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Du kan lukke munden på jeg-fortællerne, men det kan vi også 

Af: Christine Isager, adjunkt, ph.d., Afdeling for retorik, Københavns Universitet  
Videnskab.dk/Retorikbloggen, 30. oktober 2011 kl. 13:27 
 

Lav et magasin, hvor skribenterne fortæller deres egne historier. Ideen er enkel og 
indlysende god. Personlige historier giver andre mennesker lyst til at fortælle deres 
egne historier, det kan gro, det kan gro, men gør det ikke nødvendigvis. 

Måske fordi jeg’erne sjældent får lov til at stå alene. De bliver suppleret – og meget let 
overdøvet – af andre personlige pronominer (dvs. stedord som du og jeg, han og hun, 
os og dem.) Konkret vil jeg pege på nogle markante vi’er i det nye hovedstadsmagasin 
Københavner og på nogle endnu mere dominerende du’er i det hedengangne 
kvindemagasin Nova. 

Alle er velkomne 
Nova var et månedsmagasin for modne kvinder (dvs. ældre end læserne af fx Woman 
og Sirene), der udkom i 13 numre fra og med december 2006 med Mette Holbæk som 
chefredaktør. Københavner er lavet ’for, om & af københavnere’ og skal udkomme 
kvartalsvis med Martin Kongstad og Maria Gerhardt (aka DJ Djuna Barnes) som 
chefredaktører. 

Begge magasiner markerer sig fra begyndelsen som rummelige. En central 
velkomstreplik fra Mette Holbæk i Nova nr. 1 lød: ”Vi går ikke op i, om du er 35 eller 65 
år. Hvis du føler dig velkommen, er du velkommen.” Martin Kongstad skriver i sin 
tilsvarende velkomstrubrik i Københavner nr. 1, at der hos dem skal være: ”Højt til 
loftet, først og fremmest”. Og David Pepe Birch bekræfter længere inde i magasinet 
(under overskriften ”Vi er alle københavnere”): ”It’s not where you’re from it’s where 
you’re at. … Hvis og når du bor her i byen, er du her fra byen.” 

Rigtige erfaringer skal deles 
Begge redaktioner hylder desuden personlige vinkler og autentisk erfaring. ”Levet liv er i 
høj kurs på denne her redaktion”, udtalte Mette Holbæk blandt andet. Hun 
fremhævede Nova som ”erfaringsudveksling på glittet papir” med ”mere autenticitet og 
mere nærvær” i historier, der er ”skrevet og sanset personligt” af ”kvinder, der har 
prøvet lidt af hvert.” Under Københavners høje loft føjes også netop ”autentisk” til som 
magasinets nøgleord nr. to: ”Det skal skrives, fotograferes, illustreres og lay-outes af 
mennesker som elsker byen og har et forhold til den,” skriver Martin Kongstad og 
tilføjer: ”Vi går ind for det subjektive. Vi vil gerne høre alle historierne fra dem, der var 
der, er der, kommer til at være der.” 
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Så langt så godt. 

Men du er en dørmåtte 
I Novas tilfælde blev jeg-fortællingerne fra begyndelsen overdøvet af en højlydt 
redaktionel stemme, der sagde ’du’ til læseren og fx tilbød at ”guide dig ud af rollen 
som chefens og kollegaens dørmåtte.” Den du-sigende dirigent tog styringen; den 
kunne udlede en given histories morale og omsætte den venligt-men-bestemt til 
praktiske instrukser. 

Et ret ekstremt eksempel i åbningsnummeret var en personlig historie fra en kvinde, der 
som ung lærer indledte et ”tabubelagt og strafbart” forhold til en 15-årig elev. Men i 
stedet for plads til at vende dén historie i hovedet, får du, altså læseren, en faktaboks, 
der giver 5 gode grunde til, at også du! derude skulle finde dig en yngre mand. Det 
fremhæves blandt andet: ”Du bliver smukkere! [for med en ung kæreste] bliver det 
naturligt for dig at passe din hud godt og undgå lørdagsjoggingbukserne.” 

Med et ’du’ som dette kan man som redaktion effektivt annullere sine jeg-fortællingers 
kompleksitet og umyndiggøre sine læsere. 

Og vi husker vel alle Chris og Jesper 
I Københavners tilfælde har de fleste anmeldere – og flertallet af et hold 
retorikstuderende, jeg har bedt tage stilling til magasinet – snarere hæftet sig ved en 
bastant brug af vi-formen. Ditte Giese i Politiken beskriver magasinet som en privat fest, 
og en af de studerende gengav stilen og dens fremmedgørende effekt på denne måde: 

”ET PAR VI HUSKER er åbenbart de fashionable bøsser Chris og Jesper, VI SAVNER 
tydeligvis designeren Sara Sachs, vi vil gerne bo som Nadja og Christian, som vi håber I 
kan fornemme hvor dejlige (...) er.” 

Fortæl videre hvis du vover 
Traditionelt er det faktisk jeg’erne, der bliver beskyldt for at hindre læserens indlevelse i 
en journalistisk historie. Men Københavner dyrker jeg-formens styrker ved at stykke 
byen sammen af forskellige menneskers personligt motiverede vinkler på Nordre 
Fasanvej, Hallinsgade, Pakhus 11, Vesterbrogade 112 C, Enghave Plads, Langebro, 
Kvinderegensen, Amagerbrogade, Kløvermarken, Jens Otto Krags Gade, 
Sydhavnen. Masser af spor lægges ud til læseren. Han kan bare komme an. 

Hvis altså han vover, når han nu ved, at redaktionen hvert øjeblik kan tone frem fra 
siderne som tårnhøje riddere, der siger vi! og som på den manér risikerer at forsure den 
historiefortællingskultur, de selv lige har sat til at gro. 

 

  

Illustration: Københavner no. 1, 2011. Foto: Anne Mie Dreves. 
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