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Den omvendte pyramide eller nyhedstrekanten står
ofte for skud, når dagens avisjournalistik debatteres.

Kritikere af journalistikkens skrevne nyheder
hævder, at nyhedsartikler i dagens aviser er forudsi-
gelige, tekniske, besværlige at have med at gøre og
kedelige at læse. Nyhedstrekanten bærer en stor del
af ansvaret for, at det forholder sig sådan, og bidra-
ger dermed indirekte til, at avisernes oplag daler.

Nærværende artikel forsvarer en tese om, at
formidlingsformerne i nyhedsjournalistikken ofte
benytter en personlig fortæller, selv om de er stan-
dardiserede og bundne. De daglige nyheder har som
den fortællende journalistik et narrativt fundament
og kan derfor som udgangspunkt skrives originalt,
vedkommende og personligt.

I artiklen analyseres nyhederne med udgangs-
punkt i begreberne journalistiske formidlingshand-
linger og nyhedstekstens orden. Begreberne er det
kvalitative udgangspunkt for en kvantitativ analyse
af et tekstkopus, som omfatter 1781 nyheder fra
Berlingske Tidende, Politiken, Morgenavisen Jyl-
lands-Posten, B.T. og Ekstra Bladet, udgivet i perio-
den 6.-12.8.2001. Det er udelukkende resultaterne af
den kvantitative analyse, som fremlægges her. De vil
senere blive suppleret med kvalitative studier, der
bygger på analyser af formidlingsteknikken i enkelt-
artikler.

Hensigten er at påvise en narrativ kerne i al jour-
nalistisk formidling. Nyhedernes narrative orden og
de formidlingshandlinger, der opretholder den kan
både hæmme og fremme en kreativ brug af sproget.
En af konsekvenserne er bl.a., at såkaldt ”hårde ny-
heder” kan ”fortælles” og ”bløde nyheder” kan
”meddeles” i en anonym, upersonlig kode.

Valget af en narrativ kode synes m.a.o. ikke at
være betinget af de kriterier, som er formaliseret i

nyhedstrekanten, og som danner grundlag for den
journalistiske vurdering og prioritering af stoffet.
Valget af kode er snarere udløst af redaktionelle tra-
ditioner og skrivevaner hos den enkelte journalist.

Velskrevet og vedkommende journalistik synes at
være et spørgsmål om engagement, gode arbejdsvilkår
og den enkeltes personlige overskud af kompetence
og skrivelyst. Undersøgelsen peger hypotetisk på, at
det er disse aspekter i arbejdsprocessen, som er væ-
sentlige for de narrative og sproglige kvaliteter i det
færdige produkt.

Begrebet om journalistiske formidlingshandling-
er er dannet med afsæt i den filosofiske teori om
sproghandlinger (speech acts), som er udviklet ud
fra analyser af enkeltstående ytringers semantik,
grammatik og funktionalitet. Begrebet om nyheds-
tekstens orden er formuleret med udgangspunkt i
narratologien, som har vist sin styrke i analysen af
tekstlige helheder, der går ud over ytringsniveau og
især er litterært frembragte.

Nyhedsjournalistikken betragtes i de fleste jour-
nalistiske fagbøger som en formmæssig realisation af
”den omvendte pyramide”. Nyhedsartikler fremstil-
les formelt som trekanter, der står på spidsen. Ind-
holdet i dem bliver beskrevet på lidt forskellige må-
der, men der enighed om, at rækkefølgen – den line-
ært tidslige orden – mellem informationerne i
nyhedsartiklers standardforløb er fastlagt ud fra en
journalistisk vurdering af, hvad der er væsentligt.
Ofte giver det fire1 faste hovedgrupper af informa-
tioner i standardnyheden: En ”indledning”, som også
indeholder artiklens ”nyhed”, et afsnit med ”bag-
grundsoplysninger”, et afsnit med ”dokumentation”,
ofte dokumenterende udtalelser, og et afsnit med
oplysninger, som ofte vil kunne undværes, og som
negativt benævnes ”fyld”.

Nyhedsjournalistikkens sprog bliver inden for
rammerne af denne betragtningsmåde samtidig pro-
blematiseret, måske mest ihærdigt af journalist-
fagets egne2: Kildernes faglige koder, hedder det sig,
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trænger uhindret ind i den journalistiske skrivepro-
ces og øver indflydelse på sproget i nyhederne. Den
”sproglig afsmitning fra kilderne”3 – er et resultat af
bindinger, som arbejdet med den omvendte pyra-
mide lægger på den skrivende journalist. Det billede
af avisernes nyhedsartikler, som tegner sig i den fag-
lige debat, viser, at sproget i dem ofte er komplice-
ret, teknisk, forudsigeligt, ensartet og i for høj grad
hjemsøgt af skriverutinernes klicheer.

Kritikken af sprog og fortælleteknik bygger på
den professionelles daglige og ganske omfattende
læsning af avisartikler, men sjældent på systemati-
ske analyser af, hvordan artiklerne faktisk bliver
skrevet. Det almindelige er en kritik, som opererer
selektivt, og som derfor let indretter sig på en sådan
måde, at de forhåndsantagelser, den bygger på,
umiddelbart bekræftes.

Nærværende artikel er et led i en mere omfattende
undersøgelse, hvis formål er på et systematisk grund-
lag at fremskaffe viden om, hvordan dagens journali-
stik – i første omgang nyhedsjournalistik – skrives.

Den narrative proces
Undersøgelsens betragtningsmåde er i sit udgangs-
punkt narratologisk, dvs. skrivningen af journalisti-
ske artikler ses som dynamiske processer, hvis
grundlæggende formål er via aviserne at formidle
journalistiske historier til læsere.

Den narrative proces i journalistikken forløber
principielt ad to meningsgivende spor: (1) historien
skal være synlig – den skal sprogligt eksponeres,
(2) den eksponerede historie skal formidles.

Begrebet meningsfylde kan i et sådant regi defi-
neres som et resultat af en fortælleproces, hvor en
journalistisk historie i sin helhed og sine detaljer bli-
ver synlig i sproget og evident for læserne. Realisa-
tionen af begge spor ses som forudsætninger for,
hvad man kunne kalde vellykket journalistisk kom-
munikation.

Under en systematisk synsvinkel bliver fire fa-
ser i narrationen fremtrædende:

Figur 1 definerer fire grader af meningsfylde i den
narrative proces: (a) ingen meningsfylde som et resul-
tat af, at historien hverken er eksponeret eller formid-
let, (b) en delvis meningsfylde, hvor historien er eks-
poneret, men ikke formidlet, (c) en delvis menings-
fylde, hvor historien bliver formidlet i ueksponeret
form, (d) fuldstændig eller maksimal meningsfylde,
hvor historien er både eksponeret og formidlet.

Nyheder er narrative
Strukturen i nyhedsartikler antages ikke blot at have
en væsentlighedsbaseret, pyramidalsk form, men også
en orden af narrativ karakter. Selv om rækkefølgen
mellem positionerne i nyhedsstrukturens tidslige for-
løb er forudsigelig, gælder det ikke de elementer, som
narrativt indsættes i hver af forløbets positioner.

De standardiserede formidlingsformer i nyheds-
journalistikken er derfor ikke nødvendigvis kedelige.
En stram form baseret på nyhedstrekanten udelukker
ikke, at der kan skrives originalt, vedkommende og
personligt.

Nogle standardartikler har en sproglig gennem-
slagskraft, som kan være svær at få øje på i en ny-

Figur 1. Den narrative konstruktion af mening i journalistik
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hedsstrøm, som overvejende og rutinemæssigt base-
res på redigerede udtalelser fra kilder, skribenten be-
nytter. Elementerne i de artikler stammer fra det
gode erfaringsbaserede formidlingssprog, som er et
personligt og engang imellem overraskende sprog.
Desuden er det konkret, forståeligt og let at læse.

Grundlaget for at vælge erfaringssproget som
formidlingssprog er ikke nyhedstrekanten, men en
narrativ struktur, der på et mere fundamentalt ni-
veau fungerer som ramme for skrivningen af nyhe-
der. De formidlingshandlinger, der indgår i den
narrative struktur, gør det muligt for skribenten at
operere på egen hånd og udfolde sig personligt. Den
daglige nyhed kan således fortælles, og ved at vælge
rollen som aktiv fortæller svækker skribenten den
sproglige indflydelse fra kilderne.

Når en faktuel, kildebaseret nyhedsformidling på
denne måde knyttes sammen med en personlig
narrativ bearbejdning, tilvejebringes betingelserne
for, at en væsentlig nyhed samtidig bliver til godt –
evt. engagerende – læsestof.

Hvis den empiriske analyse viser, at hypotesen
holder, betyder det, at nyhedernes sprog og fortælle-
teknik er mere varieret og rummer flere nuancer og
udtryksmuligheder, end der sædvanligvis er plads til
at gengive i de standardbilleder af forholdene, vi en-
gang imellem møder blandt fagets kritikere i debatten
om den ”traditionelle” kontra den ”fortællende” jour-
nalistik. Mulighederne for at forene det stramme med
det kreative eksisterer i sproget. Hvad der kan
mangle, er tilskyldelser til at udnytte dem maksimalt.

Artiklen som formidling
og narrativ aktivitet
En artikel er som udgangspunkt en typografisk en-
hed i avisen, som i sin maksimalt udfoldede form in-
deholder i det mindste rubrik, underrubrik, brød-
tekst, mellemrubrikker, billeder, billedtekster,
leksivisualiseringer og faktabokse. Artiklens brød-
tekst, hvis omfang kan måles i fx spaltelinjer, kan på
aristotelisk vis og rent formelt opdeles i en begyn-
delse, en midte og en slutning4. Derudover kan ar-
tiklen og elementerne i den betragtes under en struk-
turel og en funktionel synsvinkel.

At skrive har i de trykte mediers journalistik et
mål, som vi kan referere til med handlingsverberne at
informere, at oplyse, at engagere, at underholde.
Fælles for disse verber er, at de omfatter virkningen
eller resultatet af den kommunikative aktivitet, som
den professionelle brug af sproget er led i, og som er
en væsentlig pointe i udøvelsen af al journalistik.

At skrive eller tale inden for journalistikkens felt
ses under denne synsvinkel som aktiviteter, der ud-

folder sig i formidlingens tjeneste. Det gode sprog
løser de opgaver, som den journalistiske formidling
rummer – eller omvendt: En vellykket journalistisk
formidlingshandling forudsætter en række vellyk-
kede handlinger på et sprogligt udøvelsesniveau (jf.
sproghandlingsteoriens lokutionære5 niveau). Såle-
des må journalisten som sprogbruger kunne skrive
eller tale godt, dvs. bruge sproget, så det sikrer ef-
fektiv og virkningsfuld formidling.

Skrivning i journalistik giver først mening i det
øjeblik, skrivningen indeholder sproglige kvaliteter,
som indebærer, at formidlingen faktisk fungerer.
Sproget skal i sidste indstans virke (jf. sprog-
handlingsteoriens perlokutionære niveau). Det sæt-
ter nogle rammer for, hvordan journalistik skrives og
tales. Formidlingsmålet indebærer, at journalistiske
skriveprincipper fremstilles som normative6 i den
forstand, at de indeholder retningslinjer for, hvad
der er et mere eller mindre hensigtsmæssigt eller for-
målstjenligt sprog i journalistik.

Sproget kan naturligvis i princippet og i andre si-
tuationer bruges uden at have den klart definerede
formidling som forudsat mål. Det gælder fx, når
skønlitterære forfattere om deres arbejde hævder, at
de aldrig tænker på læsere, mens de skriver. Et så-
dant vilkår kan imidlertid vanskeligt gælde i journa-
listik. Spørger man journalister, vil de som regel
mene, at de tænker på modtagerne eller læserne,
både før og mens de skriver.

Relationerne mellem den sproglige udøvelses ni-
veau og formidlingsniveauet kan uddybes yderligere
på baggrund af Austin og Searles sprogfilosofiske
teori7 om sproghandlinger eller talehandlinger (speech
acts).

Uden at gå i deltaljer kan man sige, at sprog-
handlingsteorien i sine kerneræsonnementer udvik-
ler et hierarki af begreber, som beskriver sammen-
hænge inden for et kompleks af handlinger og funk-
tioner, som er aktive, når sprog udtrykt i ytringer
produceres og bruges.

Teorien er imidlertid begrænset i forhold til et
journalistisk produkt som fx artiklen, fordi den foku-
serer på isolerede ytringer i samspil med deres mulige
kontekster. En journalistisk artikel er imidlertid en
tekststruktur sammensat af ytringer, som – hver for
sig og med den typografisk afgrænsede tekst som
ramme – aktiverer forskellige sproghandlinger.

Hvis sammenhængen mellem artiklens ytringer
og den tekstlige helhed skal beskrives, er det derfor
nødvendigt med en teoretisk ramme, som supplerer
sproghandlingsteorien, således at forholdet mellem
ytringerne og artiklen som helhed bliver synligt.

Et sådant supplement repræsenterer bl. a.8 nar-
ratologien. Her finder vi begreber9, som kan vise,
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hvordan en artikel er bygget op, og hvilke mekanis-
mer der former, vedligeholder og fremmer artiklens
funktion som element i den journalistiske formid-
lingsproces. Narratologien kan m.a.o. bruges til at
eksponere, hvordan en journalistisk historie bliver
fortalt og kan forstås, og hvordan en tekst, som for-
midler en journalistisk historie, bygges op og funge-
rer.

Kombinationen af sproghandlingsteori og narrato-
logi vil desuden kunne supplere og perspektivere det
formbegreb, der bygger på journalistiske væsent-
lighedskriterier. Med begrebet journalistisk form be-
skriver man almindeligvis prioriteringen af oplysnin-
gerne i en artikel. Formen er i den forbindelse pri-
mært et middel til at fremhæve det væsentlige eller
mest interessante og dramatiske i en historie. Den om-
vendte pyramide og fx berettermodellen beskriver to
artikeltyper som sådanne formmæssige forløb.

Artiklen som et forløb af
formidlingshandlinger
En journalistisk artikel kan på baggrund af en sprog-
handlingsteoretisk synsvinkel ses som et lineært for-
løb af handlinger med afvekslende funktioner. Disse
handlinger vil vi kalde for formidlingshandlinger. De
ligner sproghandlingsteoriens performativer10 ved
ikke at referere til noget uden for sproget. De adskil-
ler sig fra performativerne ved ikke at være selv-
referentielle.

Fx er udtrykket jeg citerer ikke i sig selv et citat,
udtrykket jeg resumerer ikke i sig selv et resume og
udtrykket jeg refererer ikke i sig selv et referat. Ana-
loge forhold gør sig gældende for udtryk som jeg be-
skriver, jeg mener, jeg meddeler etc.

De verber, som udtrykker journalistiske formid-
lingshandlinger, er snarere metakommunikative i den
forstand, at de fungerer som karakteristikker af de
formidlingselementer, en artikel er bygget op af.
Desuden er de indirekte i den forstand, at de impli-
cit knytter sig funktionsbestemmende til de elemen-
ter, som foreligger som ytringer i artiklens tekst. En
væsentlig del af en empirisk artikelforskning må gå
ud på at eksplicitere disse bestemmelser med hen-
blik på at kunne analysere dem kvantitativt.

Verber, der udtrykker journalistiske formidlings-
handlinger, er fx infinitiverne: citere, referere, resume-
re, henvise, beskrive, meddele, karakterisere, vurde-
re, argumentere, mene, berette, etc. Listen vil kunne
udvides og justeres parallelt med konkrete analyser.

Forsyner vi disse verber med det subjekt, som er
logisk i forhold til ytringens kontekst i den journali-
stiske artikel, får vi en række sætninger som fx jeg
citerer, jeg refererer, jeg resumerer, jeg henviser, jeg

beskriver, jeg meddeler etc. Ordet jeg henviser i den
forbindelse til subjektet for den journalistiske formid-
lingshandling, som naturligvis er journalisten, der un-
der skrivningen optræder i en rolle som formidler og
mere eller mindre eksplicit fortæller.

Det narrative i journalistikken beskrives ved at
iagttage journalistens udøvelse af sin rolle som for-
midler og fortæller, således som udøvelsen viser sig i
artiklens tekst. Hvad vi har defineret som formid-
lingshandlinger, udmønter sig i tekstens stykker (ty-
pografiske afsnit). Tilsammen udgør stykkerne ar-
tiklens forløb. Måden, journalisten er narrativ på, er
i en artikel forskellig fra stykke til stykke. Formid-
lingshandlingerne i forløbet af en journalistisk tekst
skifter.

Som illustration af en narrativ handling i journa-
listik vil vi se nærmere på en af journalistikkens
mest benyttede formidlingshandlinger: jeg citerer:

Et citat er formuleret af journalisten selv. Det er
journalisten, der vælger de ord, som dækker, hvad
kilden udtaler. Journalisten er i realiteten og i gram-
matikken subjekt for den sproghandling, som ud-
trykkes gennem verbet citere. Men ordene i et citat
er modelleret op over – eller spejler – de ord, som
kilden benytter i sin udtalelse. I den forstand er
journalistens citat en kopi af kildens ord.

Journalisten vælger som bekendt altid at bringe
en del af en udtalelse til citat, men det selekterede
materiale er i princippet en tro kopi af de benyttede
ord i udtalelsen. I praksis kan kopien afvige mere el-
ler mindre fra originalen, især hvis kilden udtrykker
sig mundtligt, og citatet – som i undersøgelsens ma-
teriale – er skriftligt. Det ændrer imidlertid ikke ved
det forhold, at journalisten med citatet og som for-
tæller opererer i formidlingens mest rendyrkede
mimetiske modus.

Begreberne mimesis og diegese skyldes Platon11,
som giver dem en kritisk funktion. Her benyttes de
som funktionelle betegnelser for måder at fortælle
på. Med Genette (1972), s. 162 f., kan vi sige, at
fortælleren ved hjælp af fortællemåden (mood, mo-
dus) regulerer sin distance til stoffet. I den mime-
tiske modus er fortælleren tæt på sin kilde, i den
diegetiske modus øger fortælleren i forskellige gra-
der afstanden til sin kilde.

Citatet er journalistikkens sproglige efterligning af
den del af den undersøgte virkelighed, som foreligger
som sprog afleveret af kilder. Citatet er en imitation
af, hvad kilden siger, men en imitation, der finder sted
på sprogets betingelser. Journalisten viser med citatet
kildens udtalelse ved at kopiere ordene i den. Med sin
kopi dokumenterer journalisten, at ordene i en be-
stemt situation er faldet på en bestemt måde, og det
markeres med anførselstegn, kolonner og inkvitter.
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Det indbærer naturligvis også, at risikoen for at begå
fejl under formidlingsprocessen er reel. Citater kan
som bekendt være falske. Kopier kan i princippet
være opfindsomme bedrag.

Ser vi på det samlede – og måske endnu ufuld-
stændige – batteri af journalistiske formidlingshand-
linger, kan vi skelne mellem to typer:

Den første type omfatter formidlingshandlinger-
ne referere, citere, henvise og beskrive. De ses som
handlinger – overvejende mimetiske – hvis mål er at
dokumentere, hvad benyttede kilder siger (citere og
referere), hvem kilderne er (henvise), og hvad jour-
nalisten i øvrigt selv gennem iagttagelse og oplevelse
har forvisset sig om (beskrive). Formidlingshand-
lingstypen kaldes den dokumenterende.

Den anden type omfatter formidlingshandlingerne
meddele, resumere, berette, forklare, argumentere,
vurdere, karakterisere. De ses som handlinger, hvor
journalisten – på diegetisk vis – vælger at øge afstan-
den til sit stof og som fortæller selv gå ind i teksten
for at sammenfatte og formulere pointerne i sin histo-
rie. Diegese som fortællemodus indebærer, at fortæl-
leren fører læseren igennem en meddelelse, et resume,
en fortælling, en forklaring, en karakteristik eller et
ræsonnement. Formidlingshandlingstypen kaldes den
sammenfattende.

Spillet og variationen mellem disse fortællemåder
– hvis journalistiske og velkendte parallelbegreber er
showing vs. telling12 – har nogle konsekvenser for
forholdet mellem artiklens fortælletid og dens fortalte
tid, som vi ser nærmere på i næste afsnit.

Artiklens narrative orden
Brødteksten i en artikel kan ses som en enhed, hvis
elementer er ordnet i et lineært tidsligt tekstforløb.
Omfanget (fx målt i spaltelinjer) af tekstforløbet be-
stemmer direkte omfanget af fortælletiden og læse-
tiden, dvs. den tid, det tager at fortælle eller læse en
tekst af en given længde.

Den fortalte tid er historiens indholdsmæssige tid,
som groft sagt kan skematiseres i fortid, nutid og
fremtid. En kronologisk orden i en tekst er en følge
af, at tekstens begyndelse, midte og slutning indehol-
der det fortaltes elementer i den nævnte rækkefølge.

Den narrative orden i en journalistisk nyheds-
artikel er imidlertid oftest karakteriseret af anakro-
nier eller brud på den kronologi, der ellers styrer det
logiske forhold mellem begivenhederne i en fortalt
historie. Det strukturprincip, som erstatter eller om-
former det fortaltes kronologi, er i journalistik væ-
sentlighed, hvorefter den skildrede begivenhed og de

elementer, den består af, bliver prioriteret ud fra
ikke-kronologiske kriterier.

Journalistikkens fortalte tid står således i et frit,
uafhængigt forhold til fortælletiden, men er derimod
afhængig af fortællingens varierende modus: På 10
linjer – og dermed få sekunder – kan en fortæller
diegetisk og med afstand til sit stof bevæge sig ha-
stigt igennem årtusinder, og på andre 10 linjer kan
fortælleren udvælge og mimetisk kopierer detaljerne
i en enkelt scene, hvorefter tidsbevægelsen i det for-
talte næsten går i stå. Her er forholdet mellem for-
tællingen og det fortalte i balance, og tempoet til-
svarende lavt. Synker fortælleren reflektorisk ind i
sig selv eller fortaber sig i omfattende ræsonnemen-
ter, opstår en anden form for diegese, hvor histori-
ens fortalte tid er i ro, mens fortælletiden svulmer.

Fortælletid og læsetid må antages at variere om-
kring et gennemsnit, hvis objektive grundlag er et be-
stemt antal lineært ordnede ord eller spaltelinjer. At
artiklens forløb er lineært vil sige, at de enkelte ele-
menter i den er indbyrdes afhængige af at blive fortalt
eller læst i en bestemt tidslig rækkefølge. Den afhæn-
gighed er til dels brudt i forholdet mellem artiklens
paratekster (rubrikker, billeder, faktabokse og billed-
tekster) og i forholdet mellem flere artikler på en avis-
side eller i et opslag. Men den enkelte brødtekst må
for at give mening behandles i overensstemmelse med
sin lineære orden og ikke læses fx bagfra eller ved, at
man springer rundt i den. Det princip søger tekster
på internettet i øjeblikket at gøre op med (jf. princip-
pet om netteksternes non-linearitet), men det er en
anden historie.

Den trykte og papirdistribuerede avistekst fun-
gerer i en relativ fast ramme af tidslige afhængighe-
der. Netop det forhold udnyttes i brødtekstens op-
bygning, fordi den journalistiske avisskribent altid
ved, hvor læseren med sandsynlighed vil begynde.

Artikeltekstens formidlingshandlinger skifter som
nævnt fra stykke til stykke igennem tekstens forløb.
Skribenten kan derved som fortæller regulere afstan-
den til sit stof og overblikket over det. Skribenten
kan desuden fokusere på udtalelser og sceniske detal-
jer (mimesis) eller panorere i forskellige distancer
(diegese) og derigennem styre fortællingens tempo.

Vi kan sammenfatte analysen af den sandsynlige
narrative struktur i nyhedsartikler i følgende figur,
som bygger på en række antagelser, herunder en for-
udsætning om, at en nyhedsartikel med byline i al-
mindelighed løber over 70-90 spaltelinier.

Figuren knytter begreberne i den omvendte py-
ramide sammen med begreberne om formidlings-
handlinger og fortællemodus:
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Figur 2. Form, narrative handlinger og narrativ orden i nyhedsartikler

Artiklens form Narrativ struktur

Formidlings-
Afsnit Spaltelinje Prioritering Formidlingshandling handlingstype Fortællemodus

I 1-10 Indledning Meddele
Sammenfatte Diegetisk (tell)

I I 10-30 Baggrund Resumere

I I I 30-60 Dokumentation Citere, referere,
henvise

Dokumentere Mimetisk (show)

IV 60-70 Fyld Citere, referere,
henvise

Analysens kategorier.
Metodiske principper

Den nærmere definition af undersøgelsens kategorier
fandt sted forud for indsamlingen af artikler og fore-
gik i flere trin. De første leverer grundlaget for at
indkredse de i alt 1781 enheder, som er undersøgel-
sens primære materiale (jf. ndf.).

To dimensioner er her iagttaget nærmere: (1)
fortælleaktiviteten og (2) en opdeling af stoffet i
nyheds- og baggrundsartikler. De to dimensioner er
formaliseret i akser, hver med to modpoler.

Fortælleaktiviteten kan være eksplicit markeret i
sprog og fortælleteknik, både i artiklens parateks-
tuelle enheder (hoved-, underrubrik, mellemrubrik-
ker, m.v.) og i de brødtekstuelle. Markørerne fore-
kommer i citater som indicier på skribentens for-
kærlighed for det gode citat – som regel en engageret
og præcis udtalelse. De kan forekomme i skribent-

ens egne beskrivelser og iagttagelser, hvor de for-
trinsvis knytter sig til valget af særlige verber, sub-
stantiver eller adjektiver – eller valget af metaforer
og sammenligninger af varierende originalitet og kva-
litet. Fortælleaktiviteten kan også, som vi har set,
være implicit til stede som en narrativitet, der knyt-
ter sig til artiklens benyttede formidlingshandlinger
og ordensprincipper, men sprogligt set er denne
narrativitet umarkeret.

Den anden dimension (2) tager udgangspunkt i
det forhold, at der til de fleste nyheder hører en
mere eller mindre omfattende baggrund med forkla-
ringer og perspektiver på den nyhed, som præsente-
res. Baggrunden kan omfatte forskellige slags be-
skrivelser af årsager og konsekvenser, som nogle
gange, men ikke altid finder på plads i den relativt
korte nyhedsartikel.

På baggrund af de to dimensioner defineres fire
narrative grundformer, hvoraf de to (meddelte og

Figur 3. Narrative grundformer i journalistik

÷ fortæller

meddelt nyhed dokumenterende journalistik

nyhed baggrund

fortalt nyhed fortællende journalistik

+ fortæller
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fortalte nyheder) udgør undersøgelsens egentlige ma-
teriale:

For det første ses i Figur 2, at begrebet narra-
tivitet i journalistik omfatter artikelenheder med så-
vel eksplicit som implicit fortæller (markeret med +
og ÷). Narrativiteten beror kun delvis på, at en for-
tællerrolle udfyldes eksplicit, og den manifesterer
sig som tidligere vist på forskellige niveauer og med
forskellige midler.

For det andet hævder figuren, at nyheder på for-
skellige måder er narrative.

Undersøgelsen skal vise, hvordan det narrative
kommer til udtryk i meddelte og fortalte nyheder. I
en senere fase af projektet vender vi tilbage til den
dokumenterende og fortællende journalistik for at
undersøge, hvordan det narrative manifesteres her.

Følgende spørgsmål undersøges kvantitativt:
Hvordan er fordelingen mellem nyhedsartikler i
noteform, dvs. korte artikler med eller uden signa-
tur, og længere nyhedsartikler med en byline, som
identificerer skribenten? Er den identificerede skri-
bent en kvinde eller en mand, en enkeltperson eller
en gruppe? Hvordan skrives hhv. nyhedsnoter og
nyhedsartikler, dvs. hvilke formidlingshandlinger
benyttes i dem og i hvilket omfang? I hvilken or-
den optræder formidlingshandlingerne i nyheds-
tekstens helhed, når den betragtes som et linært,
tidsligt forløb af typografiske afsnit? Hvordan er
fordelingen mellem formidlingshandlingstyper, idet
der skelnes mellem i det mindste to hovedtyper: de
dokumenterende formidlingshandlinger og de sam-
menfattende?

Kategorierne i undersøgelsen er således primært
en række kvantitative variable, som fastlægger
nyhedstekstens placering i mediet ud fra fx dato,
avis- og sektionsnavn, sidetal, forfatternavn (byline),
forfatterens køn og tekstens omfang målt i spalte-
linjer.

Herefter følger – stadig som led i den kvantitative
del – registreringer af stykkerne i teksten, herunder
hvert stykkes – det typografiske afsnits – domine-
rende formidlingshandling og stykkets omfang målt i
spaltelinjer. I forbindelse med registreringen tages der
stilling til, om stykket overvejende refererer, citerer,
resumerer, henviser, beskriver, karakteriserer, vur-
derer, argumenterer, mener, forklarer, meddeler el-
ler beretter. Modifikationen, som ligger i ordet ”over-
vejende”, skyldes det forhold, at formidlingshand-
lingen i et stykke kan være sammensat af flere. Fx vil
et citat eller et referat af en udtalelse i princippet
samtidig rumme en henvisning til kilden.

For at sikre høj koder-reliabilitet blev følgende
principper fastlagt for kategoriseringen af hhv. citat,
referat, resume og meddelse:

Som citater kategoriseres stykker sat i anførsels-
tegn eller indledt af talestreg. Til referater og citater
knytter sig en kildehenvisning – enten direkte eller
via konteksten. Det gør der ikke til resumeet eller
meddelelsen.

Et resume eller en meddelelse beror alene på den
journalistiske formidlers fortælleaktivitet. Resumeer
omfatter flere punkter i sager eller forløb, hvor med-
delelser indeholder enkeltstående oplysninger. Ek-
semplerne i det følgende stammer fra undersøgel-
sens materiale:

(Meddelelse)
Et SAS-fly måtte søndag eftermiddag foretage
en såkaldt sikkerhedslanding i Geneve, efter at
flyet fik problemer med næsehjulet.
(EB, 6.8.01, s. 8)

 (Resume)
En ældre 73-årig mand fik sig en slem for-
skrækkelse, da han lørdag aften klokken 19.45
stod og lavede mad i sit køkken i Lindum ved
Sindal. Manden hørte nogle mennesker rum-
stere udenfor, men lod som ingenting. Der gik
dog ikke mere end fem minutter, inden fire
hætteklædte røvere stod i hans køkken.
(J-P, 6.8.01, s.2)

(Referat)
Generalmajor Gunnar Lange, chef for forsy-
ningstjenesten for NATO’s styrker i Kosovo,
er udset til at lede den 3500-mand store NATO-
styrke, der skal overse (sic!) afvæbningen af
de etniske albanere i Makedonien, når og hvis
de stridende parter i republikken indgår en
fredsaftale, oplyser Radioavisen mandag.
(J-P, 7.8.01, 2. sekt., s. 3)

(Citat)
”Hvorfor mig. Jeg er jo ikke nogen rig mand.”
Den 74-årige Gunnar Pedersen er skræmt fra
vid og sans. Han var sent lørdag aften udsat for
et groft overfald i sit hjem, hvor han blev
overmandet af fire maskerede røvere, der stjal
alle hans sparepenge.
(B.T. 6.8.01, s. 10)

Materiale

Grundlaget for de data, nærværende undersøgelse
benytter, er artikler offentliggjort i Berlingske Ti-
dende, Politiken, Morgenavisen Jyllands-Posten,
B.T. og Ekstra Bladet i perioden mandag den 6.-søn-
dag den 12. august 2001.
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I alt er der i den pågældende uge i de fem aviser
offentliggjort 3.991 artikler. 45 procent af dem
(1.781) er nyhedsartikler, dvs. artikler, som ikke er
reportager, portrætter, interview- eller feature-
artikler. Ej heller omtaler, foromtaler, anmeldelser,
analyser, kommentarer, baggrundsartikler, opdate-
ringer af løbende sager (i undersøgelsesperioden:
Thorsen og Trads-sagen, SAS-sagen) eller kronikker.

Det udvalgte materiale repræsenterer den daglige
strøm af artikler, som bygger på udtalelser eller med-
delelser fra en eller få kilder, og som indeholder nyt.

Ved valget af periode er der taget hensyn til, at
problemstillingens indhold, som bl.a. omfatter ny-
hedsgenrens formidlingshandlinger, fortællemodus
og narrative orden, ændrer sig så langsomt over tid,
at det er muligt at generalisere resultaterne. Det er
væsentligt, at forholdet mellem genrerne er repræ-
sentativt. Men de tematiske forhold ses ikke at have
væsentlig betydning. Kravene til ekstern validitet
vurderes på den baggrund at være opfyldt.

Indsamling af data
Materialet blev indsamlet, analyseret og kodet i takt
med, at det udkom. Tre kodere gennemførte indsam-
lingen og den kvantitative registrering ved at vælge
og gennemlæse artiklerne og dernæst indtaste hver
artikelenheds kodetal direkte i en SPSS-datafil.
Tvivlsspørgsmål om kategoriseringerne blev drøftet
løbende.

De indtastede data gør det muligt dels at foretage
kvantitative sonderinger i materialet, dels at foretage
en begrundet udvælgelse og lokalisering af enkelte
cases som baggrund for kvalitative, mere detaljerede
sproglige og fortælletekniske studier af, hvordan da-
gens artikler er bygget op og fungerer.

Resultater13

1. Noter og enlige mænd er der flest af
Materialet fra undersøgelsesperioden omfatter i alt
1781 artikelenheder. Hovedparten (67,2 pct.) ses at
være noter, resten (32,8 pct.) er artikler med en by-
line, som identificerer skribenten med fornavn og ef-
ternavn, hvorved skribentens køn indirekte angives.

Fordelingen indicerer, hvordan aviserne vælger at
præsentere deres nyheder: Den viser, hvor mange
nyheder bladets egne journalister får lov til at tage
sig af og hvordan, og i hvor stort et omfang man nø-
jes med at præsentere nyhedslæserne for mere eller
mindre redigeret bureaustof.

Fordelingen mellem de to kategorier, noter og ar-
tikler, i hele materialet fremgår af Figur 4. Tabel 1
viser tallene for de enkelte aviser.

Figur 5 opsplitter variablen i Figur 4 yderligere og
viser, hvordan artikler med byline er fordelt på indi-
vider og grupper.

Figur 6 viser fordelingen på forskellige former for
gruppesamarbejde. Mænd foretrækker mænd (64
pct.), og kvinder kvinder (26 pct.). Blandede grup-
per forekommer i begrænset omfang (10 pct.).

Figur 7 viser fordelingen mellem mænd og kvin-
der, der arbejder alene eller i grupper, og den lille del,
der arbejder i blandede grupper.

Tallene for fordelingen af noter og artikler med
byline i de enkelte aviser varierer omkring gennem-
snittet, som er angivet yderst til højre i Tabel 1:

Det ses, at Morgenavisen Jyllands-Posten ligger
tæt på fordelingsgennemsnittet i materialet som hel-
hed, Berlingske Tidende afviger lidt til fordel for no-
terne, det samme gælder B.T. Politiken har lidt flere
artikler med byline end gennemsnittet, hvor Ekstra
Bladets afvigelse fra den gennemsnitlige fordeling er
markant: 42,6 pct. af Ekstra Bladets artikelproduk-
tion (i alt 195 enheder) er forsynet med person-
identificerende byline. 57,4 pct. er noter. Afvigelsen
kan sammenholdes med, at bureaunavne yderst
sjældent forekommer som signaturer i bladets noter,
som det er sædvanligt i de øvrige aviser.

Ekstra Bladet synes at lægge særlig vægt på, at
stoffet fremtræder som redigeret og skrevet af bla-
dets egne journalister. Derved bekræfter bladet i sin
form billedet af Ekstra Bladet som offentlighedens
frække dreng, en blad som sprogligt og journalistisk
går sine egne veje.

2. Formidlingshandlinger i materialet
Når journalisten benytter sprog i en nyhedsartikel, ak-
tiveres samtidig på et overordnet niveau de formid-
lingshandlinger, som i Figur 2 er beskrevet med en
række metakommunikative verber på baggrund af teo-
rien om sproghandlinger. Materialet er undersøgt for
følgende 12 formidlingshandlinger: 1 referere, 2 citere,
3 resumere, 4 henvise, 5 beskrive, 6 karakterisere, 7
vurdere, 8 argumentere, 9 mene, 10 forklare, 11 med-
dele, 12 berette.

Analysen af formidlingshandlingerne har to formål:
dels viser den, hvor ofte en journalistisk formidlings-
handling forekommer i materialet, dels giver den grund-
laget for at finde de dominerende narrative strukturer i
henholdsvis noter og artikler (med byline).
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Figur 4-7. Nyhedernes form, skribentsamarbejde, køn

% 5: Noter, individer, grupper % 7: Skribenternas køn
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% 4: Nyhedernes form % 6: Gruppesamarbejde
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Tabel 1. Nyhedernes form i avisen

Avisnavn

Berlingske Morgonavisen/ Ekstra
Tidende Politiken Jyllands-Posten B.T. Bladet Total

Nyhedernes form

Artikler med byline
Count 126 116 156 103 83 584
% within Avisnavn 29,8 34,7 32,6 29,4 42,6 32,8

Noter
Count 297 218 323 247 112 1 197
% within Avisnavn 70,2 65,3 67,4 70,6 57,4 67,2

Total
Count 423 334 479 350 195 1 781
% within Avisnavn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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26

10

67

30

75

23
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Det narrative begreb tekstens orden eller forløbs-
struktur kan herved få et konkret indhold, analytisk
baseret på formidlingshandlingernes rangorden.

3. Balance mellem tell og show
Analyseenheden for en journalistisk formidlings-
handling er det typografiske afsnit eller stykket. Der
er i alt 9.849 stykker i materialet. De fleste stykker
(64,3 pct.) forekommer i artikler med byline, som
der er færrest (nl. 32,8 pct.) af. De færreste stykker
(35,7 pct.) findes i noter, som der er flest (nl. 67,2
pct.) af. – Forklaringen er naturligvis den enkle, at
noterne er kortere end artiklerne. De fleste note-
enheder er på 11 spaltelinjer, hvor artikelenhederne
løber over 70-90 spaltelinjer. Linierne i noterne er
fordelt på 1-2 stykker, hvor de i artiklerne er fordelt
på 11-12 stykker.

De 9.849 stykker fordeler sig over alle 12 under-
søgte formidlingshandlinger, hvor formidlingshand-
lingen 3 resumere dominerer med 25,7 pct., derefter
kommer 2 citere med 21,1 pct., så 11 meddele med
20,8 pct. og endelige 1 referere med 19,9 pct.

46,5 pct. (resumere + meddele) er dermed sam-
menfattende og 41 pct. (citere + referere) er doku-
menterende formidlingshandlingstyper. På baggrund
af de øvrige kategorier i Figur 2 synes der således at
være balance mellem journalistikkens almindelige
formidlingshandlingstyper, dvs. mellem show og tell
– mellem en mimetisk fortællemodus og en diegetisk.
Sammenlægningerne illustreres i Tabel 3.

I de resterende 12,5 pct. af stykkerne finder vi
mindre forekomster af formidlingshandlingerne hen-
vise, beskrive, karakterisere, vurdere, argumentere,
mene, forklare og berette.

4. Den narrative orden i noterne
Frekvenserne viser, hvor formidlingshandlingerne op-
træder læsekronologisk i de 1197 noter (jf. Tabel 1).

Formidlingshandlingen meddele dominerer i not-
ens stykke 1 med 38,8 pct. Formidlingshandlingen
resumere dominerer i stykke 2-4. Begge formid-
lingshandlinger tilhører den sammenfattende type
(jf. Figur 1), som realiserer en diegetisk fortælle-
modus: At skrive noter giver ikke plads til omfat-

Tabel 2. Fordeling af stykkernes formidlingshandlinger i artikler og noter (frekvenser, rækkeprocenter
og kolonneprocenter)

1ref 2cit 3res 4hen 5bes 6kar 7vur 8arg 9men 10fork 11med 12ber Total

Artikler 1 297 1 642 1 567 134 124 49 100 11 6 246 1 116 42 6 334
20.48 25.92 24.74 2.12 1.96 0.77 1.58 0.17 0.09 3.88 17.62 0.66 100
66.34 78.75 61.94 47.69 57.14 62.03 63.69 39.29 30 62.76 54.60 68.85 64.31

Noter 658 443 963 147 93 30 57 17 14 146 928 19 3 515
18.72 12.60 27.40 4.18 2.65 0.85 1.62 0.48 0.40 4.15 26.40 0.54 100
33.66 21.25 38.06 52.31 42.86 37.97 36.31 60.71 70 37.24 45.40 31.15 35.69

Stycker i alt 1 955 2 085 2 530 281 217 79 157 28 20 392 2 044 61 9 849
19.86 21.17 25.70 2.85 2.20 0.80 1.59 0.28 0.20 3.98 20.75 0.62 100

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 3. Dominerende formidlingshandlinger i artikler og noter (frekvenser, rækkeprocenter, kolonne-
procenter)

Formidlingshandlinger Mimetiske Diegetiske Øvrige Total

i artiklernes 6 334 stykker 2 939 2 683 712 6 334
46.40 42.36 11.24 100
72.75 58.66 57.65 64.31

i noternes 3 515 stykker 1 101 1 891 523 3 515
31.32 53.80 14.88 100
27.25 41.34 42.35 35.69

i stykkerne i alt 4 040 4 574 1 235 9 849
41.02 46.44 12.54 100

Total 100 100 100 100
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Figur 8. Nyhedernes dominerende formidlinghandlinger
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tende dokumentationer, fx ved hjælp af udtalelser,
selv om tallene viser, at de forekommer.

Noter er små enheder, som kan være resultater af
selvstændige formuleringsindsatser – en selvstæn-
dighed, som gode noteskrivere forstår at udnytte.
Den gode note kan hypotetisk ses som et velformu-
leret koncentrat af det væsentlige og kan på den
baggrund være en krævende genre at skrive i.

5. Narrativ orden i artikler med byline
Tendensen til en fast rangorden mellem benyttede
formidlingshandlinger – og dermed til en fast narra-

tiv orden – i artikler (med byline, 584 enheder, jf.
Tabel 1), kan aflæses i den del af materialet, der har
mellem 1 og 11 stykker, i alt 56,2 pct af artikelenhe-
derne.

Usikkerheden for rangordenen mellem formid-
lingshandlingerne bliver fra stykke 12 og fremefter
større, fordi antallet af artikelenheder herfra lang-
somt begynder at falde.

Strukturen er som ved noterne fast i de første fire
stykker med dominans af sammenfattende formid-
lingshandlinger (meddele og resumere, jf. Figur 2),
hvorefter de dokumenterende formidlingshandlinger
dominerer resten af forløbet. Tallene viser også, at

Tabel 4. Narrativ orden i noter

Antal noter

1 meddele (38,8) Total: 1197 (100,0) med 1 stykke: 487
resumere (29,6) Udeladte: 0 (0,0)
referere (16,1) Stigning: 0
øvrige (15,5)

2 resumere (29,2) Total: 710 (59,3) med 2 stykker: 289
meddele (23,0) Udeladte: 487 (40,7)
referere (14,2) Stigning: 487
citere (12,4)
øvrige (21,2)

3 resumere (31,5) Total: 454 (37,9) med 3 stykker: 163
meddele (20,5) Udeladte: 743 (62,1)
referere (17,8) Stigning: 289
citere (15,0)
øvrige (15,2)

4 resumere (25,4) Total: 291 (17,0) med 4 stykker 87
referere (23,0) Udeladte: 906 (83,0)
citere (18,9) Stigning: 163
meddele (18,6)
øvrige (14,1)
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rangordenen særligt inden for stykkerne 2-4 er min-
dre fast i artiklerne end i noterne. De narrative be-
vægelsesfrihed synes her at være større. I den doku-
menterende del af artiklen (stykke 5-11) genvinder

den sin fasthed, men det ses at den mimetiske for-
tællemodus kan i et vist omfang afløses af en diege-
tisk ved at skribenten undervejs benytter resume el-
ler meddelelse.

Tabel 5. Narrativ orden i artikler med byline

Antal artikler

1 meddele (42,6) Total: 584 (100,0) med kun 1 stykke: 26
resumere (27,9) Udeladt: 0 (0,0)
øvrige (54,5)

2 resumere (32,6) Total: 558 (95,5) med 2 stykker: 10
meddele (19,5) Udeladt: 26 (4,5)
referere (16,8) Stigning: 26
citere (11,8)
øvrige (19,3)

3 resumere (31,6) Total: 548 (93,8) med 3 stykker: 6
citere (24,1) Udeladt: 36 (6,2)
referere (17,5) Stigning: 10
meddele (13,9)
øvrige (12,9)

4 resumere (29,5) Total: 542 (92,8) med 4 stykker: 8
referere (21,6) Udeladt: 42 (7,2)
citere (21,0) Stigning: 6
meddele (16,9)
øvrige (11,0)

5 citere (29,6) Total: 534 (91,4) med 5 stykker: 12
resumere (25,3) Udeladt: 50 (8,6)
referere (21,7) Stigning: 8
meddele (17,7)
øvrige (5,7)

6 citere (28,0) Total: 522 (89,4) med 6 stykker: 22
resumere (25,7) Udeladt: 62 (10,6)
referere (24,5) Stigning: 12
meddele (11,9)
øvrige (9,9)

7 citere (29,2) Total: 500 (85,6) med 7 stykker: 46
referere (24,8) Udeladt: 84 (14,4)
resumere (23,2) Stigning: 22
meddele (14,2)
øvrige (8,6)

8 citere (33,9) Total: 454 (77,7) med 8 stykker: 46
referere (23,6) Udeladt: 130 (22,3)
resumere (19,8) Stigning: 46
meddele (12,6)
øvrige (10,1)

9 citere (30,6) Total: 408 (69,9) med 9 stykker: 46
referere (23,8) Udeladt: 176 (30,1)
resumere (20,8 Stigning: 46
meddele (15,4)
øvrige (9,4)

10 citere (32,0) Total: 362 (62,0) med 10 stykker: 51
referere (25,4) Udeladt: 222 (38,0)
resumere (19,1) Stigning: 46
meddele (14,4)
øvrige (9,1)

11 citere (33,4) Total: 311 (53,3) med 11 stykker: 57
referere (22,5) Udeladt: 273 (46,7)
resumere (20,3) Stigning: 51
meddele (16,4)
øvrige (7,4)
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Tabel 5. Forts.

Antal artikler

12 citere (34,6) Total: 254 (43,5) med 12 stykker: 56
referere (20,1) Udeladt: 330 (56,5)
resumere (19,3) Stigning: 57
meddele (16,5)
øvrige (9,5)

13 citere (31,3) Total: 198 (33,9) med 13 stykker: 57
meddele (20,2) Udeladt: 386 (66,1)
referere (19,7) Stigning: 56
resumere (18,2)
øvrige (10,6)

14 citere (34,4) Total: 151 (25,9) med 14 stykker: 38
referere (22,5) Udeladt: 433 (74,1)
resumere (18,5) Stigning: 57
meddele (14,6)
øvrige (10,0)

15 citere (38,9) Total: 113 (19,3) med 15 stykker: 30
referere (18,6) Udeladt: 471 (80,7)
resumere (16,8) Stigning: 38
meddele (16,8)
øvrige (8,9)

Konklusion

Den kvantitative analyse af artikelmaterialet viser,
at noten er den hyppigst anvendte form, når det
drejer sig om formidlingen af de daglige nyheder, og
at den i reglen afleveres i 1-2 stykker. Notens for-
midlingshandlinger er hovedsageligt sammenfattende
og overbliksskabende, dens dominerende fortælle-
modus er diegetisk.

De længere nyhedsartikler (med byline) følger i
de indledende stykker notens narrative principper,
dog således at rangordenen i de første stykker er
mindre fast end i noterne.

For op mod halvdelen af stykkernes vedkom-
mende består artiklerne af dokumenterende, mime-
tiske formidlingshandlinger, som på et overordnet
niveau er med til at sikre formidlingens nuancer og
troværdighed.

Den kvantitative analyse synes således at give
grundlag for at konkludere følgende om avis-
nyhedernes narrative fundament:

(1) Bag nyhedsjournalistikkens traditionelt be-
skrevne, pyramidalske form findes der i materia-
lets artikler en narrativ struktur, hvis elementer
kan beskrives som journalistiske formidlings-
handlinger. Disse handlingers implicitte subjekt
refererer til journalisten, der optræder i rollen
som formidler og mere eller mindre eksplicit for-
tæller. Formidlingshandlingerne kan variere inden
for rammerne af en relativ fast forløbsstruktur.

Fortællerinstansen synes at være konstant. Selv
når kilderne citeres tæt, er det journalisten, der
skriver teksten.

(2) Inden for nyhedsjournalistikken findes fire do-
minerende formidlingshandlinger, som repræsen-
terer to typer, dvs. to forskellige måder at for-
tælle på: meddele og resumere, som er en sam-
menfattende og diegetisk formidlingshandlings-
type, referere og citere, som er dokumenterende
og mimetisk formidlingshandlingstype.

(3) Noter og artikler ligner hinanden ved at have
samme narrative orden inden for de fire første
stykker. I stykke 1 dominerer meddelelsen, i
stykke 2-4 resumeerne.

(4) Noter og artikler adskiller sig fra hinanden ved de-
res måder at fortælle nyhederne på: Rangordenen
mellem formidlingshandlingerne inden for de før-
ste stykker er i artiklerne løsere end i noterne,
hvilken kan tolkes som større narrativ bevægel-
sesfrihed. I artiklerne synes der endvidere at være
balance mellem diegetiske og mimetiske fortælle-
måder (42.36 pct. vs. 46.40 pct.). I noterne for-
rykker denne balance sig til fordel for diegesen
(53.80 pct. vs. 31.32 pct.).

(5) Den forrykkede balance i noterne mellem
fortællemåderne kan tolkes som udtryk for, at
noten i særlig grad kræver en stram, selvstændig
formuleringssats. Artiklen kræver en tilsvarende
formuleringsindsats, men den er suppleret med
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en indsats, der går ud på at redigere og tilpasse et
stof, som overvejende tjener dokumenterende og
uddybende formål i artiklen.

Grundlaget for at skrive præcist, varieret og ved-
kommende – også i nyhedsjournalistikken – synes at
være til stede i kraft af de formidlingshandlings-

typer, som indgår i journalistikkens narrative pro-
cesser. Den omvendte pyramide ser ud til at være et
redskab, som ikke behøver at indskrænke den krea-
tive fortællers albuerum. Det drejer sig i højere grad
om at tilskynde til at udnytte de muligheder, som i
forvejen findes i sprog og fortælleteknik.

Noter

1. Jf. fx Meilby (1996), s. 255 og Rich (1997), s. 203
f.

2. En gennemgang af den nyere pyramidekritik findes
i Smistrup (1999b) og Smistrup (1999a).

3. Jf. Grunwald et al. (1992), s. 10.
4. Jf. Aristoteles (1958), s. 23 f.
5. Begreberne om det lokutionære, illokutionære og

perlokutionære niveau i sproget er dannet af det
latinske verbum loquor = jeg taler.

6. Grunwald et al. (1992), pass.
7. Jf. Austin (1962), Searle (1970) og Searle (1971).
8. Andre synsvinkler på analysen af nyhedsteksters

helheder findes hos Horner (1975) og især hos Dijk
(1985) og Dijk (1988), som formulerer interessante
hypotetiske modeller af nyhedernes tematiske dyb-
destrukturer.

9. Jf. især Genette (1972) og Genette (1988), hvor
et narratologisk begrebsapparat bliver udviklet og
revideret i forbindelse med en omfattende analyse
af fortælleteknikkerne i Marcel Prousts roman-
værk ”A la recherche du temps perdu” fra beg. af
1900-tallet.

10. Eksempler på performativer er iflg. Austin (1962),
s.4-7 og 81 ff., fx følgende verber: jeg advarer, jeg
lover, jeg døber, jeg undskylder, jeg ansøger. Verb-
erne er selvreferentielle i den forstand, at de udfører
eller er den handling, de udtrykker.

11. Staten, bog III, 392 c-395. Udgivet af Høeg og
Ræder (1934), bd IV, s. 113 ff.

12. Jf. Grunwald et al. (1992), s. 53, Rich (1997), s.
77.

13. Statistik, grafer og tabeller er kontrolleret af Jør-
gen Lauridsen, Institut for Statistik og Demografi,
Syddansk Universitet.
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