
 

  

 

Aalborg Universitet

Fisk, flæsk og fiktionalitet

Om det opfundnes rolle i Spise med Price

Jacobsen, Louise Brix

Published in:
Skriverier i luften

Publication date:
2017

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Jacobsen, L. B. (2017). Fisk, flæsk og fiktionalitet: Om det opfundnes rolle i Spise med Price. I S. Leedet
Christiansen, O. Ertløv Hansen, K. Toft Hansen, & T. Mosebo Simonsen (red.), Skriverier i luften: Festskrift til
Jørgen Riber Christensen (s. 141-157). Aalborg Universitetsforlag.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 23, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/33c3a8dc-e37e-41f0-b64f-74382b7983a4


Skriverier i luften.
Festskrift til Jørgen Riber Christensen.





SKRIVERIER
I LUFTEN.

Fe s t s k r i F t t i l

Jø r g e n ri b e r Ch r i s t e n s e n

re d a k t ø r e r

st e e n Ch r i s t i a n s e n

Ol e er t l ø v ha n s e n

ki m tO F t ha n s e n

th O m a s mO s e b O si m O n s e n

Fe s t s k r i F t t i l

Jø r g e n ri b e r Ch r i s t e n s e n



Skriverier i luften

Festskrift til Jørgen Riber Christensen

Redigeret af Steen Christiansen, Ole Ertløv Hansen, Kim Toft Hansen, 
Thomas Mosebo Simonsen

OA udgave. Denne open access-udgave af Skriverier i luften indeholder ikke op-
havsretsbehæftede illustrationer, som optrådte i den trykte udgave.
Bind 9 i serien Interdisciplinære kulturstudier
 
© Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag, 2017

Omslag: akila v/ Kirsten Bach Larsen
Sats og layout: akila v/ Kirsten Bach Larsen

ISBN: 978-87-7112-645-7
ISSN nr.: 1904-898X

Alle bogens kapitler foruden forordet, Henning Bøtner Hansens bidrag, Torben 
Rølmer Billes bidrag og efterskriftet er fagfællebedømt efter gældende regler. 

Udgivet af:
Aalborg Universitetsforlag
Skjernvej 4A, 2. sal
9220 Aalborg Ø
T 99407140
aauf@forlag.aau.dk
forlag.aau.dk

Bogen er udgivet med støtte fra MÆRKK, InDiMedia, Institut for Kommuni-
kation og Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gen givelse af 
eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse 
med overenskomst mellem Undervisningsmi nisteriet og Copydan. Enhver anden 
udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov 
om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.



INDHOLD.

FOrOrd. Jørgen riber Christensen,   
      den implOderede persOna. 5
gunhild agger.

lOCatiOn i det geOpOlitiske rum.   
med The NighT MaNager sOm eksempel. 15

Jens kirk.
med Fluestang gennem det pOst-pastOrale landskab.   
på Fisketur med Charles rangeley WilsOn. 35

bent sørensen.
masOChistiske maskuliniteter  i amerikanske COuntry   
& Western sangtekster Fra 1960erne. 53

peter allingham.
TwiN Peaks – (p)re-visited. 69

thessa Jensen.
kvindens lyst. alFa i brunst, Omega i løbetid. 85

anders bOnde.
ingeniørarbeJde, autentiCitetsressOurCe eller  
kulturprOdukt? nOgle tanker Om lydbranding i   
mOderne Og pOstmOderne tider. 101



iben bredahl Jessen.
indhOld til reklame søges! 121

lOuise brix JaCObsen.
Fisk, Flæsk Og FiktiOnalitet. Om det OpFundnes   
rOlle i sPise Med Price. 141

anker gemzøe.
FOlkets røster. sprOg, rOlle Og værdikamp hOs   
niels hausgaard. 159

lOuise thOmsen kristensen.
værdi Og økOnOmi i lOkal FilmprOduktiOn.   
en prOduktiOnsanalyse aF dræberNe fra Nibe. 181

Christian Jantzen & sanne dOllerup.
hverdagslivets pOetik. heterOtOpia sOm en   
teOri Om FOrstyrrelse. 201

henning bøtner hansen.
Jørgens FJerde p. 219

tOrben rølmer bille.
What the diCkens? pOstmOdernisme, viCtOrianisme   
Og en hund kaldet WishbOne. 237

thOmas mOsebO simOnsen.
War OF the WOrlds Og radiOmediet sOm isCenesætter. 251

Ole ertløv hansen.
et gensyn med himlen Over berlin. Om en pOstmOderne 
Film, der ikke vidste, den var pOstmOderne. 269

steen ledet Christiansen.
sTraNger ThiNgs Og FirsernOstalgi. 285

kim tOFt hansen.
melankOli Og den uFOrløste slutning. nOrskOv,  
kierkegaard Og den skandinaviske tv-krimi. 299

Jane, lise, lars.
eFterskriFt. skriverier i virkeligheden. 319



CHAPTER VIII. Humor-
prisen
2017

lO u i s e br i x

Ja C O b s e n

Fisk, Flæsk Og FiktiOnalitet.
Om d e t O p F u n d n e s r O l l e i  sP i s e M e d Pr i c e.

SPISE MED PRICE ER DET MEST SETE MADPROGRAM NO-
gensinde i dansk tv (Leer 2016, Nyvang og Leer 2016). Siden præmie-
ren i 2008 på DR2 er der produceret ni sæsoner, og den store popu-
laritet har medført, at programmet efter 2. sæson blev flyttet til DR1. 
Programmet har affødt kogebøger, dvd’er og åbningen af indtil videre 
tre Spise med Price-restauranter i København og én i Aalborg. Spise 
med Price bliver på denne måde et transmedielt fænomen, en udvidelse 
og forlængelse af brødrenes Prices madunivers til andre medier – og 
sågar til et fysisk rum, seerne kan træde ind og spise med Price i. 

I programmet laver de to brødre sundhedsukorrekt mad med masser af 
smør og fløde – først i Adams sommerhus (sæson 1-3), siden i Adams lej-
lighed (sæson 4 og 6) og James’ sommerhus (sæson 5). I sæson 7-9 rykker 
de køkkenet ud – først til Italien og Frankrig (sæson 7) og herefter ind i en 
campingvogn, der skal tage dem på turne rundt i Danmark i jagten på ori-
ginale egnsretter (sæson 8-9). Når maden er vellykket, er den ’hyggelig’. 
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Den laves ofte med udgangspunkt i faderen James Prices gamle opskrifter 
og med faderens gamle redskaber. Maden er trøstende, fed og feelgood. 
Madlavningen er tryghed, humor og ’ironisk nostalgi’ (jf. Leer 2014).

Som allerede påpeget i eksisterende forskning udmærker Spise med 
Price sig som madprogram på flere punkter. Programmet indskriver 
sig først og fremmest i en fremherskende tendens fokuseret omkring 
madlavningspraksisser og forhandling af maskulinitet (sammen med 
programmer som Jamie Olivers The Naked Chef, Nak og Æd m.fl.), og 
programmerne er primært blevet analyseret ud fra ideer om madlavning 
som maskulin eskapisme (Leer 2013, 2014, 2016) eller madlavning ka-
rakteriseret ved banal historiebrug (Nyvang og Leer 2016).  

Det, der dog synes at adskille Spise med Price fra andre madlav-
ningsprogrammer i denne tradition, er deres udprægede leg med gen-
rer, metaniveauer og opfundne scenarier - og hvordan disse indgår som 
en integreret og naturlig del af madprogrammerne. Når brødrene Price 
laver mad, kan de hente ingredienser bag en magisk dør ind til Dan-
marks Radios bigband. De kan få besøg af Elvis’ spøgelse og i bedste 
Olsen Banden-stil stjæle ost gennem Thise-direktørens vindue på 3. 
sal. Så selvom Spise med Price overordnet set kan genrekategoriseres 
som mad- og livsstilsprogram, så bliver det samtidigt en form for mad-
comedy, hvor modtageren tilbydes at indgå i en leg, latter og normover-
skridelse, der typisk hentes i helt andre genrer. I denne artikel under-
søger jeg derfor det opfundnes rolle i Spise med Price. Hvad sker der, 
når det opfundne, det ikke-værende bliver en inkorporeret del af en så 
faktaorienteret genre som et madprogram? Hvilken funktion har bru-
gen af fiktionalisering som strategi i Spise med Price? 

Artiklen behandler fiktionalisering i Spise med Price generelt, men 
jeg vil lave tre analytiske nedslag, der samtidig viser udviklingen i gra-
den og typen af fiktionalisering henover sæsonerne. De tre fokuspunk-
ter bliver således 1) den magiske dør (på tværs af de første sæsoner) 2) 
”Are you hungry tonight”, hvor brødrene laver Elvis’ sydstatsmad (sæ-
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son 3 afsnit 10,) og 3) Egnsretter II: Østjylland og Nordjylland (Sæson 
9, afsnit 5+6). 

Analysen af Spise med Price tilrettelægges gennem en samtænkning 
af eksisterende analyser af programmet (Leer 2013, 2014, 2016) med 
nyere fiktionsforskning og humorteori. Teorier om fiktionalitet som 
retorisk strategi (Walsh 2007, Jacobsen et al. 2013, Nielsen, Phelan & 
Walsh 2015) anvendes til at forklare fiktionaliseringens funktion uden-
for fiktion som genre, imens humorteori (Critchley 2002, Carroll 2014, 
Billig 2005) i samspil med fiktionaliteten strukturerer undersøgelsen af 
forholdet mellem latter, leg, det opfundne og modtagerens rolle.

FiktiOnalitet Og traditiOnsFOrhandling.
Den seneste fiktionsforskning har blandt andet taget udgangspunkt 

i det forhold, at vi netop kan møde fiktionaliseringer mange andre ste-
der end i de fiktive genrer, vi forventer at møde dem i.  I denne forskning 
ses således en bevægelse fra udelukkende at anskue fiktion som en af-
grænset genre til at behandle fiktionalitet som en retorisk og kommuni-
kativ strategi, der anvendes på tværs af genrer og medier. Richard Walsh 
introducerer denne anskuelse i The Rhetoric of Fictionality (2007), og 
siden er den videreudviklet af blandt andre Jacobsen et al. i Fiktionalitet 
(2013), hvor eksempler på både politiske taler, dokumentarfilm, selv-
fremstilling på sociale medier mm. analyseres ud fra ideen om fiktionali-
tet som retorisk strategi. Når man går fra at anskue fiktion som genre til 
at tale om fiktionalitet som kommunikativt redskab, er en af de vigtigste 
erkendelser i denne sammenhæng, at fiktionalitet kan optræde i dele 
af en tekst, uden at hele teksten nødvendigvis bør anskues som fiktion. 
Når en afsender således signalerer fiktionalitet til en modtager, inviteres 
modtageren til at opfatte hele eller dele af meddelelsen som opfundet. 

Fiktionalisering kan bruges som retorisk strategi i daglig-
dags kommunikation både online og offline til at forstærke 
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udsagn (fx “Jeg har ventet i 100 år på maden”) eller som 
sympatitilkendegivelser (fx “We are all Norwegians” efter 
Norges nationale tragedie på Utøya i 2011). (Jacobsen 2015)

Fiktionalisering kan også bruges politisk strategisk, som i Helle 
Thorning-Schmidts fremtidsscenarie, hvor vi inviteres til at forestille os 
fremtidens skoleelev (Emil), der bedre kan forstå Pythagoras’ sætning, 
når han samtidig hører lyden af saven og opfanger lugten af savsmuld (jf. 
Thorning-Schmidt 2012). Det gælder for alle de nævnte eksempler, at 
vi netop ikke skal tage dem bogstaveligt (ingen venter 100 år, vi er ikke 
alle nordmænd og fremtidens skole er ikke reelt eksisterende). Deri-
mod tilbydes vi gennem tilskrivelsen af fiktionalitet til meddelelsen et 
andet blik på virkeligheden. Når en afsender bruger fiktionalitet med et 
kommunikativt formål, er det for at kunne overbevise modtageren på en 
måde, der ikke er mulig gennem ikke-fiktionaliseret diskurs.

Fiktionalitetsteorien bliver et nyttigt analytisk redskab i undersø-
gelsen af Spise med Price, fordi man i denne tilgang ikke så meget in-
teresserer sig for en kategorisering af et værk som enten fiktion eller 
ikke-fiktion, men i stedet kigger på fiktionaliseringerne lokalt og analy-
serer disses funktion i den specifikke sammenhæng, de opstår i. I ana-
lysen af Spise med Price vil fokus derfor være på, hvor, hvornår og med 
hvilket formål, afsenderne af programmet anvender fiktionalisering re-
torisk strategisk. 

Når man kigger på de 9 sæsoner samlet, bliver det klart, at nogle afsnit 
i hver sæson indeholder flere fiktionaliseringer end andre. Derudover 
kan man imidlertid også iagttage en generel stigning i brugen af fiktio-
nalisering som sæsonerne skrider frem. Fælles for fiktionaliseringerne 
er, at de alle opstår i Brødrene Prices lille madboble, hvor der ser ud til 
at gælde særlige regler og opstå en egen logik. I mødet/sammenstødet 
mellem madboblens univers og den omkringliggende verden (enten i 
selve programmet eller i modtagerens afkodning) opstår et potentiale til 
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forhandling af normer og stereotyper. I de første sæsoner er brødrene 
primært alene og isolerede i Adams sommerhus. Produktionsholdet er 
til stede, og enkelte gange får de gæster, men madlavningen i de første 
sæsoner kan primært karakteriseres som ”en æstetiseret, selvcenteret 
fornøjelsespraksis, et care-for-self projekt (Lupton 1996)” (Leer 2014: 
170). Det står i modsætning til mange andre madlavnings- og livsstil-
programmer, der lægger sig i forlængelse af hvordan ”kvindelig mad-
lavning er blevet forbundet med altruisme, et care-for-others-projekt” 
(Nyvang & Leer 2016: 151).  

Det er primært brødrene selv, der svælger vulgært i den fede lang-
tidstilberedte mad, men som sæsonerne skrider frem lukker de flere 
og flere ind i deres boble. I rejseprogrammerne er de ude blandt andre 
mennesker, og i de to egnsretter-sæsoner lærer de at lave lokale retter 
– af de lokale, som de også spiser retterne sammen med. De slipper dog 
aldrig helt det svælgende eskapistiske perspektiv, for i Frankrig og Ita-
lien kan de tidsrejse tilbage til Adams køkken og lave deres egen version 
af de retter, de indtager på kendte restauranter, og i Egnsretter laver de 
også mad alene i deres campingvogn. De spiser selv de fleste retter ved 
det lille campingvognsbord, hvor de også kan fortsætte den ironisk no-
stalgiske dyrkelse af fortiden, der stod meget stærkt i de første program-
mer, og som her direkte var knyttet til faderen. Også i egnsretterne er 
det netop det fortidige, det oprindelige og det traditionsbunde, der står 
i centrum, men her går vi endnu længere tilbage end til brødrenes fars 
tid. Brødrene praktiserer også her en genkaldelse af fortiden gennem 
en performativ madlavningspraksis, hvor de laver og spiser retter fra en 
svunden tid. Retter som de færreste nok stadig laver (fx varmt svineho-
ved), men som giver et indblik i fortidens madlavningspraksis. Nyvang 
& Leer (2016) skriver: ”Aktiveringen af fortidige elementer bærer også 
præg af en ironisk distance” (153). Denne iagttagelse får Nyvang & Leer  
til at analysere madlavningen ud fra begrebet om ’refleksiv nostalgi’, der 
nok er kendetegnet ved en fascination af fortiden, men hvor man samti-
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dig erkender, at en fuldstændig genoprettelse af den ikke er ønskvær-
dig. Nyvang & Leers iagttagelser bliver også aktuelle i forbindelse med 
programmerne om egnsretter, fordi brødrene netop ikke bare hylder 
fortiden. De er fascinerede af den gammeldags madlavningspraksis, 
og de synes, det er herligt, at gamle Gudrun Holm koster rundt med 
dem, når hun lærer dem at lave den helt særlige Samsø-æblekage, der 
altid spises ved det idylliske gadekær i Nordby. Til gengæld fremhæ-
ver brødrene efterfølgende det komisk-paradoksale i, at de inviterede 
gæster ved gadekærret ikke rigtigt synes at kende til den tradition. For-
tidshyldesten og idylliseringen tematiseres derved som tilnærmelses-
vis illusorisk – men jo meget hyggelig. De laver desuden som regel 
også deres egen opdaterede udgave af fortidens for de fleste temmelig 
fremmedgjorte retter, så vi kan føle, vi får fortiden serveret og aktua-
liseret i en mere nutidig genkendelig ret (varmt svinehoved bliver til 
pulled svinekæber i pulled pork-sandwich).

I det følgende vil jeg udover en generel italesættelse af Price-brødre-
nes genreoverskridelser lave tre analytiske nedslag, der skal illustrere, 
hvordan fiktionaliseringerne accenturer og ofte bruges som redskab ind 
i den forhandling af traditioner, normer, stereotyper og også af brødre-
nes personaer, som den hedonistiske madboble afstedkommer. 

genretematisering Og FiktiOnalisering.
I Spise med Price ses en række indslag, vi normalt ikke forventer at 

finde i et madlavningsprogram. Det danske tv-køkken har typisk været 
forbundet med en usynliggørelse af produktionsleddet, ligesom forbe-
redelser, oprydning og kiksere ikke har været en del af det færdige pro-
gram. Price-brødrene gør i modsætning hertil en dyd ud af at fremhæve 
og italesætte netop disse forhold. De diskuterer åbenlyst programmets 
tilblivelse med instruktøren, der ligesom resten af filmholdet ofte er 
synlig i køkkenet, smager på maden og giver sin mening til kende. Det 
er desuden karakteristisk for programmet, at denne tilblivelsestemati-
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sering udspilles gennem en ironiserende overdrivelse, der gør det klart 
for modtageren, at vi ikke altid skal tage det ytrede bogstaveligt. For 
eksempel joker de i langt de fleste programmer med at have ’snydt lidt’. 
Det foregår som regel ved, at enten James eller Adam sammen med in-
struktøren spiller overdrevent forfærdede over, at madlavningen ikke 
kan nås på den halve time, de har til rådighed. Jonatan Leer siger om et 
sådant tilfælde:

Men James går hen i køleskabet og tager nogle andelår 
frem, som han har krydret for et par dage siden, og fortæl-
ler, at han har snydt lidt, hvorefter Adam og instruktøren 
kommer med et lettelsens suk – igen så overdrevet, at ingen 
kan være i tvivl om, at denne sekvens er nøje indstuderet. 
(Leer 2014: 165)

Det samme gør sig gældende i de første sæsoners tilbagevendende 
gimmick, hvor Adam stikker af fra opvasken og lader James være alene 
tilbage med den enorme mængde gryder, pander og specialiseret køk-
kenudstyr. Igen er Adams undskyldninger så overdrevent opfundne og 
James’ suk så påtagede, at vi med det samme fanger, at interaktionen 
mellem brødrene ikke skal tages bogstaveligt. Der er således tale om 
fiktionalisering brugt lokalt som retorisk strategi, fordi modtageren in-
viteres til at tolke dele af programmets meddelelser som opfundne. De 
er klar over, vi er klar over, at de lader som om.  Iscenesættelsen af den-
ne madlavningsmeta medfører en tematisering af madlavningsgenren, 
en udstilling af dens polerethed og en skabelse af humor, fordi vi nikker 
genkendende til genrens konventioner og vores accept af disse. I for-
længelse af dette kan også brødrenes fedtfiksering placeres. De bruger 
ikke bare enorme mængder smør og fløde – de italesætter det også op 
imod samtidens sundhedsidealer, som de anstrenger sig for at overskri-
de. Genreoverskridelsen ses på denne måde både i form og indhold. De 
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laver sundhedsukorrekt mad, gør opmærksom på det og diskuterer det 
med produktionsholdet for åben skærm. 

De mange fiktionaliseringer i programmerne udgør i sig selv en gen-
reoverskridelse, men de hænger sammen med og bliver et redskab ind 
i den mere tematiske overskridelse af sundhedsidealer og produkti-
on af madprogrammer.  Madlavningsprogrammer er faktaprogrammer 
per excellence, og når vi gang på gang møder indslag, vi forbinder med 
genrer som satire, comedy, gys og sci-fi, accentueres genretematiserin-
gen yderligere. En af fiktionaliseringsformerne udgøres af intertekstu-
elle dramatiseringer fra blandt andet Olsenbanden (Balling 1968-81), 
The Blair Witch Project (Myrick & Sánchez 1999), 90-års-fødselsdagen 
(Dunkhase 1963) og Prinsessen holder fridag (Wyler 1953). Mange gan-
ge indflettes handlingen i de pågældende værker, ligesom filmstil og 
dramaturgi parodieres. Når brødrene fx laver mad i Venedig taler de om 
Nicolas Roegs gyser Rødt chok (1973), der foregår i Venedig, og som de 
fleste husker på det uhyggelige lille væsen i rød regnfrakke. Flere gange 
i løbet af afsnittet ser vi Adam blive skræmt over netop en skikkelse i rød 
regnfrakke, der bevæger sig rundt i de smalle gyder til lyden af foruro-
ligende musik (se også afsnittet om Egnsretter II, hvor The Blair Witch 
Project tematiseres). De intertekstuelle dramatiseringer er blandt andet 
på grund af den overdrevne parodiform potentielt lattervækkende, men 
de skaber også en henvendelse til den indforståede seer, der kan indta-
ge en mere reflekteret position og koble den givne madlavningspraksis 
med stedsoplevelser, der i forvejen er udvidet gennem fiktive værker.

den magiske dør.
I de første sæsoner, hvor den nostalgisk-ironiske iscenesættelse af fa-

deren John Prices madlavning står stærkest, er den mest bemærkelses-
værdige fiktionalisering den magiske og mystiske dør, der direkte fra 
sommerhuskøkkenet fører ind i først Danmarks Radios bigbands studie 
og siden ind til flere andre programmer på DR. Døren fungerer som 
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en portal ind i DRs samlede univers, hvor Brødrene kan hente ingredi-
enser hos bigbandet (alkohol), gode råd hos Lægens bord og afholde 
hyggestunder med vejrværterne. Jonatan Leer skriver om den mystiske 
dør i Adam Prices sommerhus:

Gags af denne type er uhyre sjældne i nytte- og livsstils-tv, 
hvor der typisk tilstræbes en idylliseret, men for seeren 
genkendelig og realistisk virkelighed. Overskridelsen af 
denne uskrevne regel i Spise med Price understreger pro-
grammets ambition om at placere det legende i centrum og 
ikke blot give råd til håndtering af seerens privatliv. (Leer 
2013: 49)

Brugen af portalen italesættes ikke som et overnaturligt fænomen, 
og den indgår derfor som en helt naturlig del af programmet. Den er 
med andre ord en naturlig del at brødrenes madboble. I de senere sæ-
soner møder vi portalen igen i Adams lejlighed, hvor døren ud af køk-
kenet tilsyneladende fungerer som en portal til hele verden. Brødrene 
kan hente råvarer fra en specialbutik i Rom, og de kan tage vinen fra 
restauranten i Venedig med tilbage i køkkenet, når de selv skal lave de-
res version af en lokal specialitet. I Romprogrammet (Afsnit 1 sæson 7) 
bruger Adam portalen til at hente semulino i den italienske delikatesse-
butik. Da han kommer ud af døren, er han endt i Sidney, og det fører til 
en direkte italesættelse af portalen: 

Det er fuldstændig åndssvagt, den er sat på Sidney nu. Det 
er sporten eller et eller andet. Det er nogen andre, der bru-
ger den end os. Og de har lovet at det kun er os, der har 
den. (…) Og jeg vil sige, det kvarter, portalen er indstillet 
på i Rom er overdrevet fedt. Råvarebutikker over det hele. 
(Afsnit 1, sæson 7)
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Når brødrene på denne måde overskrider madprogrammers genre-
konventioner gennem logiske umuligheder, opstår der humor som føl-
ge af inkongruens. Carroll siger om inkongruensteorien:

Comic amusement, according to the incongruity theory, 
presupposes that the audience has a working knowledge 
of all the congruities – concepts, rules, expectations – 
that the humour in question disturbs or violates. (Carroll 
2014: 27)

Vi forventer simpelthen ikke, at noget magiske-fantastisk kan ske 
i madprogrammer, og der sker således et sammenstød mellem inkon-
gruente forhold. Dette kan ses som en forlængelse af og en forstærk-
ning af den tematisering og udfordring af sundhedskulturen, der er 
indbegrebet af programmet. Critchley siger: ”Jokes are a play upon 
form, where what is played with are the accepted practices of a giv-
en society” (Critchley 2002:10). Ifølge inkongruensteoriens logik vil 
Spise med Price således fremkalde latter i kraft af den gennemgående 
overskridelse af de praksisser, vi har lært, er de gængse. Det er også 
muligt at argumentere for, at programmet fungerer ud fra en den lo-
gik, der karakteriserer ’lettelsesteorien’. Med udgangspunkt i Herbert 
Spencer pointerer Critchley, hvordan latteren i denne teori fungerer 
som ”a release of pent-up nervous energy” (Critchley 2010: 3). For se-
eren af Spise med Price kan det således føles befriende lettende at kun-
ne få lov at grine af deres overskridelser, der ofte også fungerer som 
tabubrud. Når vi ser tykke mænd lave og spise voldsomme mængder 
fed mad og samtidig tematisere det ironisk, bliver latteren en ventil. 
Fiktionaliseringerne fungerer som led i skabelsen af denne ventil, fordi 
fiktionalisering mange gange bruges til at skabe overdrivelse. I afsnit-
tet ”Are you hungry tonight” klippes der således, så det ser ud som 
om, brødrene har spist et helt fad med meget fede peanutbutter- og 
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banensandwiches. Det tydeliggøres samtidig som et åbenlyst redige-
ringsklip, hvorfor vi netop som modtagere inviteres til at opfatte dette 
forhold som opfundet – eller i hvert fald ikke i overensstemmelse med, 
hvad der egentlig skete. Deres indtag af fed mad, som vi qua deres stør-
relse afkoder som i overensstemmelse med virkeligheden, overdrives 
således yderligere gennem fiktionalisering som retorisk strategi. Fikti-
onaliseringen styrker både inkongruens og lettelse. Det er simpelthen 
befriende at se et program, hvor der laves al den sundhedsukorrekte 
mad, som mange drømmer om at svælge i. Det giver et andet blik på 
samfundets normer. 

”are yOu hungry tOnight”
I afsnittet ”Are you hungry tonight”, som markerer slutningen på 

æraen i Adams sommerhus, laver brødrene sydstatsmad med udgangs-
punkt i kogebogen Are You Hungry Tonight (Butler 2011), der inde-
holder Elvis’ livretter. Gennem hele afsnittet indlejres Elvis-mytologien 
direkte i madlavningen og i opbygningen af det særlige Price-univers, 
ligesom den mystiske portal ligeledes spiller en stor rolle. 

I starten af programmet proklamerer brødrerne Price, at de vil ”lave 
de retter, der slog Elvis ihjel – og spise dem”. De laver de omtalte Pe-
anut Butter n’nana-sandwiches, de laver pulled pork, Gumbo og Mis-
sissippi Mud Pie. Det amerikanske tema passer godt til alle sæsoners 
gennemgående smørmadstema, og temaet giver en god grund til at lave 
store portioner. Brødrene lægger da også hånden på hjertet til en fan-
fare, da Adam stolt og højtideligt udbryder: ”vi kommer op på at bru-
ge – for første gang i programmets historie, tror jeg – et kilo smør”. 
Forhandlingen af nutidens sundhedsidealer understreges yderlige-
re gennem brugen af portalen. Da James ude på terrassen har gnedet 
kyllingen til Gumboen med krydderi, går han ind for at vaske hænder. 
Han går med største selvfølgelighed gennem tv-lægen Peter Qvortrup 
Geislings konsultation, og Geisling siger: ”Er det kylling, du har på 
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fingrene der… Det kan I altså blive syge af det der.” Der klippes til 
Adams køkken, hvor James kommer sukkende og hovedrystende ud af 
den mystiske dør og begynder at vaske hænder. Senere får Adam ordi-
neret skumfiduser af Geisling: ”Men du må højst tage tre om dagen”, 
hvorefter Adam pointerer, at det er til en kage til mange mennesker. 
Geisling råber igen efter ham: ”Det kan I altså blive syge af det der.” 
Brugen af tv-lægen bliver både en genreleg, der giver et godt grin, 
men det giver også selvironi til DR, der tør parodiere sine egne pro-
grammer, ligesom det netop sætter Price-brødrenes program i scene 
som en modsætning til de øvrige programmes sundhedsidealer. 

Undervejs i madlavningen ser vi flere gange brødrenes hænder være 
pludseligt beklædt med voluminøse ringe, som vi kender dem fra Elvis, 
der er gennemgående Elvis-underlægningsmusik, og brødrene benyt-
ter enhver lejlighed til at tørre sig over panden med en papirserviet, de 
nonchalant kaster ud i luften til lyden af et skrigende pigekor. Til sidst 
i programmet, da brødrene holder stor havefest med Elvismad og le-
vende musik, ser man en Elviskarakter tone frem på terrassen over dem 
og rocke med til deres musik. Indarbejdelsen af Elvis-mytologien sker 
gennem fiktionalisering. Vi skal ikke tage det bogstaveligt, at der skulle 
være skrigende piger i studiet og vi ved også, at Elvis’ spøgelse ikke to-
ner frem på terrassen i virkeligheden. Fiktionaliseringerne bruges til at 
understrege nostalgien, fordi de er med til at levendegøre Elvis, men de 
bliver samtidig også kommentarer hertil, fordi de skaber den tidligere 
omtalt ironiske distance til Elvis, den fankultur, han forbindes med og 
det amerikaneri, han kommer til at repræsentere.

”Are you hungry tonight”-afsnittet illustrerer, hvordan fiktionaliserin-
ger er en integreret del af den måde, programmet fungerer på. Fiktionali-
sering bliver et redskab ind i den normalitetsforhandling, der er karakte-
ristisk for Spise med Price generelt. De bruges til at skabe overdrivelser, 
leg, jokes, drilleri og genretematisering, som både udviser bevidsthed om 
normaliteten og samtidig tilbyder et befriende alternativ hertil.
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egnsretter Og selvlatterliggørelse.
Humoren i Spise med Price opstår imidlertid ikke udelukkende som 

følge af intellektuelle genreoverskridelser, overnaturlige hændelser og 
mytologisk fiktive indslag. Spise med Price er i høj grad bundet op på 
Adams og James’ personligheder og relationen til de værdier, deres far 
repræsenterer. Den fiktionaliseringsskabte humor finder derfor også 
ofte sted med udgangspunkt i og på bekostning af brødrenes persona-
er. Det er helt gennemgående for Spise med Price-universet, at Adam 
og James dummer sig, fremhæver deres svagheder og bevidst prøver 
at snyde hinanden. Denne karakteristiske interaktionsform brødrene 
imellem skabes ligeledes gennem fiktionalitet som retorisk strategi. I 
sæsonerne med Egnsretter synes fiktionaliseringerne at være taget til. 
Hvert indslag indeholder flere forskellige typer af fiktionaliseringer i 
mange forskellige sammenhænge. I afsnittet fra Nordjylland er der et 
hav af intertekstuelle referencer, der samlet set iscenesætter brødrene 
som tyvagtige, løgnagtige, patetiske, kiksede bangebukse. 

Brødrene er på besøg hos Thise Mejeri, men i stedet for den traditi-
onelle rundvisning stjæler de tøj i Thisemejeriets lager og tager en lift, 
så de kan køre op til mejeridirektørens vindue. Vi hører Egon Olsens 
slagord ”vi har en plan”, hvorefter der med Olsenlignende voice over 
fortælles en tydeligvis usand historie, imens den udspiller sig for øjne-
ne af os. Når Thisedirektøren ca. en gang årligt får bragt den perfekte 
15er Vesterhavsost til sit kontor, ringer han til Amalienborg. Brødrene 
bytter her (gennem vinduet) direktørens smørmad ud med en margari-
nemad, og når direktøren tager en bid, får han det så dårligt, at han må 
forlade kontoret. Derpå kan de stjæle osten med en lang spatel, de også 
har stjålet fra Thise. Brødrene fremstiller således sig selv som egoistiske 
ostetyve, der vil gå meget langt for at stille deres kulinariske vellyst.

Senere gennemspiller brødrene en parodi på en Merci-reklame, og 
de mimer til den karakteristiske tyske slowmotion reklamestil. Rekla-
men understreger deres (især James’) kitschede campingvognsstil, og 
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de løber begge klodsede rundt, imens de udstiller deres omfangsrige 
kroppe mindre yndefuldt. På intet tidspunkt er man dog som modtager 
i tvivl om, at disse indslag er fiktionaliseringer. Brødrene har ikke stjålet 
ost gennem vinduet, og den performede reklame er ikke en del af virke-
ligheden, som den er. I stedet udtrykker brødrene gennem en selvud-
stillende pinlighed, at de tør fremstille sig selv som mere eller mindre 
usympatiske, vulgære midaldrende mænd med dårlig smag. Adam un-
derstreger denne tendens, da brødrene tager til Rold Skov for at samle 
svampe. Adam er bange for både mørke og spøgelser, og snart hører man 
mystiske lyde, og det hele ender med en The Blair Witch Project-refe-
rence, hvor Adam farer vild, ser mystiske pinde og filmes i frøperspek-
tiv, imens han siger, at han er bange og at det er hans skyld (ligesom 
Heather fra The Blair Witch Project). Til sidst i programmet går James 
afsted for at drikke en øl på Rold Storkro, mens Adam sidder rædselssla-
gen tilbage og spiller tallotteri med sig selv. Den mislykkede svampejagt 
ender med, at de køber svampe sort for mere end 800 kroner. 

I samme sæson afsnit 5 med egnsretter fra Østjylland eskalerer en 
uoverensstemmelse mellem James og Adam. James synes, det er fanta-
stisk at sove i campingvognen, men Adam finder konstant på påskud for 
at tage på hotel. I dette afsnit må en skuffet James sige farvel til Adam, 
der lyver om et møde for at kunne sove på Molskroen. Det bliver imid-
lertid ikke nogen nydelse, da et par i værelset ved siden af dyrker meget 
højlydt sex, og Adam ligger og råber og banker på væggen. Her udstiller 
Adam flere usympatiske sider, idet han lyver for James, fremstår forfæn-
gelig, selvoptaget og i sidste ende lidt for smart, fordi han ender med en 
værre løsning end campingvognen. 

Selvom de nævnte eksempler fortsat kan karakteriseres som en eks-
perimenterende genreleg, så er det udstillingen af usympatiske karakter-
træk, der skaber både genretematisering og humorgenerering. Fiktio-
naliseringer af brødrenes personaer bruges til at fremhæve og overdrive 
uheldige karaktertræk, og dermed skabes en forbindelse mellem latter 
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og latterliggørelse. I Laughter and Ridicule (2005) undersøger Michael 
Billig ud fra en socialpsykologisk tilgang, hvordan humor ikke bare er 
forbundet med noget positivt forløsende. Socialhistorisk set kan latter 
nemlig også karakteriseres som disciplinerende (Billig 2005: 202). Det 
er pinligt at blive grinet af, og for at undvige en potentiel smertelig pinlig 
latter retter vi os efter givne sociale spilleregler. Det betyder, at latterlig-
gørelse kan betragtes som nødvendig for opretholdelse af den sociale or-
den. Latter kan simpelthen betyde en markering af andres overtrædelse 
af det socialt accepterede: ”In this way, disciplinary humour, in ridicul-
ing those who fail to comply with the codes of appropriateness, stands 
guard over rules, which are not assumed to be funny” (Billig 2005: 207). 

Det et netop ved at bryde med en række sociale spilleregler, Pri-
ce-brødrene fremkalder latter. De gør alt det, man ikke må: svælger i 
for meget og for fed mad, lyver, er egoistiske, pinlige, overvægtige og 
ærekære. Når vi griner af Price-brødrene, er det netop typisk, når de 
overskider den grænse, der i social sammenhæng ville kalde på disci-
plinering. Som vi har set, er det fiktionalisering som retorisk strategi, 
der bruges til at understrege, overdrive og i høj grad tilføje til disse brud 
med de sociale spilleregler.

selvirOni Og legende nOrmalitetsFOrhandling.
Når brødrene i den grad tør udstille deres overvægt og fedtglæ-

de i overdrivende fiktionaliseringer, fremstår de selvironiske. At være 
selvironisk giver mulighed for at stå ved og italesætte eventuelle karak-
termæssige svagheder og begåede dumheder. Selvironi forbindes ofte 
med mod, ligesom det typisk styrker en sympatisk opfattelse af afsende-
ren (jf. Jacobsen 2012). Så når brødrene fremhæver og overdriver usym-
patiske karaktertræk, kan det potentielt vække modtagerens sympati 
og placere brødrene i en gunstig forhandlingsposition. I forskningen 
i fiktionalitet påpeges det, hvordan fiktionalisering kan bevirke immu-
nisering af modtageren (Jacobsen et al. 2013, Nielsen, Phelan & Walsh 
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2015). Når vi så åbenlyst inviteres til at opfatte dele af udsigelsen som 
opfundet, så kan vi heller ikke tage alle programmets holdningsytringer 
bogstaveligt. Det betyder, at Price-brødrene får mulighed for at lege 
med en række forskellige normalitetsforestillinger, uden vi for alvor 
tror, det er sådan, de virkeligt er. I Spise med Price skinner selvironien 
således konstant igennem, men det sker samtidig med en gennemgåen-
de udfordring af det konforme. Brødrene både gør grin med og hylder 
sig selv og hinanden såvel som gamle og nye dyder, genrer og madlav-
ningstendenser. Som også Leer påpeger det i forbindelse med temati-
seringen af madlavningsgenren, er der ikke tale om hårdhændet kritik 
men snarere om en ”kærlig-drilsk leg” (Leer 2014: 165). Brødrene Pri-
ce laver først og fremmest mad. Men de trækker tendenser fra både sati-
re og comedy generelt ind i madprogramgenren og aktualiserer således 
flere populære tv-tendenser i et og samme udtryk. Dette nye generiske 
udtryk rummer et forhandlingspotentiale, der både adresserer man-
derollen, stereotyper, identitet, sociale spilleregler, genreopfattelse 
og modtagerens afkodning. Imens vi hygger os med soul food, fisk og 
flæsk, inviteres vi gennem fiktionalitet til at reflektere over traditioner, 
fordomme, adfærd og vores måde at bruge medier på.
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