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I Danmark holder vi taler uafbrudt. Lejlighedstaler og politiske 

taler. Nytårsaften og 1. januar sidder mange danskere foran fjern

synet og lytter til dronningens og statsministerens nytårstaler. Og 

i for året forbereder forældre og unge sig på at hylde hinanden 

ved konfirmationsfester, mens også 1. majtaler, grundlovstaler, 

pris og takke  taler og båltaler til sankthansaften er lige så sikre 

som amen i kirken og lederens konstante tale til medarbejderne. 

Vi taler og lytter og spekulerer som gale over, hvad der egentlig 

bliver sagt og skal siges.

I danske taler skabes, formes og forhandles de værdier, der ud gør 

koordinaterne for vores individuelle og fælles stræben. I talerne 

for mulerer vi forestillinger om lykke, frygt, moral, tro, sam funds

sind, identitet, medmenneskelighed, skønhed, kultur og det gode 

liv. Her forankres konkrete beslutninger og politiske tiltag i større 

fortællinger. I en både højstemt og særlig dansk stil. 

Danske taler sætter ord på talekunsten i Danmark og meddeler 

os klart og tydeligt, hvordan fx statsministeren fortolker vores 

fælles danske værdier, og hvordan kronprinsesse Mary i anledning 

af kronprins Frederiks 50års fødselsdag i 2018 både skoser og 

hylder humoristisk, som det sig hør og bør.
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Introduktion

marie lund

Danske taler – 20 opbyggelige analyser er en undersøgelse af danske 
talers retorik med udgangspunkt i analyse af talernes retoriske stra-
tegi, formål og sociale handlekraft. Hensigten med at forske i den 
danske oratoriske tradition er at øge indsigten i den samtale, der er 
grundlaget for det demokratiske samfund. Det er en bærende idé, at 
forskellige typer af taler – fra politiske og professionelle taler til lej-
lighedstaler, der holdes i private sammenhænge for at give personli-
ge relationer social gyldighed – er vigtige vidnesbyrd om vores sam-
fundsmæssige og kulturelle habitus. I disse taler skabes, formes og 
forhandles de værdier, der udgør koordinaterne for vores individu-
elle og fælles stræben. I talerne formulerer vi forestillinger om lykke, 
frygt, moral, udsyn, tro, samfundssind, identitet, medmenneskelig-
hed, skønhed, kultur, det gode liv – og det gode samfund. Her for-
ankres konkrete beslutninger og politiske tiltag i større fortællinger. 
Her argumenteres og debatteres for og imod spørgsmål, der ikke er 
enighed om. Og alt imens er begreber og konkrete formuleringer i 
talerne med til at konstituere både de dilemmaer og den virkelighed, 
der diskuteres. Dette gælder ikke mindst den retoriske konstituering 
af publikum og taleren selv; talerne former både karakteren af deres 
tilhørsforhold, graden af retorisk handlekraft og grænserne for den. 
Samtidig er taler i konkret forstand en udøvelse af engagement. Der 
er investeret tid og tanker i tilrettelæggelsen af talen, i udformningen 
af manuskriptets ideer og konkrete formuleringer, ligesom nærvær 
og energi i talens fremførelse skaber et enestående nu, som taler og 
publikum deler.

Egentlig reception af taler finder ikke sted i et særligt stort om-
fang i dagens Danmark. I umiddelbar forlængelse af tv-transmissio-
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10 ·  d a n s k e  t a l e r

nen af dronningens nytårstale drøftes talens indhold af et panel i en 
let og løftet stemning. Politiske taler som statsministerens nytårstale 
og statsministerens tale ved Folketingets åbning bliver heller ingen 
dybdegående behandling til del; efter at partiledere fra opposition og 
støttepartier har kritiseret talens politiske indhold, foretager en poli-
tisk kommentator en indholdsparafrase af talen og skitserer de stra-
tegiske linjer. Det er efterhånden ikke ualmindeligt, at store politiske 
taler også kommenteres af en retoriker, men ofte bliver det ved det, 
og en egentlig retorisk læsning, hvor talen analyseres og bedømmes 
som tale, udebliver.

Kontrasten til den litterære institution er betydelig. Når en ro-
man eller en novellesamling udkommer, bæres den frem af professio-
nel reception og kommercielle interesser. Mange litterære udgivelser 
bliver genstand for kritiske anmeldelser i aviser og magasiner, mens 
nogle opnår at blive promoveret i interviews med forfatteren i aviser, 
blade og litteraturprogrammer. Dertil kommer den forretningsmæs-
sige side af bogbranchen med præsentation af bogen på bogmesser, 
oplæsningsarrangementer, fremvisning af bogen i boghandlen og su-
permarkedet, rosende omtale i bogklubbens blad og annoncering i 
trykte og digitale medier. I sammenligning er en politisk tale eller en 
lejlighedstale en anderledes flygtig eksistens. Men måske er det ikke 
rimeligt at sammenligne taler med litteratur; hvor litterær kvalitet er 
et sammensat hele af omfattende viden, menneskelig indsigt, kunst-
nerisk følsomhed, originalitet i sprog og ideer og et resultat af en ofte 
langvarig arbejdsproces, er taler for det meste bestillingsarbejde, 
ned  fældet til en bestemt lejlighed under tidspres, med det formål at 
overbevise et konkret publikum om en bestemt idé. Det kan derfor 
synes naturligt, at litterære produkter understøttes af en langt mere 
omfattende institutionalisering end taler. 

Ikke desto mindre er taler vigtige, og analyseret og bedømt på 
deres egne præmisser, som retorik, er de betydningsfulde indlæg i 
den samtale, der foregår i politiske processer og i hverdagslivet. Dan-
ske taler søger gennem retorisk analyse og kritik med særlig vægt på 
genreperspektivet at give en finmasket og systematisk afdækning af 
talegenrernes muligheder, dynamik og sociale formål. Bogen sigter 
mod at øge forståelsen af taler og talers funktion i en bredere offent-
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i n t r o d u k t i o n  ·  11

lighed og dermed kvalificere diskussionen og bedømmelsen af dem. 
Den retoriske genreundersøgelse baseret på retorisk analyse og kritik 
af aktuelle taler på baggrund af viden om den genre, som talen del-
tager i og reviderer, udgør således et forskningsbaseret fundament at 
vurdere den konkrete tale ud fra. 

Tale og tekst
Da Danske taler primært er en undersøgelse af taler, er det på sin 
plads at gøre rede for, hvad der forstås ved det. Den mundtlige tale 
er en begivenhed, hvor en taler fremfører en tale for et publikum, og 
hvor taleren og publikum på et givent sted i et givent tidsrum er sam-
men om at deltage i denne aktivitet. De er ofte fysisk til stede i samme 
rum, men en tale kan også være medieret gennem tv, radio, internet 
eller en avis. Talen kan meget vel være udarbejdet på forhånd, sådan 
at taleren læser op af et talemanuskript eller støtter sig til et i fremfø-
relsen. Men talen er egentlig ikke talemanuskriptet; en tale er mundt-
lig og dermed først og fremmest en begivenhed, der varer, fra taleren 
tager ordet, til hun afslutter.1 

Når talen er holdt, har den formentlig gjort et eller andet indtryk 
på medlemmerne af publikum. De kan være blevet overbevist af de 
argumenter og ideer, taleren har fremført, eller også har talen påvir-
ket deres følelser. De kan have fået bestyrket eller nuanceret hold-
ninger og synspunkter, de havde i forvejen. Det er også muligt, at de 
først og fremmest har fået bekræftet eller korrigeret deres indtryk af 
taleren, eller at de går derfra med en sjov anekdote eller en flot for-
mulering i tankerne. 

Nogle gange påvirker talen publikum på en anden måde, end 
taleren har haft til hensigt. Det sker for eksempel, når taleren ikke 
tager højde for de indvendinger eller modfortællinger, publikum 
måtte have. Hvis en bedstemor til en konfirmation fortæller vittige 
anekdoter om pasning af konfirmanden som barn, og mange blandt 

1 Jens Kjeldsen, Amos Kiewe, Marie Lund og Jette Barnholdt Hansen, Speechwriting in Theory and Prac
tice (London: Palgrave Macmillan, 2018). Dette afspejles i den bemærkning, der ofte ledsager publice-
ringen af en tale i pressen eller på et ministeriums hjemmeside: ”Det talte ord gælder.”
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publikum husker, at hun knap deltog i pasningen, vil talen formentlig 
vække skepsis hos dem. Her foregår der en terminologisk kamp om 
at definere virkeligheden. Selv om det umiddelbart er den, der fører 
ordet, der har magten til at skrive historien, definere og begrebssæt-
te, kan en tale sjældent lykkes, hvis den er fri fiktion. En vellykket tale, 
der overbeviser et publikum, må gribe fat i nogle af de fortællinger, 
værdier, overbevisninger, forestillinger eller følelser, som publikum 
allerede har. Skal en tale ændre afgørende på de eksisterende hold-
ninger og opfattelser, må den foretage en stærk og overbevisende re-
formulering af disse. 

En tale kan have en umiddelbar effekt på et tilstedeværende pub-
likum, der kan udgøres af den talende selv, en lille gruppe eller en 
større forsamling – som da Thorvald Stauning talte til 50.000 men-
nesker ved et socialdemokratisk friluftsmøde i Odense i 1938. Den 
kan få en langtidsvirkning som følge af pressens reception, dens cir-
kulation på internettet og de sociale medier eller en eventuel pub-
licering på tryk. Den kan blive kanoniseret og få et uforudset pub-
likum mange år senere og indgå i studerendes pensum eller være 
genstand for en retorisk kritisk læsning. Langt de fleste taler vil dog 
alene sætte deres aftryk på det publikum, der var til stede, da taleren 
tog ordet. Det gælder for den slags taler, som der holdes i tusindvis 
af i Danmark hver dag på arbejdspladsen, ved private sammenkom-
ster, og når festivaler åbnes, og svømmehaller indvies. Nogle af disse 
hverdagstaler optages og lægges på internettet, hvor de potentielt vil 
kunne nå større udbredelse, men det er de færreste talere forundt 
reelt at nå ud til et større publikum. Mens taler af statsledere, højt 
profilerede politikere eller erhvervsledere, kongelige og berømtheder 
nærmest per definition er sikret en vis udbredelse, vil kun de færreste 
amatøroptagelser, som lægges ud af partiforeninger eller bryllupsgæ-
ster, reelt interessere ret mange andre end dem, der i forvejen deltog 
i begivenheden.

Man kunne indvende, at det er forkert at læse og bedømme en 
tale som et afsluttet og meningsfuldt hele: et værk. Værkbegrebet 
stammer fra kunstfagene, herunder litteraturkritikken, hvor værkets 
enhed – og ideen om, at værket er gennemstrømmet af forfatterens 
beåndede vilje og hensigt – for længst er blevet antastet. I forhold 
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til den kritiske læsning af taler er det kun endnu mere indlysende, at 
værkbegrebet er problematisk. Retoriske kritikere kan ikke tage for 
givet, at den tekst, der udgør en tale, er den mest meningsfulde eller 
relevante genstand at analysere. De må tage højde for, at retorik også 
er praktisk hverdagssprog, der fungerer i bestemte kontekster. Den 
er kommunikativ, formålsrettet og performativ. Således er en tale, 
fx Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale i 2013, på én gang en færdig 
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2 Michael Calvin McGee, ”Text, Context, and the Fragmentation of Contemporary Culture”, i Contempo-
rary Rhetorical Theory, red. John Lucaites et al. (New York: The Guilford Press, 1999), 70 ff. 

3 Martin J. Medhurst, ”Ghostwritten Speeches: Ethics isn’t the only Lesson”, Communication Education 
36 (1987), 247. 
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kontekster og filtreres af tilhøreres varierende fortolkningshorison-
ter – foruden distraktioner i form af sanseindtryk, associationer og 
refleksioner af mere personlig art, sådan at næppe to individer blandt 
publikum vil have hørt ’den samme’ tale. Derfor fordrer retorisk kri-
tik af taler, at kritikeren foretager reflekterede valg i sammensætning 
af analyseobjektet, fx hvilke argumenter, eksempler, metaforer, frag-
menter og kontekster, der er udgangspunkt for den kritiske læsning.

Teori og metode
Bogens vigtigste teoretiske og metodiske hjørnestene er genreana-
lyse, konstitutiv retorik og hverdagens retoriske praksisser. Undersø-
gelsen foregår som en systematisk afdækning af den enkelte genres 
funktion og sociale formål. I selvstændige undersøgelser defineres 
specifikke talegenrer ved at give en redegørelse for genrens retoriske 
funktion med fokus på situationelle, formelle og indholdsmæssige 
karakteristika. Genreanalysen kombinerer induktive og deduktive 
analysemetoder, når den veksler mellem at have fokus på den enkelte 
tales særtræk og genrens konstituerende karakteristika. Foruden at 
foretage en nærlæsning af enkelte taler forpligter genreundersøgel-
sen sig på en vis volumen af taler, der deltager i den enkelte genre. 
Et amerikansk forbillede i den henseende er Karlyn Kohrs Campbell 
og Kathleen Hall Jamiesons hovedværk om den amerikanske præsi-
dents officielle taler: Presidents Creating the Presidency. Deeds Done 
in Words (2008), mens kanoniske tekster af Campbell og Jamieson, 
Carolyn Miller m.fl. udgør det generelle retoriske genrekritiske fun-
dament.4 Bogen kombinerer desuden et synkront og et diakront per-
spektiv, når den både har fokus på den enkelte tales form og indhold 
og dens sammenhæng med tidligere eller senere bidrag til genren. 
Genreforståelsen hviler på en idé om, at en tale deltager i en genre 
– og bidrager til genrens udvikling – snarere end at tilhøre en be-
stemt genre. Undersøgelsen stræber således hverken mod klassifika-

4 Karlyn Kohrs Campbell og Kathleen Hall Jamieson, ”Form and Genre in Rhetorical Criticism: An 
Introduction”, i Form and Genre. Shaping Rhetorical Action, red. K.K. Campbell og K.H. Jamieson (Falls 
Church, VA: Speech Communication Association, 1978), 9-32; Carolyn R. Miller, ”Genre som sosial 
handling”, Rhetorica Scandinavica 18 (2001), 19-35.
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tion eller endelige definitioner, idet genrer antages at være dynamiske 
og i konstant udvikling. I forlængelse heraf anlægger Danske taler et 
komparativt perspektiv, hvor danske taler, når det er relevant, holdes 
op mod andre landes taler og oratoriske traditioner. Nogle af analy-
serne inddrager også andre metoder; når det er tilfældet, redegør de 
enkelte artikler for dem.

Bogens teoretiske orientering kan karakteriseres som konstitutiv 
retorik.5 Konstitutive teorier udgør et vigtigt, om end ikke uantastet 
spor i retorisk kritik i de sidste tre-fire årtier, men griber samtidig 
tilbage til sofisternes ideer om, at retorik mere grundlæggende sætter 
rammerne for vores forståelse af verden. Således er både den sag, vi 
debatterer, og talerens og publikums identitet fortolket og bearbejdet 
af sproget. I Danske taler betyder interessen for talernes skabende 
kraft, at undersøgelsen retter sig mod blandt andet talernes artiku-
lation af bærende begreber og fælles fortællinger. Ligeledes central 
er analysen af talerens etos og den kollektive identitet og retoriske 
handlekraft, talerne tilskriver publikum.

Undersøgelsen i Danske taler inkluderer ikke blot ’store’ taler, 
officielle eller offentlige, men også mere folkelige former som bryl-
lupstalen og konfirmationstalen, der holdes i private sammenhænge. 
Dette brede fokus har sit teoretiske ståsted i blandt andet retorikeren 
Gerard A. Hausers teori om vernacular rhetoric, dvs. hverdagens re-
toriske praksisser.6 Hauser sætter offentlig debat i flertal og insisterer 
på, at ikke-officielle medlemmers rådslagning om samfundsspørgs-
mål er et vigtigt retorisk område, fordi også hverdagens diskursive 
udvekslinger bidrager til kollektiv meningsdannelse. Påskønnelsen af 
bred, aktiv deltagelse i samfundets dialoger ændrer ikke bare karak-
teren af aktiviteten, men også normerne for, hvordan de kan begri-
bes og bedømmes. Det er i forlængelse heraf en vigtig præmis for 
Danske taler, at undersøgelsen må udføres med fornemmelse for de 
sær lige retoriske vilkår, som gør sig gældende i de konkrete talesitua-
tioner. 

5 Maurice Charland, ”Constitutive Rhetoric: The Case of the Peuple Québécois”, The Quarterly Journal of 
Speech 73 (1987), 133-150. 

6 Gerard A. Hauser, Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres (Columbia, SC: Uni-
versity of South Carolina Press, 1999).
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Vurdering af de enkelte taler baserer sig på begrebsbaseret reto
risk analyse og fortolkning. Genreanalysen lægger op til at vurdere 
talens sociale formål, dvs. om talen lever op til både det samfunds
mæssige behov og den konkrete retoriske situation. Evalueringen 
hviler i øvrigt på kriterier om talens hensigtsmæssighed, normer for 
god argumentation og konstitutive perspektiver, fx hvilke handlemu
ligheder eller identiteter talen tilbyder publikum. Endelig vurderes 
det, man kan kalde sprogets sprødhed. Det er et både æstetisk og 
retorisk vurderingskriterium, som vedrører talens sproglige kraft og 
originalitet. At sproget i taler skal være mundret, klart og levende, 
vidste allerede Dionysios af Halikarnassos, men som nutidig sprog
norm handler det desuden om at sikre meningsdannelse, der rum
mer mulighed for nytænkning og social forandring. For at bære ideer 
frem, beskrive handlemuligheder og få mennesker til at høre, forstå 
og handle må sproget i taler være friskt og kraftfuldt. Politiske flosk
ler som ’vi skal investere i velfærd’, ’politik gør en forskel’ og ’grøn 
omstilling’ leder ingen sjæle. Således vil den kritiske vurdering også 
tage højde for, at talerne hverken stivner i den høje stils pompøse og 
konstruerede sætninger eller sander til i hverdagssprogets mundtlige 
klicheer, som sænker publikums opmærksomhed og fratager taleren 
retorisk lederskab. 

Den oratoriske tradition bliver imidlertid ikke levende af, at den 
i princippet er tilgængelig. Den bliver levende, når forskere og stu
derende begrebssætter den med analyse og kritik, der er interes
sant og væsentlig. Når retorikere i dag stadig læser Martin Luther 
Kings ”Letter from Birmingham Jail” med blik for den fælles retori
ske handlekraft, som King giver et stærkt differentieret publikum af 
amerikanere fra militante sorte til moderate hvide, er det især, fordi 
skarpsindige retoriske nærlæsninger har holdt den frisk. Skal interes
sen for den danske oratoriske tradition derfor mere end blot vækkes, 
men også slå igennem i forskning, undervisning og den almindelige 
danskers bevidsthed på længere sigt, må den følges af en retorisk kri
tisk udvikling af fagets metoder og begreber. Rehabiliteringen af den 
danske oratoriske tradition kommer nemlig ikke af sig selv. Derfor er 
Danske taler et kollektivt projekt, hvor retorikere har arbejdet sam
men om at kortlægge, genrebestemme, nærlæse, udvikle, vurdere og 

113046_danske taler_cc19_.indd   16 10/11/2020   09.17



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

16 ·  d a n s k e  t a l e r

Vurdering af de enkelte taler baserer sig på begrebsbaseret reto
risk analyse og fortolkning. Genreanalysen lægger op til at vurdere 
talens sociale formål, dvs. om talen lever op til både det samfunds
mæssige behov og den konkrete retoriske situation. Evalueringen 
hviler i øvrigt på kriterier om talens hensigtsmæssighed, normer for 
god argumentation og konstitutive perspektiver, fx hvilke handlemu
ligheder eller identiteter talen tilbyder publikum. Endelig vurderes 
det, man kan kalde sprogets sprødhed. Det er et både æstetisk og 
retorisk vurderingskriterium, som vedrører talens sproglige kraft og 
originalitet. At sproget i taler skal være mundret, klart og levende, 
vidste allerede Dionysios af Halikarnassos, men som nutidig sprog
norm handler det desuden om at sikre meningsdannelse, der rum
mer mulighed for nytænkning og social forandring. For at bære ideer 
frem, beskrive handlemuligheder og få mennesker til at høre, forstå 
og handle må sproget i taler være friskt og kraftfuldt. Politiske flosk
ler som ’vi skal investere i velfærd’, ’politik gør en forskel’ og ’grøn 
omstilling’ leder ingen sjæle. Således vil den kritiske vurdering også 
tage højde for, at talerne hverken stivner i den høje stils pompøse og 
konstruerede sætninger eller sander til i hverdagssprogets mundtlige 
klicheer, som sænker publikums opmærksomhed og fratager taleren 
retorisk lederskab. 

Den oratoriske tradition bliver imidlertid ikke levende af, at den 
i princippet er tilgængelig. Den bliver levende, når forskere og stu
derende begrebssætter den med analyse og kritik, der er interes
sant og væsentlig. Når retorikere i dag stadig læser Martin Luther 
Kings ”Letter from Birmingham Jail” med blik for den fælles retori
ske handlekraft, som King giver et stærkt differentieret publikum af 
amerikanere fra militante sorte til moderate hvide, er det især, fordi 
skarpsindige retoriske nærlæsninger har holdt den frisk. Skal interes
sen for den danske oratoriske tradition derfor mere end blot vækkes, 
men også slå igennem i forskning, undervisning og den almindelige 
danskers bevidsthed på længere sigt, må den følges af en retorisk kri
tisk udvikling af fagets metoder og begreber. Rehabiliteringen af den 
danske oratoriske tradition kommer nemlig ikke af sig selv. Derfor er 
Danske taler et kollektivt projekt, hvor retorikere har arbejdet sam
men om at kortlægge, genrebestemme, nærlæse, udvikle, vurdere og 

113046_danske taler_cc19_.indd   16 10/11/2020   09.17

i n t r o d u k t i o n  ·  17

revurdere danske taler. Danske taler forstås her som taler, der holdes 
til danske borgere. 

Bogens opbygning
Bogen indledes af en oversigtsartikel om den danske oratoriske tra-
dition. Bogens øvrige artikler er individuelle fremstillinger af retori-
ske genrer, der har formet retoriske og demokratiske offentligheder 
i perioden 1849 og frem til i dag – visse genrer betydeligt længere, 
visse betydeligt kortere. Under overskrifterne Officielle taler, Parti-
politiske taler, Mobiliserende taler, Taler ved højtideligheder, Festtaler 
og Taler ved folkefester gives en kort introduktion til artiklerne og et 
overblik over genrernes fællestræk og indbyrdes forhold. De officielle 
taler er åbningstalen, statsministerens nytårstale, regentens nytårsta-
le, krigens taler og den officielle undskyldning. De partipolitiske taler 
er partilederens landsmødetale, partilederens tale på valgaftenen og 
valgtalen. De mobiliserende taler er demonstrationstalen, 1. maj-ta-
len og lederens tale til medarbejderne. Herefter behandles de taler, 
der overvejende er lejlighedstaler. Først de ceremonielle taler, hvor-
til regnes mindetalen, prædikenen i folkekirken, prisoverrækkelses-
talen og dimissionstalen. Til de mere folkelige lejlighedstaler hører 
festtaler som bryllupstalen, konfirmationstalen og fødselsdagstalen. 
Endelig afsluttes bogen med taler ved folkefester, grundlovstalen og 
båltalen sankthansaften. Bagerst i bogen findes en ordliste med nogle 
retoriske fagbegreber.

Billedsiden består af danske landskabsmalerier fra perioden og 
er en del af den overordnede fortælling om den nationale identitet. I 
lighed med talerne er danmarksbillederne retoriske – de er fortolk-
ninger og strategiske og politiske fortællinger om danskhed og de-
mokrati. 
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Den danske oratoriske tradition

marie lund

Denne bog handler om den talekunst, der opstod i Danmark i det 
nittende århundrede, hvor den nationalromantiske idé om en tæt 
forbindelse mellem nationalidentitet og sprog slog bredt igennem. 
Med indførelsen af demokrati i 1849 blev grunden lagt til en egentlig 
politisk retorik og en retorisk aktivitet i mange samfundslag. Bogen 
undersøger taler på dansk, primært holdt i Danmark, men den dan-
ske oratoriske tradition går meget længere tilbage, til middelalderens 
latinske kultur og enevældens sprogmangfoldighed. I Danmark var 
staten i de første århundreder kongen og en rigsrepræsentation. Efter 
at landskabslovene som Jyske Lov var blevet skrevet ned i 1200-tallet, 
begyndte man fra 1300-tallet at bruge dansk i den verdslige admi-
nistration, og omkring år 1500 blev det danske skriftsprog brugt til 
mange forskellige formål. I hele det danske rige talte man dansk, men 
store dele af den danske befolkning talte eller forstod også plattysk. 
I kirken var det herskende sprog endnu latin, som også blev brugt i 
undervisning og i indbyrdes samtale, mens prædikener hovedsage-
ligt blev holdt på dansk. Enevældens indførelse i 1660 medførte en 
indvandring af mange udlændinge, og i 1700-tallet var stats- og kul-
turlivet domineret af tysk og fransk sprog, mens den brede befolkning 
(med undtagelse af områder i Slesvig) talte dansk. Også kirkens sprog 
var dansk, men på de højere uddannelser dominerede latin stadig. I 
løbet af 1700-tallet blev det danske sprog mere udbredt, og blandt an-
det Holberg og puristerne arbejdede for at fremme det danske sprog, 
som de mente var lige så godt som de store kulturlandes.1

1 Esben Albrechtsen, ”Sprog og identitet”, i Dansk Sproghistorie, bd. 1., red. Ebba Hjorth (Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag, 2016), 85-123, og Marita Akhøj Nielsen, Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen 
og sproget (Frederiksberg: Eksistensen, 2016).

113046_danske taler_cc19_.indd   21 10/11/2020   09.17



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

22 ·  d a n s k e  t a l e r

Før demokratiets indførelse i 1849 og forløbere som stænderfor-
samlingerne bestod den danske oratoriske tradition i det væsentlig-
ste af prædikenen og af deklamation, den mundtlige fremførelse af 
digtning.2 Talekunsten blev dog også praktiseret andre steder, blandt 
andet i Højesteret og på Københavns Universitet, hvor der blev un-
dervist i latinsk veltalenhed. De studerende øvede sig også i at dispu-
tere, men da det foregik på latin, var det ikke en kundskab, der blev 
udbredt til befolkningen eller i øvrigt havde afsmittende virkning på 
det omgivende samfund. I håndværkerlavene drøftede man regler, 
og der blev holdt visse rituelle taler i forbindelse med faglige cere-
monier. I bylavene forhandlede landsbyens mænd vigtige fællesanlig-
gender som markfred, hegn og led, og fra begyndelsen af 1700-tallet 
deltog nogle få bønder i skolekommission og sognekommission for 
fattigvæsen.3 Disse praktiske deliberationer foregik mundtligt og har 
formentlig ikke haft noget skriftligt forlæg. 

Fra omkring 1760 opstod i den dansk-norske stat kimen til en 
egentlig offentlig debat i form af den samtale, der foregik på dansk 
om litteratur og samfundsspørgsmål i pamfletter, tidsskrifter, litteræ-
re saloner, kaffehuse, klubber og selskaber.4 Tidsskrifterne bragte op-
lysningstidens moralske, politiske, videnskabelige og æstetiske ideer 
i hurtigere og bredere cirkulation end bøger. Selv om de ofte ikke 
var mere end fire sider lange og mest bestod af uddrag af andre tids-
skrifter eller bøger, var de vigtige bidrag til at forandre den retoriske 
kultur. Tidsskrifternes billige og tilgængelige format betød, at de også 
blev læst af mindre velstående og lavere uddannede læsere, som i lig-
hed med et mere elitært publikum kunne tilfredsstille deres nysger-
righed og tørst efter viden og debat.5 I de københavnske kaffehuse og 
litterære cirkler tog meningsudvekslingerne form som debatter, poli-

2 Jørgen Fafner, Tanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa (København: C.A. Reitzels Forlag, 
1982), 375.

3 Sven Clausen, ”Talernes præg”, i Den Danske Rigsdag 1849-1949, IV, red. Knud Fabricius et al. (Køben-
havn: J.H. Schultz Forlag, 1949), 396-400.

4 Samfundsdebat glimrede imidlertid ved sit fravær i de trykte aviser, der var stærkt censureret og mest 
bestod af handelsnyt og navnestof, foruden notitser fra kongen. Kjell Lars Berge, ”Developing a New 
Political Text Culture in Denmark-Norway, 1770-1799”, i Eighteenth-Century Periodicals as Agents of 
Change. Perspectives on Northern Enlightenment, red. Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej 
(Leiden: Brill, 2015), 176.

5 Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej, ”Introduction”, i Eighteenth-Century Periodicals, 6.
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