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THORE ROKSVOLD, dr. phil., er 

studieleder ved journalistuddannelsen og 

prodekan ved Avdeling for journalistikk, 

bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i 

Oslo, hvor han siden 1977 har undervist i norsk 

sprog og stil. Forud for dette var han i to år ansat 

ved Nordisk Institut, Århus Universitet. Han har 

arbejdet som journalist for Norsk Telegrambyrå 

(1984) og har udgivet både bøger og artikler om 

journalistsprog. Rokvolds fagområder er retorik, 

stilistik, genrelære, genrehistorie, argumentation, 

sproghistorie m.m.
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JULIE FABRICIUS, freelance journalist 

på DR og cand. mag. i dansk og retorik fra 

Københavns Universitet. Hun har brugt sin 

uddannelse på Danmarks Radio, TV2 og i 

forskellig kursusvirksomhed. Hun har altid 

beskæftiget sig med musik og sprog både som 

sanger, speaker og i forbindelse med 

anden mundtlig formidling.

Hun underviser bl.a. på: Danmarks Journalist-

højskole, Den Journalistiske Efteruddannelse, 

og Danmarks Radio. Derudover giver hun kurser 

i taleskrivning for politikere, erhvervsfolk, 

journalister og studieværter.

„Anvendt retorik“ er resultatet af mange 

års undervisning og erkendelsen af at 

især det mundtlige sprog ikke fungerer 

tilfredsstillende, specielt i medierne. 

www.akademisk.dk
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„Anvendt retorik“ viser at de grundlæggende principper for 

kommunikation, som de blev formuleret i den klassiske reto-

rik, ikke har ændret sig. Formålet med bogen er derfor bl.a. 

at præsentere sammenhængen mellem klassisk retorik og 

moderne kommunikationsvidenskab for journalister og 

alle andre der ønsker at kommunikere effektivt. Den sam-

menhæng kan give den mundtlige formidling et nyttigt per-

spektiv, og den kan styrke traditionsbevidstheden hos ud-

øverne af faget.

Journalist og cand.mag. Julie Fabricius har oversat, bearbej-

det og nyskrevet den norske journalist og prodekan Thore 

Roksvolds bog „Retorik for journalister“. Den foreligger nu 

tilrettelagt for danske læsere som resultatet af et samarbejde 

mellem de to forfattere.

A K A D E M I S K  F O R L A G

JULIE FABRICIUS   THORE ROKSVOLD
A

N
V

E
N

D
T

 R
E

T
O

R
IK

 ISBN 87-500-3922-9 M E D 
CD-ROM

Anvendt retorik_final FINAL SPLA1 1Anvendt retorik_final FINAL SPLA1   1 27/07/06 14:42:0527/07/06   14:42:05



Anvendt retorik – Tag sproget i munden



2



Julie Fabricius
Thore Roksvold

Anvendt retorik –
 Tag sproget i munden

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Anvendt retorik – Tag sproget i munden
Copyright © 2004 Julie Fabricius, Thore Roksvold og Akademisk Forlag 
– et selskab i Bonnier Forlagene A/S
1. udgave, 2. oplag 2005

Forlagsredaktion: Dorte Ipsen
Omslag: Harvey Macaulay, Imperiet
Illustrationer: Marianne Tümmler
Grafisk tilrettelægning: Jens Lund Kirkegaard
Sats: Tegneren Jens Aps, Vejle
Tryk: Nørhaven Book
Printed in Denmark 2005
ISBN-10: 87-500-3833-8
ISBN-13: 978-87-500-3833-7

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse
af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i
overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet
og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige
samtykke forbudt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte
uddrag til brug i anmeldelser.

Akademisk Forlag • Pilestræde 52 • 1112 København K •
www.akademisk.dk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Indhold

 Forord  9
 1 Træk af den klassiske retorik  11
 2 At kommunikere er at påvirke  19

Den klassiske tale  21
Logos  22 • Etos  22 • Patos  23

John F. Kennedys Berlintale  23
Moderne kommunikationsmodeller  25

 3 Journalistisk retorik og moral  32
Medievirkelighed  38

 4 Inventio  40
At indsamle stof – researchfasen – Første trin i de fem
forarbejdningsfaser  40
Topik  43

Aktualitet  47 • Sensation  47 • Identifikation  49 • Væ-
sentlighed  52

 5 Dispositio  54
At disponere sit stof og skabe overskuelighed – Andet trin i de
fem forarbejdningsfaser  54

Den klassiske retorik  54 • Antikkens og 1600-talsklassicis-
mens tragedier  56 • Romanen og den moderne drama-
turgi  57 • Journalistik  58 • Gentagelsen  61

5

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




