valgkampen, Jonas Gahr 
Støre og Erna Solberg. Hva kjen-
netegner dem?

– Støre har blitt kritisert for 
å være veldig omstendelig og 
uklar, og for teknisk. Jeg me-
ner derimot han er nyansert. 
Partilederdebatten i Arendal 
viste at Støre lærer fort, og 

helt tydelig har gått inn i valg-
kampmodus. Han presenterer 
korte setninger som slår tin-
gene fast. Det har han øvd på. 
Støre har gått fra å være re-
sonnerende til argumenteren-
de.

Når det gjelder Erna Sol-
berg, er hun en politiker med 
stor troverdighet, både hos 
sine egne og hos befolknin-
gen. I debattene mot Jens Stol-
tenberg kunne hun bli vel 
ivrig, det funket ikke så bra. 
Nå har hun endret strategi, 
hun holder mer tilbake. Hun 
kom inn i Arendal-debatten 
som en landsmoder.

Ellers er det verdt å merke 
seg at menn har en fordel 
framfor kvinner i debatter. 
Kvinner har et høyere stem-
meleie og snakker gjerne for-
tere enn menn, og det kan 
falle uheldig ut.

6. Sylvi Listhaug har blitt kritisert 
for sin retorikk, som at den er po-
lariserende. Enkelte kaller det ha-
tretorikk. Er du enig i kritikken?

– I stedet for å si min me-
ning om Listhaugs retorikk, 
vil jeg heller si noe om hva 
som kjennetegner den. Sylvi 
Listhaug er god på å finne ord, 
akkurat som som Siv Jensen. 
Snik-islamisering er et eksem-
pel på sistnevntes nyskapin-
ger. Listhaug var den som 
brukte ordet «hylekor» og ut-
trykket «båret inn på gullstol». 
Dette er korte ord som gjør at 
vi ser det fra et annet perspek-
tiv. Vi kaller det «framing», el-
ler innramming. Innlagt i 
ordene hennes, implisitt, lig-
ger kritikk eller en negativ 
vurdering. Det er sterke ord 
som deler folk. Det er strate-
gisk smart. Samtidig som List-
haug virker delende, er hun 
også stemmesamlende. Det er 
en sjelden kombinasjon. Til 
sammenlikning virker Sol-
berg, som ikke bruker like 
harde ord, men er mer argu-
menterende, stemmeflytten-
de. Det er altså to ulike 
strategier.

Når det gjelder det siste ut-

[INTERVJUET]
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 – For tiden leser jeg Jakten på Thunder av DN-journalis-
tene Eskil Engdal og Kjetil Sæther, som handler om 
organisert miljøkriminalitet og tjuvfiske av patagonisk 
tannfisk rundt Antarktis, en yndet fisk på gourmet-

kokkenes fat. Boka er tema på Bjørnsonfestivalen.

– Jeg kom tilfeldigvis over den franske filmen Velkom-
men til Marly-Gomont på Netflix. Den handler om en 
nyutdannet kongolesisk lege som sammen med fami-
lien flytter til en liten landsby i Frankrike. Jeg syns det 

er en skikkelig fin film og anbefaler den til alle!

– Fikk med meg Unge Produsenters konsert med Broen 
under Moldejazz. Hadde ikke hørt så mye om dem på 
forhånd, men det var innmari bra og de kommer med 
nytt abum i oktober.

–  I tillegg til Bjørnsonfestivalen er det også Friluftsli-
vets uke og #nattinaturen i september. Når hverda-
gen etter hvert tar oss, kan det være godt med en 
liten pause – kortreiste turer og å sove i hengekøye 

under åpen himmel i nærområdet er sikre vinnere.

SUNNIVA I. NERBØVIK ER STUDENT 
OG PRESSE- OG INFOANSVARLIG 
FOR BJØRNSONFESTIVALEN.

[ANBEFALT]

Bok

Film

Musikk

Opp-
levelse

[SETT & HØRT]

�Rauma har startet jakten på 
investorer til gondolbane.  
Ordføreren skal trekke i trådene. 

Sammenlikner Giroud med Solskjær
Blant engelske fotballjournalister blir Ole Gunnar Solskjær fort-
satt trukket fram som tidenes mest effektive innbytter. Nå har 
han fått konkurranse fra Arsenals Olivier Giroud, mener Daily Mir-
ror. De viser til at franskmannen har skåret sju mål som innbytter 
siden starten av fjorårssesongen. – Ikke siden Ole Gunnar Sol-
skjærs tid i Manchester United har Premier League hatt en spiller 
som man blir like glad for å se på benken, skriver avisa. 
 www.dailymirror.co.uk

SAS-fly klarte ikke lande på Kvernberget
SAS-flyet til Kristiansund  fra Gardermoen søndag klokka 12.30, 
fikk ikke landet på Kvernberget, skriver Tidens Krav. Avisa mottok 
meldinger fra flere om bord i flyet. – Ifølge én som var om bord, var 
begrunnelsen lavt skydekke. Flyet prøvde å lande én gang, men 
måtte fly tilbake igjen. Passasjerene som skulle til Kristiansund 
ble i stedet sendt videre med flyet som skulle til Molde, og måtte 
ta buss til Kristiansund, skriver avisa. www.tk.no

Etterlyser vitner etter grisekjøring
Mandag 31. juli rundt klokka 16.00 var Therese Brandal og barna 
på veg fra Åndalsnes mot Dombås. Her ble familien vitne til en 
svensk buss som ifølge de skal ha foretatt flere farlige forbikjørin-
ger. Nå ber Brandal om at flere vitner melder seg, skriver avisa 
Nytt i Uka. Bilder fra hendelsen er tidligere publisert hos Dagbla-
det og i Nytt i Uka. www.nyttiuka.no

Matoma spilte for 15 000 i Oslo
I kveld skulle Matoma ha stått på scena under Skyhøyt i Molde. I 
starten av august spilte han for 15 000 mennesker under Fin-
dings Festival på Bislett stadion i Oslo. Stemningen blant publi-
kum var stor, men anmelderen Sandeep Singh fra VG var litt 
mellomfornøyd. – Tom «Matoma» Lagergren er smittende blid som 
alltid, men fingrene hans er livredde for å kjede publikummet sitt. 
Det er som om han forsøker å knuse verdensrekorden i høgest 
antall låter i løpet av en time, skriver Singh. www.vg.no

 Retorikkprofessor Jens Elmelund 
Kjeldsen vil heller ha den tekniske 

og lite visjonære norske  
valgkampen enn den harde og 

uforsonlige danske.

ORDET I  
SIN MAKT

sagnet til Listhaug, det med 
imam-sleikingen, oppfatter jeg 
det som ekte; at hun ble virke-
lig opprørt og at det ikke var 
planlagt. 

Om jeg nå tok et retorisk grep 
på journalisten? Hehe, ja, å 
ikke svare på spørmålet er et 
kjent retorisk grep.

7. Senterpartiets Trygve Slagsvold 
Vedum har blitt beskrevet som et 
retorisk geni ?

– Mange har lagt merke til 
Vedum. Og siden rådgiveren 
hans er en av mine tidligere 
studenter, er jeg fristet til å 
svare ja. Me her har nok ver-
den, og de mange reformene - 
som nærpolitireformen og 
kommunesammenslåingen -  
innhentet Senterpartiets sak. 
Virkeligheten har innhentet re-
torikken.

8. Gir du terningkast til politikerne 
- og går det an å vinne en tv-debatt? 

– Jeg ga terningkast én gang, i 
Bergens Tidende i 2005, og det 
angret jeg på. Siden har jeg tak-

ket nei til det. Utfordringen ved 
å kåre en vinner, er at kriterie-
ne ikke er klarlagt. Er det den 
politikeren som best hjelper 
velgerne til å ta et valg? Eller er 
det den som best rakker ned på 
motstanderen?

9. Den beste talen du har hørt - hvil-
ken er det?

– I nyere, norsk tid er det 
Jens Stoltenbergs tale i domkir-
ka etter 22. juli. I en svært al-
vorlig situasjon sa Stoltenberg 
noe om hvem vi er og hva vi 
skal gjøre. Den fanget folk i det 
de tenkte, og anerkjente det. 
Det var ikke mange adjektiver 
der. 

10. Til Bjørnsonfestivalen kommer 
du både med retorikkbingo og Ta 
Ordet-konkurranse?

– I retorikkbingoen handler 
det om å introdusere retoriske 
grep, vise eksempler og utfor-
dre publikum til å kjenne dem 
igjen. Målet er å øke bevissthe-
ten. 

JENS E. KJELDSEN
  � Opprinnelig fra Odense 

i Danmark, bodd i Norge i 
22 år
  � Professor i retorikk og 

visuell kommunikasjon 
ved Universitetet i 
Bergen, og ansatt i 
Retorikkgruppen
  � Ansvarlig for retorikk-

bloggen http://voxpublica.
no/seksjon/allmenningen/
retorikkbloggen/
  � Aktuell: Foredrag og 

konkurranse på Bjørson-
festivalen 
 

Ta ordet er en talekonkur-
ranse utviklet her i Bergen for 
elever i videregående skole.  I 
år har vi utvidet konkurransen 
til å gjelde hele Vestlandet. Pre-
mien er på 10.000 kroner, og vi 
håper mange vil melde seg på!

VERA HENRIKSEN
vera.henriksen@r-b.no


