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Recensioner av doktorsavhandlingar

Cecilia Aare, Reportaget som berättelse. En narrato
logisk undersökning av reportagegenren. Stockholms 
universitet. Stockholm 2021.

I den ofte citerede indledning til sin introduktion 
til den strukturelle analyse af fortællingen fra 1966, 
bemærkede Roland Barthes, at der findes et utal af 
narrative genrer og formater – på tværs af moda-
liteter og ’substanser’, på tværs af historien og på 
tværs af skellet mellem fiktion og fakta – og at disse, 
forskellighederne til trods, kunne underlægges det 
samme undersøgende perspektiv. Barthes relate-
rede analysen af fortællingen til strukturalismen, 
og i 1969 gav Tzvetan Todorov i sin bog Gram
maire du Décaméron denne særlige indsats et navn: 
Narratologien.

Omend strukturalismens stærkt generaliserende 
projekt få år efter blev kritiseret og til dels forladt, 
levede narratologien videre. En lang række af de 
modeller og begreber, der var blevet formuleret af 
Barthes, Todorov, A.-J. Greimas, Gerard Genette, 
Claude Bremond og mange andre, viste sig slid-
stærke og blev ofte kombineret med andre analy-
tiske tilgange til fortællende tekster – særligt den 
retoriske indfaldsvinkel, der lagde sig i kølvandet 
på Wayne C. Booths bog The Rhetoric of Fiction 
(1961, 1983). I dag tegner begrebet ’narratologi’ sig 
derfor også for et sammensurium af begrebsdan-
nelser. Strukturalismens forestilling om at kunne 
udlede én fælles grammatik for fortællende tek-
ster (i ordets bredeste betydning) er erstattet af 
mere pragmatiske synsvinkler, og man taler hel-
lere i pluralis om narratologier i stedet for singu-
laris. I dag findes der såvel feministisk narratologi 
(der har blik for kønnets og seksualitetens betyd-
ning for fortællingens form og funktion) som kog-
nitiv narratologi (som undersøger de mentale pro-
cesser forbundet med det narrative). Ligeledes har 
der udviklet sig særlige tilgange i relation til særlige 
modaliteter og former – computerspil, film, grafi-
ske romaner, musik, etc.

Pluraliteten taget i betragtning kan det undre, at 
ingen indtil nu har taget et grundigt favntag med 

reportagegenren, eller som den hedder på engelsk: 
literary journalism. Genren er nemlig så åbenlys 
narrativ og rejser en række interessante problem-
stillinger qua dens relation til den informerende 
og ofte afpersonificerede nyhedsformidling samt 
dens implementering af fortællegreb, som man of-
test vil betragte som hjemmehørende i fiktionens 
domæne, men som hér sættes i faktaens tjeneste. 
Med sin afhandling Reportaget som berättelse. En 
narratologisk undersökning av reportagegenren bi-
drager Cecilia Aare til, at denne undersøgelse sæt-
tes i gang. Og hun kommer langt og lægger nogle 
solide grundsten for det, der bør blive til en ’repor-
tagenarratologi’. Ingen tvivl om det.

Aares reportagenarratologi bekender sig ekspli-
cit til tre veletablerede tilgange til fortællinger. Dels 
den klassiske strukturalistiske diskursnarratologi 
baseret på Gérard Gennettes typologi og dels den 
kognitive narratologi på grund af dens fokus på 
læseren og dennes mentale og emotionelle proces-
ser i mødet med det narrative. Det tredje element i 
Aares fundament hentes i retorikken – både i den 
retoriske narratologis fokus på den kommunika-
tive akt og spillet mellem forfatter, fortæller, med-
delelse, modtager og læser, men også i den nye reto-
rik, der med udgangspunkt i Kenneth Burkes stu-
dier, tilgår teksterne igennem en dramatik-inspire-
ret regimodel og analyserer sproget som bestående 
af ”symboliska handlingar” (96).

Aare stiller to hovedspørgsmål som udgangs-
punkt for sit studie. Det første lyder: ”På vilka sätt 
kan ett reportage berättas och hur varierar narrati-
viteten mellan olika undergrupper?« (4) og læg-
ger op til en genredifferentierende undersøgelse, 
hvorimod det andet hovedspørgsmål vender blik-
ket mere indad og undersøger, hvordan der i gen-
ren skabes ”ett narrativt engagemang som speglar 
yrkesrollens engagemang?” Og det er netop sidst-
nævnte, der ifølge Aare er det gennemgående diffe-
rentia specifica for reportagegenren, når man sam-
menligner den med andre fortællende genrer og 
med nyhedsformidlingen generelt. Hvor det af ny-
hedsformidlingen normalt fordres, at den er des-
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interesseret og informerende, lader reportagen re-
porterens engagement komme til udtryk i fremstil-
lingen, men ikke som et personligt engagement:

Reportagets reporter söker upp människor och 
miljöer för att berätta om världen. Inom texten 
strävar hon sedan efter att väcka läsarens inlevelse. 
Men inte i det upplevande jaget, som i en själv-
biografi, utan i de människor i de miljöer som ge-
staltas. (3)

Det er dette perspektiv, der foranlediger Aare til 
at anskue reportagegenren som en personlig genre, 
der kan betragtes som en ’instrueret virkelighed’. 
Indholdet er hentet i virkeligheden, men formen 
er personlig og en konsekvens af reporterens valg.

Afhandlingen består av 5 hovedafsnit, hvoraf det 
første tegner sig for indledningen, og det sidste er 
konklusionen. Studiet baserer sig analytisk på et 
stort korpus af primærtekster, der består af svenske 
reportager fra 1819–2014 og nedslag i oversatte tek-
ster fra forskellige lande i perioden 1903 til 2007.

I første del, ”Reportaget och reportern – utg-
ångspunkter”, skitseres den historiske baggrund for 
genren, vi introduceres for en række centrale narra-
tologiske begreber og gives en oversigt over den ek-
sisterende forskning med særligt fokus på Norden. 
Aare tager afsæt i Gunnar Elveson genredefinition 
fra 1979. Ifølge denne er en reportage ”[e]n redovis-
ning som återger en samtida (yttre) verklighet och 
bygger på iakttagarens direkta egna upplevelser re-
gistrerade inom ganska kort tid i det självupplev-
das form samt med tidpunkt och plats väl precise-
rade” (7). Som Aare bemærker, så er definitionen 
ikke uproblematisk, blandt andet fordi ’direkte’ og 
’indenfor kort tid’ lægger op til, at reportagen skri-
ves i førsteperson, men i praksis finder man eksem-
pler, der er skrevet i tredjeperson. Ligeledes finder 
man eksempler (fx i undergenren New Journalism, 
som baseres på vidneudsagn), hvor reporteren der-
for rekonstruerer handlingen i stedet for at have 
oplevet den selv. Disse forbehold får Aare til at de-
finere reportagen som følger: ”Varje text som har 
skrivits med ett journalistiskt syfte och som helt el-
ler delvis berättas i en narrativ form med sceniska 
inslag.” (9) Hér skal det journalistiske ”syfte” for-
stås som beretningen af og om virkelige forhold 
i journalismens kanaler (avis- eller magasinartik-
ler, journalistiske bøger, etc.) og med et journali-
stisk formål. Sidstnævnte bestemte en svensk pres-
seudredning fra 1972 som bestående af fire funk-
tioner: Pressen skal formidle information; spejle 
samfundet og samtiden; opfordre til debat og un-

dersøge magten. Hertil lægger Aare en femte funk-
tion, nemlig den sociale dimension: Journalismen 
tager folkets og medborgerens position og taler dis-
ses sag. Den agerer professionelt vidne og engage-
rer sig professionelt i det, den skildrer.

Denne femte funktion får Aare til at reflektere 
over det særlige engagement, der knytter sig til re-
portagen. Reporteren må på en gang fastholde en 
professionel distance til det, der skildres, og samti-
dig skabe en tekstuel nærhed mellem læser og emne 
i beretningen. Aare skelner derfor overordnet set 
mellem kontekstuelt engagement (det professio-
nelle engagement, som knytter sig til den journa-
listiske profession) og tekstuelt engagement, der 
igen lader sig differentiere mellem narrativ indle-
velse, som følger tekstens deiktiske centrum, narra-
tivt engagement, som konstrueres fortælleteknisk, 
og narrativ sympati, som formidles enten im- eller 
eksplicit, og som refererer til følelser relateret til en 
skildret person, men som ikke er identisk med den 
skildrede persons følelser (illustreret gennem Su-
zanne Keens eksempel: ” ’I feel for you’ rather than 
’I feel with you’ ”) (19).

I afhandlingens anden del undersøger Aare re-
portagegenrens narrative særkende. Hun læner sig 
op ad John Hellmanns formuleringer fra 1981 om 
den journalistiske kontrakt: ”En reporter […] sluter 
ett ’journalistiskt kontrakt’ med läsaren som ett 
uttryck för att innehållet hör hemma i verklighe-
ten. Med detta som grund är reportern sedan fri 
att välja form för hur innehållet ska återges.” (44 
f.) Med dette udgangspunkt går hun i dialog med 
de narratologer, som har hævdet et litterært, fiktio-
nelt særsprog. Hun viser, at mange af de signposts of 
fictionality, som fx Dorrit Cohn har undersøgt, fin-
des i rigt mål i reportagegenren – uden at være tegn 
på fiktionalitet. I stedet danner de grundlag for re-
porterens ønske om at dele erfaringer (og ikke kun 
formidle nyheder eller fakta) og aktiverer læserens 
empati igennem mimesis.

For at nærme sig reportagegenrens forhold til 
skønlitteraturen, sammenligner Aare den med den 
litterære realisme. Hun diskuterer blandt andet, 
hvordan reporterens opgave er anderledes end ro-
manforfatterens. Reporteren fungerer som vidne, 
men med et særligt ærinde: ”Reportrar skapar ju 
inte fiktion som ska simulera upplevelsen av ver-
kliga förhållanden i största allmänhet. I stället 
söker de en narrativitet för att gestalta upplevelsen 
av vad de faktiskt har bevittnat” (59). Samme for-
hold gør, at det, som Roland Barthes døbte virkelig
hedseffekter (detaljer i fiktionsberettelsen, hvis ene-
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ste funktion er at illudere virkelighed), har en dob-
beltfunktion i reportagen. Foruden at konnotere 
’virkelig virkelighed’ skaber de også journalistisk 
troværdighed: De peger på reporterens vidnestatus 
og får en retorisk funktion, der vækker etos-appel, 
der signalerer, at reporteren har været til stede i si-
tuationen. De tekstnære analyser lader også Aare 
lokalisere en lang række tekstlige træk, der lader re-
portagegenren skelne fra andre fortællende genrer. 
Det gælder inkluderingen af replikker, der umid-
delbart ikke har en motiveret plads i diegesen og 
i stedet skaber en kollageeffekt, såvel som inddra-
gelsen af øjenvidneudsagn og den særlige æstetik, 
der knytter sig hertil.

Med dette afsæt er Aare klar til at opstille re-
portagegenrens særlige karakteristika. I afhandlin-
gens hoveddel, ”3. Reportaget som regisserad ver-
klighet”, præsenterer hun os for en ”modell över 
reportagets basale narratologi”, der tager som ud-
gangspunkt, at reporterens opgave ikke er at be-
rette om sig selv, men at han/hun anvender sig 
selv for at berette om verden. Derfor er den bevid-
nende funktion uadskillelig fra genren, og det er 
hvad enten ”reporterns mötessituation är fullt syn-
lig, nedtonad, bortretuscherad eller aldrig har ägt 
rum” (92). Aare fortsætter: ”Det som förvandlar 
texten från självnarration/självbiografi till journa-
listik är en fråga om regi.” Og for at anskueliggøre 
og forklare dette baserer hun sit modelarbejde på 
Kenneth Burkes retoriske kommunikationsteori 
fra 1940’erne og den aftapning af den, der har væ-
ret gældende i svensk massemedieretorik i kraft af 
Bengt Nermans lærebog fra 1973. Burkes udgangs-
punkt er som bekendt, at sproget kan opfattes som 
symbolske handlinger, og at sproglige budskaber 
kan analyseres ud fra en metaforisk forståelse af 
budskabet som et drama med fem elementer: ”Act 
(vilken handling utförs), Agent (vem utför handlin-
gen), Scene (var utförs handlingen), Agency (med 
vilka medel utförs handlingen) och Purpose (vilket 
är syftet med handlingen).” (96) Aare argumenterer 
for, at reporteren har funktion af at være instruktø-
ren (sv.: regissör) af dette – den der vælger ud, farve-
sætter, beslutter, hvordan karaktererne skal fremstå, 
og hvordan deres handlinger skal iscenesættes, osv. 
Aare vælger eksplicit (i modsætning til andre, der 
har fulgt samme spor) at personificere denne for 
teksten yderste kommunikative funktion og træk-
ker paralleller til begrebet implied author, som op-
rindeligt blev formuleret af Wayne C. Booth i 1961, 
og som har haft en fremtrædende, men også om-
diskuteret rolle i moderne narratologi. Gérard Ge-

nette såvel som Dorrit Cohn betragtede den impli-
citte forfatter som en overflødig instans i den nar-
rative kommunikationsmodel, imens teoretikere 
som Seymour Chatman og James Phelan udvik-
lede begrebet. Aare tilslutter sig som sagt og skriver:

Om Booth hos den implicita författaren betonar 
en retoriskt påverkande funktion, genom attityder 
som förmedlas, medan Chatman betonar en kon-
struerande funktion, liknande en opersonlig dra-
maturgs, har jag i min modell användning för båda 
funktionerna. […] Eftersom det i enskilda analyser 
blir otympligt och onödigt abstrakt att tala om 
”regi” väljer jag att personifiera den instans som är 
ansvarig för reportagetexten. Därmed landar jag i 
samma beteckning som Nerman, det vill säga re-
gissör, som också lättare låter sig förstås bredvid 
de två andra personifierade instanserna, berättare 
och karaktärer. (101)

Det er ikke pladsen her at gennemgå Aares model 
i detaljer. Den er ikke afgørende forskellig fra en 
konventionel fortællemodel med forskellige for-
fatter/afsender/fortæller- og læser/modtager/nar-
ratee-positioner i et kinesisk æskesystem, men er 
alligevel berettiget og nødvendig på grund af de 
forskelle og nuancer, reportagegenren fordrer, at 
der tages højde for. Hér undersøger Aare fx for-
skellige reporterattituder og roller (reporteren som 
læserens stedfortræder, verdensforandreren og nar-
ren, eventyrsreporteren, flanøren, etc.), og hun vi-
ser, hvordan genren skaber sine egne konventioner.

En særlig nyskabelse er begrebet alternativ disso
nans, der indføres som supplement til begrebspar-
ret konsonans og dissonans hentet hos Dorrit Cohn. 
Konsonans bruges til at betegne den relation, der 
i homodiegetiske fortællinger findes mellem for-
tællerens udsigelsespunkt og hans/hendes ople-
vende position. Hvis der er samstemmighed mel-
lem de to, er der konsonans, men er der uoveren-
stemmelse, forstået således, at fortælleren i udsigel-
sessituationen korrigerer for det, han/hun gjorde 
eller sagde i den oplevende position, er der disso-
nans. Den særlige ”alternative dissonans”, Aares ar-
bejde afdækker, udgår fra det oplevende jegs posi-
tion. Det oplevende jeg kan rejse tvivl om, hvorvidt 
han/hun kan fuldføre sin opgave, fordi han/hun fx 
ikke kan finde legitimt fodfæste til at indhente den 
viden, han/hun har behov for. Dvs. at den uover-
ensstemmelse, der i normal dissonans har det beret-
tende jeg som autoritet, vendes om. I stedet er det 
det oplevende jeg, der betvivler, at det berettende 
jeg kan lykkes med sin opgave. Aares videre pointe 
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er, at den alternative dissonans er genrespecifik for 
reportagen og uden modstykke i fiktionslitteratu-
ren, idet den har rodfæste i reporterens journalisti-
ske opgave: Alt skildre virkeligheden.

Efter i 2 og 3 del at have kortlagt reportagegen-
rens narrative strukturer og særlige karakteristika, 
tilbyder Aare en typologi over forskellige ”reporta-
geberättande” i afhandlingens fjerde del. Ud fra en 
matrix, der vertikalt skelner mellem, om reporta-
gen er homo- eller heterodiegetisk fortalt, og ho-
risontalt, om reporteren har været eller ikke været 
fysisk til stede i det skildrede, når hun frem til fem 
typer: Den rekonstruerende reportage (viser eks-
plicit, at scener og forløb er rekonstruerede på bag-
grund af anden informationsindsamling end den 
selvoplevede); den retoucherede reportage (repor-
teren er fjernet fra fremstillingen, men har selv er-
faret det skildrede); den fremhævende og den re-
ducerende reportage (reporteren er tilstede både i 
fremstillingen og det fremstillede, men med for-
skellig styrke); og den stemmegivende reportage 
(en anden karakter end reporteren fortæller). Ef-
ter at have demonstreret de forskellige typer, kob-
ler Aare dem med konsonans- og dissonansiagtta-
gelserne fra foregående kapitel og anlægger et hi-
storisk perspektiv for at vise udviklingen af og in-
teraktionen mellem typerne.

Efter en kort og præcis opsummering af sine 
fund og de vundne indsigter afslutter Aare sin af-
handling med at erindre os om det særlige forhold 
ved genren, som hun har haft for øje igennem hele 
arbejdet. Hun skriver: ”På många sätt är denna av-
handling en genrestudie. Tvärs igenom allt syste-
matiserande arbete har jag dock samtidigt försökt 
att göra en röd tråd synlig: idén om den engagerade 
reportern” (270), og hun fremhæver den særlige ka-
rakter af dette engagement: Det er professionelt 
forstået på den måde, at det retter sig mod det, der 
skildres, ikke den, der oplever det; og det er nar-
rativt og har læserens indlevelse som fokuspunkt. 
Det er dette komplekse samspil, der har været Aares 
prisme for undersøgelsen af genren.

Med sit studie af reportagegenren har Cecilia 
Aare givet os ikke blot ét men to vigtige forsknings-
bidrag.

For det første gør hun os klogere på en genre, 
der som udgangspunkt er en hybrid mellem jour-
nalistik og skønlitteratur (mellem information og 
oplevelse, kunne man sige), men som har sin egen 
ret. Som Aare selv påpeger, så er hendes afhand-
ling den første større og systematiske undersøgelse 
af genren fra et narratologisk perspektiv, og hendes 

tilgang kendetegnes ved et solidt fagligt fodfæste i 
såvel narratologiens vidtforgrenede vokabular som 
i genrens især svenske historie. Om end hun ikke 
eksplicit motiverer sit korpus af primærtekster (som 
består af svenske reportager fra 1819–2014 og ned-
slag i oversatte tekster fra forskellige lande i perio-
den 1903 til 2007), er man på intet tidspunkt i tvivl 
om repræsentationen. Aares grundige diskussion af 
tidligere genredefinitioner og hendes nuancerede 
inddragelse af eksempler, der problematiserer disse 
tidligere forsøg, er indsigtsgivende. Endvidere skal 
hun prises for ikke at falde i ’den normative fælde’ 
undervejs. Det sker alt for ofte i genrestudier, at for-
skeren efterhånden lægger sig fast på en forståelse af, 
hvad der tegner genren, og derfor ender med at blive 
dommer i forhold til, hvad der er inde, og hvad der 
er udenfor genren. Den vej går Aare heldigvis ikke.

For det andet bidrager Aare til videreudviklin-
gen af narratologien. Hun viser, hvad vokabula-
ret kan og ikke kan, når det slippes løs på materi-
ale, hvor det ikke ellers har haft bred anvendelse, 
og hun udvikler begreberne, når de viser sig ikke at 
slå til, eller når der er lakuner, de ikke kan redegøre 
for. Begrebet om alternativ dissonans er en velkom-
men tilføjelse til begrebsapparatet, og Aares pro-
blematisering af de teorier, der har hævdet, at fikti-
onsnarrativer har en særstatus, er velbegrundet og 
overbevisende.

Hvor det første bidrag mest vil have svensk eller 
skandinavisk interesse qua materialets overvejende 
svenske karakter, vil det narratologiske bidrag være 
interessant for de internationale forskningsmiljøer, 
der arbejder inden for det fortælleteoretiske, og der 
skal herfra lyde en stor opfordring til Aare om at få 
skrevet en række artikler med afsæt i afhandlingen, 
som demonstrerer de teoretiske pointer, men lader 
dem illustreres via internationalt kendte reportager. 
Det fortjener både hendes fine indsats og den in-
ternationale teoriudvikling.

Disse rosende vendinger skal dog ikke dække for, 
at der også er forhold i afhandlingen, der kunne 
være anderledes eller grebet anderledes an. Lad os 
se på nogle af dem.

Som nævnt vælger Aare at tage udgangspunkt i 
en narrativ kommunikationsmodel, hvor hun skif-
ter den instans, der ind i mellem omtales som den 
’implicitte forfatter’ (’implied author’), ud med et 
’regissör’-begreb. Dette gør hun for at accentuere 
den iscenesættelse af virkelighedens materiale, som 
er grundlaget for reportageteksten. Men grebet er 
ikke uproblematisk. For det første flytter nissen 
med: Alle de problemer, man de seneste mange år 
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har diskuteret i forhold til den implicitte forfatter, 
løses ikke ved at skifte den ene personificering af et 
tekststrukturelt forhold ud med en anden. Genette 
anerkendte ikke den implicitte forfatter, men ville 
at man i stedet blot talte om ’forfatteren’ i stedet for 
at opfinde en ekstra, spøgelseslignende instans. An-
dre har hæftet sig ved, at selvom Wayne C. Booth så-
vel som Seymour Chatman taler om, at den impli-
citte forfatter er et strukturprincip, en kerne i nor-
mer, valg og lignende, fører det til en heftig antro-
pomorficering og subjektivering af noget, som ikke 
altid er så unisont, som begrebet lægger op til (Nün-
ning 1997). Sat på spidsen kan man sige, at begre-
bet om den implicitte forfatter er et udmærket pæ-
dagogisk greb, der gør det nemmere for os at samle 
og tolke den forfatterpersona, der måtte træde frem 
i teksten, men at denne altid vil skabes af læseren 
på baggrund af løse tolkninger og gæt. I et teksta-
nalytisk og -videnskabeligt perspektiv vil det være 
mere reelt at forblive ved diskursen og narrationen.

Samme forhold gør sig gældende for Aares ”re-
gissör”. Aare siger således også på et tidspunkt, at 
hun hellere ville tale om ”regi” end ”regissör”, men 
vælger alligevel at samle de forskellige delaspek-
ter i en kontrollerende og styrende instruktør, som 
hun endvidere tilskriver en ”intention” (103). Der-
til kommer, at denne metaforik (og en sådan er det 
jo) fører en række delbetydninger med sig, som 
kan synes problematisk. Regissör-begrebet hører 
til i scenekunst og film – diskurser, hvor meddelel-
sen kommunikeres igennem tale, bevægelse, rum, 
farver og lys, lyd, tempo, timing, etc. – det vil sige 
igennem en multimodal kommunikation, der ad-
skiller sig radikalt fra den skrevne kommunikation, 
Aare fokuserer på. Hér kan man alligevel ikke lade 
være med at spekulere på, om det ikke havde været 
enklere at knytte an til en litteratur-retorisk teori 
som fx James Phelans, hvor fortællinger betragtes 
som retoriske handlinger ud fra en model med ”so-
mebody telling somebody else on some occasion 
and for some purpose(s) that something happened” 
(Phelan 2005). Phelans vokabular er gennem tiden 
blevet udbygget med karaktertypologi, begreber 
for narrativ ”distance”, ”disclosure functions”, ”expe-
rience”, osv. – alt sammen forhold, som på mange 
måder er i trit med den særlige kommunikationssi-
tuation, reportagen udgør, og som fastholder fokus 
på den skrevne diskurs, samtidig med at den åbner 
for analyser af de kognitive, emotionelle og etiske 
forhold, læseren responderer på. En større opmærk-
somhed på denne særlige tilgang kunne formentlig 
have været nyttig.

Dertil kommer, at en større interesse for Phelans 
narrative teori også ville have bragt Aare ind i en 
anden aktuel diskussion i det narrative forsk-
ningsmiljø, nemlig interessen for, hvad fiktiona-
litet egentlig er. Med afsæt i blandt andet Richard 
Walshs The Rhetoric of Fictionality (2007) har 
Phelan og en række andre forskere arbejdet med at 
tilgå fiktionalitet som “intentionally signaled in-
vention in communication” (Zetterberg Gjerlev-
sen 2016), det vil sige som noget, der ikke kun er at 
finde i deciderede fiktionstekster, men som rør sig 
i alle mulige kommunikative handlinger. I relation 
til Aares undersøgelse af reportagegenren kunne 
dette perspektiv have beriget analyserne – fx i for-
bindelse til en passus som denne fra en reportage 
af August Strindberg:

Och om icke tåget bullrade, skulle vi höra gökens 
kuku, gyllingens flyo-flio, liknande lärgossarnes 
signaler på bakgatorna; vi skulle höra järnsparvens 
(fauvette’s) imitationer av näktergalens fulländade 
kompositioner och bofinkens alltid populära men 
väl kortfattade lilla chansonette. (67)

Her signalerer Strindberg, at han fiktionaliserer, 
dvs. ”finder på”, for at skabe et levende billede for 
læseren.

Men det er altid nemt for en kritiker at lægge 
et perspektiv, hvor man bebrejder en forsker, hvad 
denne ikke har gjort, i stedet for at gå med på præ-
missen for studiet. Cecilia Aare har valgt at tage ud-
gangspunkt i den kontinentale diskursnarratologi, 
som også har været normen i Sverige, og hun gen-
nemfører sit studie med både kritisk refleksion over 
traditionen, nysgerrighed for det hidtil ubeskrevne 
og en afbalanceret sensibilitet for genrens fordrin-
ger. Hendes bidrag til såvel studiet af reportagegen-
ren som til udviklingen af fortælleteorien og -analy-
sen står både i kontinuitetens og fornyelsens tegn, 
og der er plads til mange flere undersøgelser i fel-
tet. Ikke mindst kunne det være interessant at lave 
et bredere internationalt perspektiv, hvor analyse-
greb og -modeller prøves af på reportager fra andre 
nationale kontekster end de nedslag på oversatte in-
ternationale reportager, som Aare laver. Ligeledes 
kunne en undersøgelse af begrebernes rækkevidde 
i relation til audiovisuelle reportager være interes-
sant. Men disse undersøgelser tilhører fremtiden. 
For nu har vi fået en righoldig afhandling at blive 
klogere af. Det rækker så rigeligt i første omgang.

Per Krogh Hansen


