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Sammendrag 

Oppgaven legger seg i forlengelse av en økende interesse for bokhistorie generelt og for 

bokomslaget som uttrykk for en forbindelse mellom teksten og konteksten spesielt. Med 

utgangspunkt i tre utgaver av Halldis Moren Vesaas’ roman Tidleg på våren undersøker jeg 

hvordan den samme romanen kan presenteres som barnebok, ungpikebok og ungdomsbok; 

markører med varierende litterære og sosiale pretensjoner. Undersøkelsen inkluderer 

bokomslagene til førsteutgaven fra 1949, andreutgaven fra 1961 og den foreløpig siste 

utgaven fra 1965. 

Tidleg på våren handler om hvordan 15-årige Inger Bruplassen møter de 

utfordringene ungdomstiden byr på. Oppgaven undersøker hvordan de tre utgavene 

forholder seg til romanens tematikk og hevder at bokomslagenes presentasjoner av romanen 

får konsekvenser for hvordan Tidleg på våren forankres historisk, sosialt og institusjonelt. 

Disse forholdene undersøkes i lys av utviklingen av det ungdomslitterære markedet i Norge 

i etterkrigstiden. Sentrale litterære sjangre og fenomener kontekstualiserer og perspektiverer 

utgavene. 

Undersøkelsen dreier rundt den franske strukturalisten Gérard Genettes 

paratekstbegrep, altså det tekstlige apparatet som omgir verket i alt fra forord, tittel og 

baksidetekst til omslagsillustrasjon, typografi og design. Med forankring i adaptasjonsteori 

hevder oppgaven at paratekstene ikke bare omgir, men også omskaper Halldis Moren 

Vesaas’ roman gjennom de tre utgavene. Påstanden finner støtte i den amerikanske 

bokhistorikeren Jerome McGanns sosialiserende tekstbegrep: En tekst produseres og 

reproduseres under spesifikke sosiale og institusjonelle betingelser. Flere aktører med ulike 

intensjoner er involvert i en utgivelse, dermed vil en tekst alltid endre seg i nye utgaver. 

Oppgaven belyser slik flere sentrale problemstillinger i utvekslingen mellom teksten og 

dens kontekster. Dermed tilbyr den interessante perspektiver på 

ungdomslitteraturforskningen, der denne typen bokhistoriske innsikter i liten grad har vært 

viet oppmerksomhet.  
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Innledning 

– Reis deg opp! baud ho, og da Inger hadde gjort det og stod framfor henne på 
golvet, sa ho:– Å, jo, du er da lang. Du har vaksi. Du er lenger enn i går. Men du er 
no vaksen òg du så (Vesaas 1965: 98). 

 

Sitatet over er hentet fra Halldis Moren Vesaas’ roman Tidleg på våren, første gang utgitt i 

1949. Femtenårige Inger Bruplassen skal konfirmeres, og lillesøster Tora vil se om hun har 

vokst seg stor nok. Og ganske riktig, over natten har Inger vokst, hun virker høyere enn 

dagen før, ja, til og med voksen, synes lillesøsteren. Men hva vil det si å være voksen? 

Tidleg på våren er en roman om den vanskelige overgangen, om den våren Inger Bruplassen 

må gi slipp på barndommens idealer for å finne seg til rette som ungdom, med alt det måtte 

innebære av utfordringer.  

 I flere litteraturhistoriske oversikter er Tidleg på våren kategorisert som 

ungdomsbok.1 Litteratur som tar for seg denne fasen av livet, som henvender seg til unge 

lesere og som forholder seg solidarisk til den unge hovedpersonen, regnes i dag som 

ungdomsbøker.2 Likevel er forestillingen om ungdomsboka og en egen ungdomslitteratur i 

Norge og Norden relativt ny. Først i løpet av 1960-tallet forsvinner de kjønnsspesifikke 

markørene i litteraturen, og gutteboka og jenteboka taper terreng til fordel for ungdomsboka 

(Edström 1984: 37). Denne utpeker seg som en særlig problemorientert og samfunnskritisk 

litteratur på 1970-tallet og henger sammen med en generell samfunnsmessig anerkjennelse 

av ungdomstiden (Knudsen 1988: 81). Selv om begrepene “ungdomslitteratur”, 

“ungdomsbok” og “bøker for ungdom” brukes og diskuteres også før 1960-tallet, viste dette 

som regel til enten guttebøker eller til ungpikebøker, eller i noen tilfeller til barnelitteratur 

for eldre barn (Ørjaseter 1981: 298). 

                                                
1 Se Ørjaseter 1981: 300, Breen 1988: 51, Hareide 1997: 207, Birkeland, Risa og Vold 2005: 234 og Andersen 
2006: 427. Jorunn Hareide diskuterer bokas likhetstrekk både med ungpikeboka og med mer moderne 
ungdomsromaner og omtaler boka både som “ei atypisk ungjentebok” og som “ungdomsbok” (Hareide 1997: 
207). Karin Beate Vold kommenterer betegnelsen “ungdomsbok” og nyanserer kategoriseringen når hun 
påpeker at boka først i ettertid er definert som ungdomsbok (Birkeland, Risa og Vold 2005: 234).  
2 Direkte og indirekte formuleres disse tre kriteriene blant annet i Kring den svenska ungdomsboken 
(Lundqvist og Svensson 1977), Kjønnsrollemønster i skandinaviske barne- og ungdomsbøker (Skjønsberg 
1977), Barnelitteratur i Norge 1914–1970 (Hagemann 1978), Den norske barnelitteraturen gjennom 200 år 
(Ørjaseter m.fl. 1981), “Värderingar i ungdomslitteraturen” (Edström 1984), Norsk barnelitteraturhistorie 
(Birkeland, Risa og Vold 2005) og Norsk litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum og Solberg 2007).  
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   Tidleg på våren utkom første gang i 1949 på Aschehoug forlag. Andreopplaget 

kom allerede i 1950, og var et uendret opptrykk av førsteutgaven. I 1961 besluttet forlaget å 

utgi romanen igjen, denne gangen som en del av serien Aschehougs utvalgte for ungdom. 

Da fikk boka nytt omslag. I 1965 forelå enda en utgave, også denne med nytt omslag og 

som del av en serie, 13–17-bøkene. I 1978 trykkes et nytt opplag av denne utgaven i samme 

serie. Dette er den foreløpig siste utgaven av romanen. 

Halldis Moren Vesaas’ fortelling om Inger Bruplassen finnes altså i tre forskjellige 

utgaver: fra 1949, fra 1961 og fra 1965. Selv om teksten holder seg stabil i alle de tre 

utgavene, regner jeg dem som forskjellige.3 Grunnen til dette er at de tre utgavene har ulike 

omslag, som forholder seg ulikt til romanen de omslutter. På bokomslagene fra 1949, 1961 

og 1965 formidles Tidleg på våren direkte og indirekte som både barnebok, ungpikebok og 

ungdomsbok. Bokomslagene formidler teksten de omslutter forskjellig, selv om de 

presenterer samme roman.4 

Bokomslagets betydning 

Bokomslaget rammer inn teksten. Når bokomslaget endres, endres også tekstens 

rammebetingelser. Jeg hevder i denne oppgaven at bokomslag fremhever deler av teksten på 

bekostning av andre og dermed plasserer verket i bestemte litteraturhistoriske og 

sjangermessige kontekster. I dette ligger det at bokomslag har fortolkningsmessige 

implikasjoner, som legger føringer for lesningen før vi i det hele tatt begynner å lese. Ulike 

bokomslag betinger ulike lesninger. 

Påstanden legger seg i forlengelse av et av bokhistoriens grunnleggende argumenter, 

nemlig at et litterært verk er immaterielt, men samtidig ikke kan realiseres annet enn 

gjennom materielle tekster. I løpet av de siste tiårene har interessen for bokhistorie som 

fortolkningsparadigme økt betraktelig. Som forskningsfelt forutsetter bokhistorien at en 

tekst alltid er mediert, det vil si at den først blir tilgjengelig for leseren gjennom et faktisk, 

fysisk format. Litteraturvitenskapens tekstnære tradisjoner, tydeligst formulert i nykritikken, 

har fokusert på nærlesningen av teksten uten hensyntagen til dens materialitet og vernet om 

                                                
3 Ifølge katalogen “Bøker for skolebibliotek 1957–1966” (Statens bibliotektilsyn 1973) har forfatteren selv 
foretatt mindre endringer i teksten når den utgis igjen i 1965, men det er likevel grunn til å hevde at 
fortellingen om Inger Bruplassen holder seg stabil. Kollasjonering viser at det kun er foretatt mindre endringer 
i ortografien i løpet av de tre utgivelsene (Vesaas 1949, Vesaas 1961 og Vesaas 1965). Tekstbildet varierer 
heller ikke nevneverdig fra utgave til utgave. 1965-utgaven har et beskjedent noteapparat med ordforklaringer. 
Dette henger sammen med at utgaven inngår i en serie tilrettelagt for ungdomstrinnet i skolen, og vil 
kommenteres ytterligere i kapittel 3. 
4 Omslagene er i denne oppgaven gjengitt som vedlegg s. 55–57. 
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kunstverkets autonomi. Denne oppfatningen er det særlig som utfordres av bokhistoriske 

innsikter. I antologien Tekst og historie (2008) skriver Tore Rem: 

 

[D]et materielle synliggjør [...] tekstens forbindelse til markedet, den har 
implikasjoner for produksjonen, den er med på å bestemme kulturell og symbolsk 
status, den skriver teksten inn i særskilte sosiale kretsløp, i retning den ene eller den 
andre lesergruppe, den er forbundet med tekstens medialitet eller multimedialitet, og 
den innebærer fortolkningsmessige føringer (Rem 2008: 146).  

 

Slik åpnes det for at tekstens mening er betinget av et komplekst forhold mellom tekstens 

innhold og dennes materielle, historiske og sosiale forankring. 

Bokomslaget utgjør én av mange forbindelser mellom teksten og dens kontekster. I 

antologien Judging a book by its cover fra 2007 hevder Nicole Matthews at bokomslag 

utgjør en sentral kanal der forhandlinger mellom forfattere, bokbransjen og leserne finner 

sted (Matthews og Moody 2007: xi). Helt fra slutten av 1800-tallet har det vært alminnelig 

praksis å formgi bøker individuelt, det vil si at den materielle manifestasjonen også er en 

visuell representasjon, som på en eller annen måte svarer til, eller forholder seg til, bokas 

innhold (Lundblad: upubl. ms.). Det trenger ikke å være noen direkte forbindelse, eller i det 

hele tatt noen etterprøvbar logisk sammenheng mellom form og innhold, men selve ideen 

om at hver bok har sin egen visuelle identitet, bygger på salgsstrategier som 1800-tallets 

bokmarked la grunnlaget for, og som siden har vært utviklet, utprøvd og spesialisert. Den 

amerikanske bokhistorikeren G. Thomas Tanselle gir i artikkelen “Dust-jackets, dealers and 

documentation” fra 2003 en fremstilling av smussomslagets historie. Han viser her til en 

utvikling fra omslagets funksjon som “protective covering” til “marketing device”: 

Vendepunktet finner han rundt 1920, hvor forlag både i Amerika og i Europa blir 

oppmerksomme på smussomslagets salgspotensial. De flytter dekorasjon og design fra 

innbindingen til smussomslaget; det er billigere og synligere. Det særegne ved 

smussomslaget er jo at det fysisk kan fjernes fra boka. Tanselles artikkel kan derfor leses 

som en oppfordring til bibliotekarer, boksamlere og bokhistorikere om å beholde og bevare 

smussomslagene. Jeg mener like fullt Tanselles innsikter også har en bredere appell: Han 

viser til et bestemt tidspunkt i historien hvor man bevisst begynner å bruke omslaget for å 

selge bøker. Bokomslaget blir et “markedsføringsverktøy”; det skal profilere forlaget og 

forfatteren, gi lyst til å lese og lokke til kjøp, samtidig som det skal gestalte bokas innhold. 

Bokomslaget tilbyr dermed interessante perspektiver på hvordan en tekst blir til et litterært 

verk med bestemte konnotasjoner knyttet til seg. 
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Som følge av en økende interesse for bokhistorisk forskning de siste tiårene, har 

bokomslagets betydning vært viet en del oppmerksomhet. Særlig innenfor amerikansk 

bibliografisk og litteratursosiologisk forskning anerkjennes nå bokomslaget som en sentral 

del av verket, og som en markør for bokas sosiale og litterære pretensjoner (Tanselle 2003: 

47).  

 Andre interesser for bokomslag viser seg i disse dager i ulike nordiske 

forskningsprosjekter. I Sverige har doktorand i bokhistorie ved Lunds Universitet, Kristina 

Lundblad, fokusert på bokomslagets betydning for litteraturens varekarakter i et historisk 

perspektiv (Lundblad: upubl. ms.). Den danske litteraturviteren Tore Rye Andersen funderer 

et pågående prosjekt ved Århus Universitet i en interesse for hvordan bokomslaget innvirker 

på den kritiske konstruksjonen av litterære verk (Rye Andersen 2008).  

 Ungdomslitteraturens bokomslag diskuteres sjelden. Der omslag opptrer i 

litteraturhistoriske oversikter, fungerer de i all hovedsak som illustrasjoner når bøkenes 

innhold diskuteres. Dette er interessant å merke seg, fordi en slik praksis bekrefter 

omslagets betydning for bokas visuelle identitet, men den tar omslagets signaleffekter for 

gitt: Når det foreligger flere utgaver av samme verk, hvilken av utgavene får da representere 

verket? Førsteutgaven? Eller det omslaget som bekrefter det tidstypiske? Som jeg vil 

diskutere i denne oppgaven, kan bokomslag formidle den samme teksten på svært ulikt vis i 

forskjellige utgaver. Jeg mener måten omslaget forholder seg til teksten det omslutter på, får 

konsekvenser for hvordan teksten leses, tolkes og institusjonaliseres, også innenfor barne- 

og ungdomslitteraturen. I høy grad forfekter ungdomslitteraturforskningen fremdeles et 

tradisjonelt, nykritisk litteratursyn der bøkenes indre verden i sjelden grad sees i 

sammenheng med deres materielle forutsetninger. 

Den svenske litteraturprofessoren Gert Z. Nordström formulerte i 1977 en 

interessant erfaring. Ut fra en undersøkelse av utvalgte svenske ungdomsromaner fant han at 

omslagsillustrasjonene sjelden hadde noen direkte forbindelse til bøkenes innhold. 

Nordström konkluderer negativt: Boka er først og fremst en vare. Nordström peker på et 

misforhold mellom bokomslagenes konnotasjoner og tendenser innenfor det 

ungdomslitterære feltet for øvrig: “[B]okens förpackning [...] anpassas till den breda och 

utarmade smak [...] och inte till det seriösa innehåll som författarna söker förmedla” 

(Nordström 1982: 189). Selv om Nordström ved flere anledninger setter forfatterintensjonen 

opp som forbilde, og i prinsippet bygger sin argumentasjon på kanten av en intensjonal 

feilslutning, er han en av få som fokuserer på bokomslag som meningsbærende i 

ungdomslitteraturen. Dette er et felt som fortjener større oppmerksomhet og debatt. Hvordan 
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henvender forlagene seg til ungdom i dag? Hvilke forestillinger om ungdom kommer til 

uttrykk? Hvilke styringsmekanismer tas i bruk?  

 Norsk barnelitteraturhistorie fra 2005 vier omslagene noe oppmerksomhet 

(Birkeland, Risa og Vold 2005). Først og fremst som illustrerende eksempler i gitte 

historiske epoker, men omslag beskrives også eksplisitt som markedsføringsstrategi i 

kapitlene om guttebøker (s. 110–17) og om Evi Bøgenæs (s. 137–41). I sistnevnte kapittel er 

fire ulike omslag av Bøgenæs’ roman Aldri voksen slått opp ved siden av hverandre, og 

endringene er påfallende fra 1928 til 1988. De viser hvordan forlaget uten å adaptere 

hovedteksten har forsøkt å tilpasse boka til nye generasjoner unge jenter. Men de ulike 

omslagene forblir mer en kuriositet enn uttrykk for endringer i sosiale forhold: Aldri voksen 

forankres historisk ut fra innholdet, og Karin Beate Vold hevder at “Bøgenæs’ bøker 

gjennomgående må leses [...] bekreftende i forhold til rådende samfunnsideologi” (s. 226). 

Likevel utgis Aldri voksen helt frem til 1988, og bokomslagene viser det paradoksale ved 

Volds lesemåte. Bokomslagene uttrykker jo nettopp et forsøk på å aktualisere og oppdatere 

innholdet. 

Materiale og metode 

I denne oppgaven undersøker jeg tre ulike utgaver av Halldis Moren Vesaas’ roman Tidleg 

på våren.5 Utgavene fra 1949, 1961 og 1965 er alle tilgjengelige i Norsk barnebokinstitutts 

samlinger i sine opprinnelige innbindinger.6 

Jeg har valgt bokomslagene som studieobjekt, fordi jeg mener disse utgjør en 

interessant forbindelse mellom romanen, markedet og historien. Omslagene presenterer 

romanen, og presentasjonene fra 1949, 1961 og 1965 avdekker tendenser i det norske 

ungdomslitterære markedet jeg mener det er verdt å diskutere. I kapittel 1 lar jeg den 

samtidige ungpikelitteraturen utgjøre en kontekst for 1949-utgaven. I kapittel 2 diskuterer 

jeg serielitteraturfenomenet opp mot 1961-utgaven. I kapittel 3 danner samfunnsmessige 

endringer og en ny ungdomskultur bakteppet for lesningen av 1965-utgaven. I oppgavens 

                                                
5 Jeg begrenser meg til norske utgaver, selv om boka også er oversatt og utgitt i Danmark, Sverige, Finland og 
Tyskland. 
6 Tidligere var det vanlig at barne- og ungdomsbøker ble utgitt både innbundet og i en billigere, uskåret 
utgave. Før bøkene nådde bibliotekene, ble smussomslaget fjernet og boken fikk en egen biblioteksinnbinding. 
Denne fikk mønstret forsats med den opprinnelige omslagsillustrasjonen på første oppslagsside, eller i noen 
tilfeller: Smussomslaget klippes til og limes på forsiden av biblioteksinnbindingen. Dette ble gjort av praktiske 
hensyn, for at bøkene skulle tåle hjemlån. Men nettopp denne praksisen gjør det også vanskelig i dag å 
analysere barne- og ungdomsbøkers bokomslag i forhold til hverandre og med sikkerhet – mange av bøkene 
som er tatt vare på og som er tilgjengelige gjennom Norsk barnebokinstitutt og Nasjonalbiblioteket, har vært 
igjennom Bibliotekssentralens “ombinding”. 
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siste kapittel undersøker jeg konsekvensene av disse lesemåtene ved å lese hovedteksten 

opp mot bokomslagene. 

Sitatet jeg innledet oppgaven med, problematiserer overgangen fra barn til voksen. 

Men utover tematisk å knytte Halldis Moren Vesaas’ roman Tidleg på våren an til 

diskusjoner omkring ungdomsboka som sjanger, uttrykker sitatet også et annet og vesentlig 

aspekt ved min oppgave: Tora betrakter Inger og registrerer at hun har forandret seg. Hun 

ber henne stille seg opp så hun kan få sett ordentlig på henne. I all sin enkelhet kan dette 

tolkes som et bilde på en bokhistorisk metode: Ved å undersøke bøkenes utseende, ved 

grundig å betrakte og registrere hvordan de forandrer seg, vokser og endres, blir bøkenes 

egen historie og utvikling tydelig.7 

 Interessen for bokomslag kan arte seg forskjellig. En sosiologisk forankret 

undersøkelse vil først og fremst fokusere på de aspekter som er avgjørende for verkets vei 

gjennom det litterære kretsløp. En estetisk motivert undersøkelse vil vektlegge de stil- og 

designmessige aspektene som uttrykk for ulike tradisjoner og retninger. En slik interesse 

ville også kunne isolere bokomslaget og fokusere på omslaget som estetisk uttrykk i seg 

selv.8 

Den amerikanske bokhistorikeren Jerome McGann opererer med et sosialiserende 

tekstbegrep som jeg finner det hensiktsmessig å arbeide med. Overordnet hevder McGann at 

en bok alltid er et produkt av den tiden den møtte sitt publikum i, og at hver ny utgave av en 

bok derfor er interessant i seg selv, som del av verkets kontinuerlige tilblivelseshistorie. 

Både lingvistiske og bibliografiske koder forankrer tekster historisk, ifølge McGann. De 

lingvistiske kodene viser til bokas innhold, altså tekstens meningsinnhold. Endres disse, får 

det konsekvenser for lesningen. Men også de bibliografiske kodene er av betydning, hevder 

                                                
7 Vår nasjonalbibliografi, Norsk bokfortegnelse, byr på utfordringer med hensyn til dette. Her er barne- og 
ungdomsbøker sortert i samme kategori. Bibliografien utgis frem til årskatalogen for 1976 (utg. 1978) for 
fireårsperioder, det vil si at alle utgivelser fra for eksempel 1946 til 1950 er samlet mellom to permer. Fordelen 
ved en slik inndeling med hensyn til mitt prosjekt, er at det i løpet av fire år er mulig å danne seg en oversikt 
over tendenser og utvikling i markedet. I løpet av fire år utgis det så pass mange barne- og ungdomsbøker at 
trender tydeliggjøres. På den annen side medfører denne formen for nasjonalbibliografi også ulemper: Det er 
ikke skilt mellom sjanger, målgruppe eller type bok, og det kreves derfor at man finner frem til den fysiske 
utgaven av de bøkene man ikke umiddelbart har kjennskap til. Dette er tidkrevende, men nødvendig: Det er 
nemlig stor forskjell på bildebøker for barn og bøker for unge piker i denne perioden, og en tittel som for 
eksempel Petra kunne like gjerne vært det ene som det andre. I det hele tatt illustrerer Norsk bokfortegnelse 
mitt poeng: En bibliografisk oversikt vil ikke gi oss en god nok bakgrunn for å undersøke utviklingen av 
ungdomsbokmarkedet nettopp fordi det kun opplyses om tittel, forfatter, trykkested, forlag og årstall. Fordi 
bøkenes omslag ikke beskrives, mister vi betydelig informasjon. 
8 Denne viser seg blant annet i Einar Øklands Norske bokomslag 1880–1980 (1996) og Kjell Norvin, Peter 
Haars og Tor Bjerkmanns Bokens ansikt. Norske bokomslag i 100 år (2002). Her er ulike bokomslag sortert 
etter epoker, men det er også knyttet kommentarer om produksjonsforhold, stilretninger og økonomiske 
betingelser til utvalget. 
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McGann. De bibliografiske kodene finner vi for eksempel i papirtype, skrifttype, format, 

design og illustrasjoner. Sentralt i McGanns sosialiserende tekstbegrep står erkjennelsen av 

at tekster produseres og reproduseres under spesifikke sosiale og institusjonelle betingelser. 

Dette synspunktet innebærer en forståelse av at en tekst må forstås som en materiell 

hendelse eller hendelsesforløp, et tidspunkt eller et sted, hvor visse kommunikative 

utvekslinger praktiseres (McGann 1991: 21). McGann tar altså høyde for at en tekst alltid 

endrer seg når den aktualiseres i nye utgaver. 

 Det finnes likevel ikke noen direkte og åpenbar forbindelse mellom McGanns åpne 

verkforståelse og analysen av enkelttekster. Den franske strukturalisten Gérard Genettes 

begrep om paratekst viser seg nyttig i denne sammenhengen (Genette 1997). Genettes 

utgangspunkt er at en tekst alltid er omgitt av andre tekster og følgelig inngår i en 

sammensatt meningsstruktur. Paratekster defineres som tekstens “terskler”, og bestemmes 

av Genette til å gjelde alt det som omgir primærteksten. Herunder regnes blant annet tittel, 

epigraf, forord, fotnoter, bokomslag, illustrasjoner og typografi, i tillegg til mer perifere, 

men forfattergenererte eller forlagsinitierte teksttyper som lanseringsmateriale, intervjuer og 

brev. Genette skiller mellom de paratekstene som fysisk er forbundet med boka, peritekster, 

og de som ikke er det, epitekster. Paratekstene eksisterer i så måte i et slags grenseområde 

mellom leserens og tekstens verden. Utgangspunktet for Genettes teori er at vi alltid møter 

en tekst i forbindelse og i sammenheng med dens paratekster. Det er paratekstene som 

presenterer teksten som bok og dermed utgjør en forutsetning for lesningen. Genette viser 

hvordan det paratekstuelle apparatet har fortolkningsmessige implikasjoner, og dermed 

legger føringer for lesningen. 

Paratekst viser altså til et tekstapparat som omgir, omslutter, og i flere tilfeller også 

omskaper verket. Slik jeg ser det, er det nettopp paratekstenes adaptasjonspotensial som 

fremstår som særlig interessant i forbindelse med min undersøkelse. Genette forstår 

paratekst som et særlig egnet “adaptasjonsverktøy” for den uforanderlige teksten. 

Parateksten er fleksibel, allsidig og alltid midlertidig, og muliggjør dermed en kontinuerlig 

modifikasjon av tekstens presentasjon (Genette 1997: 408). 

Adaptasjon er i barnelitterær teori knyttet til ulike former for tilpasning av tekst til 

barnets antatte egenskaper. Selv om flere forskere opererer med en bred tilnærming til 

begrepet adaptasjon, er anvendelsen nesten utelukkende forbeholdt tilrettelegging av tekst 

(Hareide 1978, Skjønsberg 1979, Klingberg 1981, Weinreich 1997, Mjør, Birkeland og Risa 

2006). Ingeborg Mjør hevder adaptasjon i barnelitteratur viser seg “som ein konsekvens av 

kva førestellingar avsendaren har om barns interesser og kvalifikasjonar som lesarar” (Mjør, 
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Birkeland og Risa 2006: 28). Jeg vil hevde at ulike presentasjoner av samme tekst også er en 

form for adaptasjon, men tilpasningen skjer i det paratekstuelle apparatet, ikke i selve 

teksten. Linda Hutcheons tilnærming til begrepet adaptasjon i A theory of adaptation (2006) 

åpner nettopp opp for en slik praksis. Hun hevder adaptasjon er en tilkjennegitt 

transponering av gjenkjennelige verk, en kreativ og fortolkningsmessig tilegnende handling 

og en utvidet intertekstuell samhandling med det adapterte verket (Hutcheon 2006: 8). Jeg 

mener det ikke kan herske tvil om at et nytt bokomslag kan forstås som en 

“fortolkningsmessig tilegnende handling”. 

 Hvordan tilpasses og tilrettelegges Tidleg på våren i 1949, 1961 og 1965? Hvilke 

konsekvenser får adaptasjonen for presentasjonen av romanen? Denne oppgaven påstår at 

bokomslagene fremhever deler av teksten på bekostning av andre, og plasserer romanen i 

forskjellige litteraturhistoriske og sjangermessige kontekster. Tidleg på våren utvikler seg 

fra 1949 til 1965 fra barnebok til ungpikebok og til slutt ungdomsbok. Dermed knyttes den 

til tre litterære kategorier eller fenomener som i litteraturhistorisk sammenheng bestemmes 

som ulike sjangre og teksttyper, med tilsvarende forskjellige konnotasjoner knyttet til seg. 

At Tidleg på våren har vært presentert som både barnebok, ungpikebok og ungdomsbok, 

gjør den interessant som uttykk for endringer i det barne- og ungdomslitterære markedet. 

Forskjellige utgaver av samme roman kan dermed leses både som produkter av sin samtid 

og sin historie, og som fortolkningsmessig tilegnende handlinger. 
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1 En annerledes ungpikebok (1949) 

Når Aschehoug forlag utgir Halldis Moren Vesaas’ roman Tidleg på våren i 1949, kvitterer 

anmelderne med begeistring for at den samtidige ungpikelitteraturen endelig utfordres av en 

realistisk fremstilling av den vanskelige puberteten. “Det er ikke ofte unge piker finner sine 

egne problemer og spørsmål behandlet så sannferdig og samtidig så vart i bøker skrevet for 

dem”, skriver Anne-Johanne Whist i Verdens Gang (Whist 1949). Eugenia Kielland følger 

opp i Morgenposten: “For en gangs skyld en virkelig verdifull ungpikebok for alderen 13 til 

17” (Kielland 1949). Sonja Hagemann fremhever i Dagbladet boka som “modig” fordi den 

forholder seg realistisk til unge jenters hverdag (Hagemann 1949). Under overskriften “Ei 

uvanleg unggjentebok” roser Åse Gruda Skard i Norsk Tidend bokas sannferdighet og 

avslutter med en anmodning: “Vi vil ha flere slike bøker!” (Skard 1949) Boka vinner 

Departementets pris for beste barne- og ungdomsbok samme år, og jurymedlem Rikka 

Deinboll uttaler at hun “ynskje[r] den norske bokheimen til lukke med ei litterær bok for 

unge gjenter” (Statens bibliotektilsyn 1950: 5). 

Samlet viser disse komplimentene at Tidleg på våren ble mottatt som et velkomment 

alternativ til samtidens ungpikebøker. Jeg mener derfor det er nærliggende å undersøke 

hvordan ungpikeboka som sjanger utgjør en kontekst for boka. Deretter vil jeg diskutere 

hvordan førsteutgaven av Tidleg på våren presenteres, verbalt og visuelt, ved hjelp av 

omslaget, for så å drøfte hvordan omslaget fungerer som en presentasjon av bokas innhold.  

Ungpikeboka 

Det påfallende ved anmeldelsene av Tidleg på våren fra 1949 er at alle betrakter den som en 

ungpikebok. Jeg hefter meg ved dette fordi det som i anmeldelsene beskrives som bokas 

styrke, står i klar kontrast til det litteraturhistorier fremhever som ungpikelitteraturens 

varemerker.9 

 Ungpikeboka fant sin form i Europa på midten av 1800-tallet som passende og 

sømmelig lesning for unge jenter. Mens borgerskapets døtre ventet på ekteskapet, skulle 

                                                
9 Grunnlaget er formet av “Ungpikeboka i går og i dag” (Wesenberg 1976), Kjønnsrollemønster i den 
skandinaviske barne- og ungdomsboken (Skjønsberg 1977), “Värderingar i ungdomslitteraturen” (Edström 
1984), Flickboken och dess författare (Ørvig 1988), “I kjærlighetens solglitrende paradis” og “Til gleden – Evi 
Bøgenæs’ ungpikebøker” (Christensen 1989a og 1989b), Om flickor för flickor (Toijer-Nilsson og Westin 
1994), og Karin Beate Volds bidrag i Norsk barnelitteraturhistorie (Birkeland, Risa og Vold 2005). 
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bøkene forberede dem på livet som hengiven hustru og mor. I tråd med samfunnsendringene 

forlenges “ventetiden” utover 1800- og 1900-tallet, slik at unge jenter opp til 18- og 19-

årsalderen i praksis har en ungdomstid, uten at denne defineres som dette. Overgangen fra 

barn til voksen handler om forberedelse på voksenlivet, og det dveles altså ikke ved selve 

ungdomstiden. Denne holdningen holder seg rimelig stabil i ungpikelitteraturen frem til 

1950-tallet, selv om synet på jentas muligheter justeres noe. I 1920- og 1930-tallets 

ungpikebøker kan også studietid og yrkesvalg spille en rolle, selv om forlovelsen får siste 

ordet. Etter krigen handler de fleste ungpikebøkene om yngre jenter som fremdeles bor 

hjemme, men som allikevel har forelskelsen og drømmen om forlovelse som hovedmotiv. 

Her blir den direkte overgangen fra barn til voksen tydeligere fordi jentene i løpet av bøkene 

forlater foreldrenes hjem for å skape sitt eget. Kari Skjønsberg beskriver kjærlighetsmotivet 

som ungpikebokas viktigste ingrediens og finner at “skillet som viste at barndommen var et 

tilbakelagt stadium, var at boken endte med heltinnens forlovelse og klang av 

bryllupsklokker” (Skjønsberg 1977: 58). Romantikken kan dermed sies å gå på bekostning 

av realismen i den typiske ungpikelitteraturen. 

Nina Wesenberg hevder i artikkelen “Ungjenteboka i går og i dag” fra 1976 at 

“ungjentebok” ikke er et formelt eller strukturelt begrep, men at det peker direkte mot 

målgruppen (Wesenberg 1976: 47). Dermed blir forestillingen om hva unge jenter bør eller 

vil lese styrende for sjangeren. Nettopp skillet mellom hva jenter bør og hva jenter vil lese 

danner utgangspunktet for det den svenske litteraturprofessoren Vivi Edström ser som 

styrende for ungpikeboka (Edström 1984: 18–29). Hun viser til denne litteraturens overgang 

fra kravmoral til behovsmoral, som sammenfaller med utviklingen av ungdomsboka.10 Etter 

andre verdenskrig vinner nye syn på samfunnet, kjønnsroller og kultur innpass også i 

litteraturen. Aksenten flyttes i løpet av 1940- og 50-tallet til en mer moderne behovsmoral: 

Forståelsen av de unge blir en drivkraft for forfatterne (s. 30). Dette danner utgangspunkt 

for ungdomslitteraturen som finner sin form på 1960-tallet, og markerer også slutten for 

ungpikelitteraturen. Sjangeren viser seg ikke forenelig med nye, problemorienterte og 

psykologiserende ungdomsskildringer, og fremstår som utdatert og gammeldags når 

begrepet “kjønnsrolle” preger samfunnsdebatten ellers. Ungpikebokas romantikk viker for 

ungdomsbokas realisme.  

                                                
10 Kravmoralen i bøkene stiller krav til den unge leseren om hvordan hun skal oppføre seg. Behovsmoral viser 
til bøker som søker å tilfredsstille de unges behov, og denne vendingen forutsetter at de unges livssituasjon 
anerkjennes som en periode i livet hvor man kan forvente å bli tatt alvorlig (Edström 1984: 31). 
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 Ungpikeboka er en omstridt sjanger. Allerede tidlig på 1900-tallet ble ungpikeboka 

av de store forlagene definert som ren underholdningslitteratur. Men særlig etter krigen 

fører kommersialiseringen av sjangeren til en trivialisering av litteraturen, og den rettes 

direkte mot privatmarkedet og utenom de barnelitterære institusjonene (Birkeland, Risa og 

Vold 2005: 142). Overfor enkelttitler kunne den samtidige kritikken være overbærende, men 

sjangeren blir ikke tatt seriøst. Sonja Hagemann innlemmer den ikke i sin 

barnelitteraturhistorie fra 1974. Åse Gruda Skard oppsummerer den tidstypiske 

ungpikeboka i sin anmeldelse av Tidleg på våren i 1949: “Det er mest inga bøker som 

representerer så mykje falsk dagdraum som desse unggjentebøkene: dei går for seg i kvasi-

fine eller andre ‘kvasi’-miljø; dei handlar om arbeid som ikkje er noko arbeid og om 

kjærleik som ikkje er anna enn utvertes” (Skard 1949). For Skard er det imidlertid et poeng 

at “ungpikebok” ikke trenger å være et skjellsord, men at det har blitt det fordi kvaliteten 

jevnt over er lav. I lys av dette fremstår Tidleg på våren som et kjærkomment bidrag til 

ungpikelitteraturen. 

Når ungpikelitteraturen de siste 30 årene har vært lest med fornyet interesse, er det 

nettopp sjangerens frynsete rykte som revurderes i lys av blant annet feministisk teori, 

sosiologiske innfallsvinkler og historiske innsikter. I Norsk barnelitteraturhistorie fra 2005 

er bildet av ungpikeboka nyansert. Selv om Karin Beate Vold kaller ungpikeboka et sjanger- 

og markedsfenomen (Birkeland, Risa og Vold 2005: 125), er mangfoldet i litteraturen 

vektlagt. Også Bente Christensen fremhever mangfoldet i denne litteraturen, men legger 

særlig vekt på ungpikebokas viktige funksjon i sosialiseringen av unge jenter. I artikkelen “I 

kjærlighetens solglitrende paradis” skriver hun at vi må se ungpikeboka som “et slags 

laboratorium for utprøving av kvinnerollen, som gryende utforsking av den personlige og 

samfunnsmessige stilling kvinnen skulle komme til å få de neste tiårene” (Christensen 

1989a: 174). Christensen er opptatt av å heve ungpikelitteraturens status og velger 

interessant nok “laboratorium” som samlebetegnelse og lesemåte. Kanskje er allikevel 

“fabrikk” langt på vei mer dekkende for hvordan de fleste ungpikebøkene forholder seg til 

kvinnerollen. Vel settes den unge jenta i fokus, men ofte foregår dette innenfor faste, 

moraliserende og formelpregede rammer. 

Christensens artikkel inngår i Norsk kvinnelitteraturhistorie (redigert av Irene 

Engelstad og Irene Iversen, 1988–1990) og kan dermed leses som den type oppvurdering og 

anerkjennelse av ungpikelitteraturen den svenske litteraturforskeren Boel Westin først finner 

eksempler på i Norden og internasjonalt utover 1980-tallet (Toijer Nilsson og Westin 1994: 

12). Westin mener ungpikeboka først og fremst er en tekst der kjønnet, forfatterens så vel 
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som protagonistens og leserens, fungerer som sjangerbestemmende kategori (s. 10). Når den 

har vært oversett og nedvurdert i litteraturhistorier og litteraturkritikk, er det fordi 

ungpikeboka historisk sett har vært offer for “fallisk” kritikk. Westin ønsker å bøte på dette 

og hevder at ungpikeboka litteraturhistorisk sett er revolusjonerende: Sjangeren ga den unge 

kvinnen en plass i litteraturen (s. 14). På dette punktet ligner Westins argumentasjon et av 

de sentrale poengene i Ian Watts diskusjon av Richardsons roman Pamela fra 1742 i The 

rise of the novel (Watt 2000). Også her fremheves det litteraturhistorisk revolusjonerende 

ved at romanen gir kvinnen (og kjærligheten) en plass i litteraturen (s. 151). Justerer vi 

Westins oppvurdering av ungpikelitteraturen heretter, er det i særdeleshet forfatterens kjønn 

som i litteraturhistorisk sammenheng blir revolusjonerende: Ungpikebøkene er utelukkende 

skrevet av kvinner. 

Litteraturen om ungpikebøker uttrykker et behov for å definere sjangeren ut fra 

typiske formelle trekk, forestilt målgruppe eller samfunnsmessige forutsetninger. En slik 

kategorisering vil enten forsvare eller ta avstand fra sjangerens popularitet. Det er først mot 

slutten av 1960-tallet og særlig på 1970-tallet vi finner eksempler på at ungpikelitteraturen 

kategoriseres som en sjanger. Dette synes å sammenfalle med at den kjønnsnøytrale 

ungdomslitteraturen finner sin form, og ungpikeboka taper terreng. Jeg mener det er grunn 

til å dvele ved dette: Når fenomenet ungdomslitteratur fester seg i løpet av 1960-tallet og 

samler gutter og jenters interesser, setter det ord på en tendens i samfunnet for øvrig: 

Ungdomstiden anerkjennes som en tid det skal leves i, væres i. Anmeldelsene av Tidleg på 

våren viser at de samme kravene ettertiden stiller til ungdomslitteraturen, fremheves som 

denne bokas styrke. Åse Gruda Skard ser det som 

  

ein bedrift å […] skrive ei bok som er heilt ut sann, som fortel dei unge lesarane om 
ei gjente som strir med dei same problem som dei har sjølve i det røynlege livet, som 
skildrar menneska på vondt og på godt slik dei no ein gong er, og gir løysingar som 
ikkje er fulkomne, men slik at nokon kvar kan rå med dei (Skard 1949).  

 

Anmeldelsene av Tidleg på våren fremhever bokas psykologiserende og realistiske portrett 

av en ung pike, kvaliteter de ikke finner typiske for den samtidige ungpikeboka. Når 

Eugenia Kielland i Morgenposten kan kalle Tidleg på våren noe så sjeldent som “en virkelig 

verdifull ungpikebok” (Kielland 1949), antyder hun at Tidleg på våren må være unntaket 

som bekrefter ungpikelitteraturens regler.  
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Skoleboksamlingene og barnebokmarkedet 

“Det høyrer til dei samfunnsoppgåvene det berre er ei meining om, at ein må gjera det lett 

for alle å få tak i gode bøker.” Slik lyder det fra undervisningsminister Lars Moen (Ap) i en 

biblioteksmelding fra 1950 (Statens bibliotektilsyn 1950: 2). Gjennom økte statlige tilskudd 

til skoleboksamlingene etter krigen får barnelitteraturen bedre vilkår. Bibliotekloven av 

1947 bestemte at alle skoler, uansett elevtall, skulle ha en boksamling for barna, og, som det 

fremgår av meldingsbladet for skoleboksamlingene fra 1950, fikk vi på sett og vis 

obligatoriske skoleboksamlinger gjennom dette vedtaket (Statens bibliotektilsyn 1950). 

Dermed øker opplagene, det rekrutteres flere forfattere, og utvalget blir bredere. Men det er 

ikke bare de statlige støtteordningene som virker stimulerende på bokproduksjonen. Også 

privatmarkedet vokser og virker inn: Økt leseferdighet og mer fritid, som følge av forlenget 

og obligatorisk skolegang, gjør barna til en lesergruppe det viser seg verdt å satse på også 

utenfor institusjonene. Foreldrene har fått bedre råd til å kjøpe bøker til barna. Det er i 1949 

altså lettere for flere å få tak i bøker, men som sitatet fra undervisningsministeren antyder, 

fremstår det som en samfunnsoppgave å sikre at det blir lettere for alle å få tak i gode bøker. 

I 1949 velger en rådgivende komité innenfor Kirke- og Undervisningsdepartementet ut 

hvilke bøker som skal kjøpes inn til skoleboksamlingene.11 Departementet opprettet i 1948 

en pris for beste barne- og ungdomslitteratur i forlengelse av dette arbeidet. Staten er altså 

aktivt inne og stimulerer interessen for gode barne- og ungdomsbøker. Når Halldis Moren 

Vesaas takker for prisen, som hun mottar for Tidleg på våren i 1949, fremhever hun et 

viktig moment: 

 

Eg synest og det er så fint at ramma for denne konkurransen er såpass vid som ho er. 
Det er ikkje gitt nokon peikepinn om kva det helst skal vera, det som boka skal putte 
i barnet, berre at ho skal høve godt for skuleboksamlingane. Dermed blir ikkje feltet 
så avgrensa at forfattarane skulle trenge å kjenne seg hindra – og dermed skulle ein 
vel tru at vi har mykje av garantien for at alle dei som skal lesa bøkene kan finne 
noko for seg som verkeleg er fullverdig kost, same kva “genre” det så ligg i. (Statens 
bibliotektilsyn 1950: 6) 

 

                                                
11 Fra 1896 foretok Centralstyret, opprettet av Norges lærerforening og under ledelse av Nordahl Rolfsen, 
utvalget og anbefalingene av litteratur til skoleboksamlingene. Organet stod relativt fritt, men ble støttet 
økonomisk av Kirkedepartementet. I 1914 overtok Kirkedepartementet administrasjonen, og Centralstyret ble 
erstattet av Kirkedepartementets rådgivende komité for skoleboksamlingene (Birkeland, Risa og Vold 2005: 
72). I Bok-Norge omtaler Trond Andreassen denne ordningen som en “liten innkjøpsordning” fra og med 
1966. Da ble titlene komiteen anbefalte kjøpt inn i 500 eksemplarer og også spredt til lærerskoler, barnehjem 
og barneavdelinger på sykehus, i tillegg til folke- og skolebibliotek (Andreassen 2006: 265). Først i 1978 
gjelder innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur også bøker for barn og ungdom. I dag kjøper Norsk 
kulturråd inn 1550 eksemplarer.  
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Kvaliteten skal sikres, på tvers av sjanger og markedsdifferensiering. Rammen for 

konkurransen er vid, og det opereres altså ikke med skiller mellom barne- og ungdomsbøker 

eller gutte- og ungpikebøker. Men parallelt med statens satsning på kvalitetsbøker for barn 

finner vi i 1949 at underholdningslitteratur i hefteformat, oversatt populærlitteratur og en 

eksplosjon av kjønnsspesifikke bokserier konkurrerer om oppmerksomheten. For forlagene 

blir dette en utfordring for markedsføringen: Skal det vektlegges kvalitet eller gis signaler 

om god underholdning? Begge faktorer er av økonomisk interesse, men viser seg ikke 

nødvendigvis forenelige. Jeg forstår 1949-utgaven av Tidleg på våren som et slags forsøk på 

å i møtekomme denne utfordringen. 

Sunn ung pike følger sunne baner 

Forlagets følgebrev fra 1949 tilbyr interessante perspektiver på presentasjonen av Tidleg på 

våren (vedlegg 4, s. 58). Det er ikke fysisk forbundet med boka og tilhører dermed det 

Gérard Genette kaller bokas epitekster. Følgebrevet er forlagets anledning til å reklamere for 

boka, og det har derfor en lignende funksjon som den baksidetekster har i dag. Likevel er 

disse teksttypene vesensforskjellige: Følgebrev henvender seg til institusjoner og 

bokhandlere, og har aldri den unge leseren som adressat. Det kommuniseres derfor direkte 

fra den voksne avsenderen, forlaget, til en voksen mottaker, som igjen skal formidle boka 

videre. Hele meddelelsessituasjonen betinges altså av litteraturformidling på vegne av 

målgruppen eller den forestilte leseren. Baksideteksten er derimot i prinsippet tilgjengelig 

for alle. 

 Forlaget har i følgebrevet valgt å introdusere boka under overskriften “En bok om 

forholdet mellom far og datter”. Allerede her presenteres en familiesituasjon der Ingers rolle 

som barn understrekes, og hvor farens autoritet bekreftes. Dette forholdet styrer resten av 

presentasjonen av boka i den forstand at Ingers barnlighet kommer tydelig til uttrykk. 

Hennes oppførsel forklares som resultat av en ung jentes overdimensjonerte følelsesliv og 

trang til dagdrømmeri, og unnskyldes nærmest av de samme grunnene. Det synes viktig for 

forlaget å få formidlet at Inger er en sunn og naturlig jente som kommer til fornuft i løpet av 

boka. 

Romanen presenteres i følgebrevet som nyskapende for ungpikelitteraturen fordi den 

skildrer ungpikesinnet med psykologisk dybde. Igjen blir det altså klart, som også 

anmeldelsene av boka la vekt på, at dette ikke anses som typisk for sjangeren. Men forlaget 

forsikrer likevel i følgebrevet om at boka ikke er mer radikal enn at forfatteren “lar 

modningsprosessen følge naturlige og sunne baner” (vedlegg 4, s. 58). Dermed får de 
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indirekte formidlet at litteratur for unge piker bør følge visse regler for sømmelighet. I tråd 

med ungpikebokas handlingsmønster hevder forlaget at også Halldis Moren Vesaas’ roman 

tar for seg overgangsstadiet fra barn til voksen. Fra å være ensom, tverr og furten skal Inger 

i løpet av boka forvandles til en ung kvinne. Likevel dveler følgebrevet i all hovedsak ved 

barnet Inger. Konfliktene er knyttet til foreldrene, og forelskelse, forlovelse og 

kjærlighetsmotiv er fullstendig fraværende. Dermed får forlaget, selv om de opererer med 

betegnelsen ungpikelitteratur, allikevel markert avstand til den typiske ungpikeboka.12 

Ut av furtehola 

Tittelen på Moren Vesaas’ bok, Tidleg på våren, kan ikke knyttes direkte til en sjanger eller 

en målgruppe. Den viser til en bestemt tid på året og kunne i så måte like gjerne betegnet en 

diktsamling, en novellesamling eller et oppslagsverk om naturen. Isolert sett forteller tittelen 

oss bare én ting med sikkerhet, nemlig at den er skrevet på nynorsk. 

En boks tittel kan fungere som en terskel til teksten på flere måter. Helt siden midten 

av 1800-tallet har det vært vanlig å plassere tittelen på bokomslaget, for så å gjenta den på 

den såkalte tittelsiden i boka (Lundblad: upubl. ms.). Vi leser og forholder oss altså til 

tittelen før vi leser boka. Som Gérard Genette viser i sitt arbeid med paratekster, kan 

forventningene vi knytter til tittelen påvirke måten vi leser boka på, og forme vår opplevelse 

av verket. Dette beror ifølge Genette på tittelens funksjon: Tittelen skal identifisere i 

betydningen navngi og betegne verket (Genette 1997: 76). Enten forholder tittelen seg 

tematisk til verket, eller den fungerer som en formell betegnelse. Som et eksempel fungerer 

både Lykkelege hender og Dikt i samling deskriptivt i forhold til verkene de betegner.13 

Videre hevder Genette at en konnotativ effekt alltid følger av den deskriptive funksjonen. 

Dermed inkluderer han enda et semantisk nivå i tittelen. 

Tidleg på vårens deskriptive funksjon virker tematisk, det vil si at tittelen viser til 

bokas innhold. Den konnotative effekten har egentlig ingen begrensninger, men fordi en 

boktittel nødvendigvis betegner en bok eller et manuskript, vil assosiasjonene typisk dreie 

rundt sjanger, historisitet, tema og oppbygning (Genette 1997: 88). Forventninger til verket 

følger av disse assosiasjonene. Den konnotative effekten er betinget både av konteksten 

tittelen ble til i, og av den konteksten leseren befinner seg i. I sin undersøkelse av omslag på 

                                                
12 Det er påfallende at forlagets følgebrev er skrevet på bokmål og ikke på nynorsk. Jeg vil ikke spekulere for 
mye, men dette momentet passer inn i et syn på våre skriftspråk hvor nynorsk er et fint språk – til diktning, 
men at mer offisielle og kommersielle kommunikasjonssituasjoner overlates bokmålet. 
13 Henholdsvis Halldis Moren Vesaas’ diktsamling fra 1936 og forlagets samleutgivelser av hennes dikt 
(Vesaas 1977, 1987, 1996, 1998, 2001, 2003, 2007 og 2009). 



 16 

barne- og ungdomsbøker fra 1950-tallet finner Knut Liaaen at omslagene får en viktig 

signalfunksjon fordi bøkene retter seg til enten gutter eller jenter. Retorikken i omslagene 

peker bøkene ut som jentebøker: Jente i illustrasjonen, jentenavn i tittelen og kvinnelig 

forfatter betyr jentebok (Liaaen 1983: 50). Det opprinnelige tittelforslaget på Halldis Moren 

Vesaas’ roman var Inger i furtehola. Korrespondanse mellom forfatter og redaktør viser at 

forlaget var misfornøyd med tittelen, og at denne ble endret like før utgivelsen (Vesaas 

2007: 414). Endringen medfører at en viktig signalfunksjon forsvinner, nemlig jentenavnet i 

tittelen. I tillegg mener jeg “furtehola” konnoterer barnslighet og lek, som igjen forankrer 

fortellingen til et aldersmessig lavere nivå enn bokas hovedperson. Tidleg på våren, derimot, 

er en mer symboltung og potensielt flertydig tittel. Tidleg på våren gir ulike assosiasjoner 

avhengig av når man leser og forholder seg til den. 

I sin artikkel “Ei atypisk ungjentebok” knytter Jorunn Hareide tittelen Tidleg på 

våren an til ungpikebøkene fra samme periode. Hun mener den kan “gi assosiasjonar i 

retning av ei ungjentebok i den populære Evi Bøgenæs-tradisjonen” (Hareide 1997: 207). 

Det er tittelens lingvistiske koder Hareide assosierer med lignende tematiske, samtidige 

titler: Av de mest populære ungpikebøkene på denne tiden finner vi titler som for eksempel 

Aldri voksen, Sol i november og Fest på en hverdag (Bøgenæs 1928, 1939 og 1949). 

Jeg vil likevel hevde at Hareides assosiasjoner knytter hennes lesning til en bestemt 

utgave av romanen, og ikke en hvilken som helst utgave. Med Jerome McGanns begreper 

kan dette bli tydeligere: Inkluderer vi tittelens bibliografiske koder, kan Hareides 

konnotasjoner sees i forhold til de øvrige paratekstene. Når tittelens konnotative effekt 

følger av den deskriptive, kan den nemlig også forankres ytterligere i resten av omslaget. 

Med dette mener jeg at tittelens konnotasjoner forholder seg til illustrasjon, baksidetekst 

eller skrifttype. “Livets vår” er en velkjent og velbrukt metafor for ungdomsårene. Tittelen 

ligner denne, og konnotasjonen til ungdomstid kan sies å forankres i illustrasjonen, som 

viser en ung jente. Nettopp fordi illustrasjonen viser en jente, og tittelen er satt i en utpreget 

feminin løkkeskrift, gir dette assosiasjoner mer spesifikt til jenters ungdomsår og dermed 

ungpikebok. Slik kan altså møtet med en boks tittel i spillet mellom ulike paratekster skape 

forventning om en ganske spesifikk leseopplevelse og følgelig en formening om hva boka 

skal handle om. Denne vil nødvendigvis måtte justeres i nye utgaver av boka. Hareides 

assosiasjoner kan derfor knyttes til en bestemt utgave av boka, ikke nødvendigvis til verket 

som sådant. Samtidig forankrer de Hareides lesning historisk, fordi hun lar utgivelser av 

Bøgenæs’ bøker utgjøre en kontekst for lesningen. 
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På vegne av målgruppen 

Forfatterens navn, Halldis Moren Vesaas, er i 1949 allerede kjent for mange. Hun har utgitt 

flere diktsamlinger (Harpe og dolk 1929, Morgonen 1930, Strender 1933, Lykkelege hender 

1936, Tung tids tale 1945, Treet 1947), barnebøkene Du får gjera det du (1935) og Den 

grønne hatten (1938), samt romanen Hildegunn (1942). Forfatternavnet kan i 1949 med 

andre ord ikke knyttes direkte til én sjanger, da Moren Vesaas allerede hadde vist at hun 

behersket og benyttet flere. Det forfatternavnet derimot kan sies å forbindes med, er 

anerkjennelse. Jeg mener man kan avlese en bevisst strategi fra forlagets side; 

baksideteksten til Tidleg på våren utgjøres av et utvalg rosende omtaler av Vesaas’ tidligere 

forfatterskap (vedlegg 1, s. 55). Her er forfatternavnet forbundet med kvalitetslitteratur: 

Barbra Ring i Nationen beskriver Du får gjera det du som en “tvers igjennom ekte og god 

bok”, mens Hanna Wiig i Morgenavisen gleder seg over at barnelitteraturen med den 

samme boka er blitt “en liten perle rikere”. Arne Skouen i Dagbladet mener Halldis Moren 

Vesaas skriver “gyldige” barnebøker, mens E.H. i Morgenposten fremhever Den grønne 

hatten som en bok med “ryggrad og særpreg”. Alt i alt viser disse sitatene til en forfatter 

som er allsidig og som skriver godt og innsiktsfullt. Komplimentene kan vel allikevel ikke 

sies å henvende seg til et ungt publikum. Verken språk eller stil i disse anmeldelsene er 

ment for barn – de inngår som veiledende formidling av god barnelitteratur for voksne. 

Dette bekreftes av at flere av anmeldelsene fremhever hva barn kan lære av Vesaas’ bøker, i 

tillegg til opplysninger om lesningens vanskelighetsgrad. 

Baksideteksten, som i dagens barne- og ungdomsbøker utelukkende presenterer 

enten utdrag fra boka eller en sammenfattende tekst om innholdet, er i Tidleg på våren fra 

1949 ikke direkte knyttet til bokas innhold. Når vi i dag venter oss en innholdsdeklarasjon i 

og med baksideteksten, som jo tross sin plassering allikevel er noe av det første vi forholder 

oss til i møtet med en bok, henger dette sammen med at baksideteksten er blitt en direkte 

henvendelse til leseren. Den kombinerer salgsargumentet og forbrukeropplysningen: 

Appellerer forlagets presentasjon av boka, vil vi lese den. Bøker for barn og ungdom i dag 

formidles som regel direkte til sitt publikum fra tidligste lesealder og oppover.14 Av bøker 

for barn og unge i perioden 1946–1950 forekommer denne typen baksidetekst sjelden.15 Når 

baksideteksten til 1949-utgaven heller ikke henvender seg til barn eller unge på denne 

                                                
14 Språk og retorikk følger antatt interesse og leseferdighet for spesifikke aldersgrupper.  
15 Påstanden bygger på en gjennomgang av tilgjengelige titler i Norsk barnebokinstitutts samling som er 
oppført som barne- og ungdomslitteratur i Norsk bokfortegnelse 1946–1950 (Universitetsbiblioteket i Oslo 
1959). Utvalget viser at baksidetekstene som regel er benyttet som reklameflate for forlagets øvrige utgivelser, 
enten for andre bøker av samme forfatter eller andre titler i samme bokserie. 
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måten, kan vi anta at det ikke er forutsatt at barn og unge møtte boka i en salgssituasjon. Det 

ser heller ut til at forlaget har regnet med at voksne kjøpte bøkene, og at bokas baksidetekst 

dermed er en direkte henvendelse til et voksent, kvalitetssøkende publikum, på vegne av 

barna. 

Omslagsillustrasjonen 

Illustratøren er ikke kreditert i boka og har heller ikke satt sin signatur på bildet (vedlegg 1, 

s. 55). Illustrasjonen er realistisk tegnet i enkel strek. Fargene er diffuse i naturtoner og gir 

inntrykk av at vi har med en akvarell å gjøre. Bildet viser en ung jente som sitter på bakken 

med blikket vendt ned. Hun er tynt kledd. Selv om landskapet er dekket av snø, har hun 

verken jakke eller lue på. Klærne hennes er ikke tettsittende eller moteriktige – noe som 

bekrefter inntrykket av at vi her har å gjøre med en ung jente. Hun er gjengitt i helfigur og 

fyller det meste av billedflaten. Likevel er det en annen person som også gjør krav på 

oppmerksomheten. En mann kommer gående på ski i bakgrunnen, med blikket vendt mot 

jenta. Vi ser ikke ansiktet hans, men registrerer for det første at han er langt bedre rustet for 

situasjonen enn henne: Han har ski på bena og lue på hodet. En viss statusforskjell uttrykkes 

gjennom dette og viser seg også i flere forhold: Jenta vender blikket ned, mannen hever 

blikket. Jenta sitter, mannen er i bevegelse. Jenta er ung, mannen ser ut til å være voksen.  

 I sitt arbeid med visuell kommunikasjon hevder Gunther Kress og Theo van 

Leeuwen i boka Reading Images (2008) at bilder på samme måte som verbalt språk er 

meningsproduserende, men vektlegger samtidig at billedspråket ikke bygger på den samme 

vilkårlighet for tegnene som semiologien finner for verbalspråket. Ved å bytte ut 

vilkårlighet med motivasjon mener Kress og van Leeuwen å kunne forsvare en form for 

“sosial semiologi” der mening og betydning i høy grad er kulturbetinget. Kress og van 

Leeuwen insisterer altså på at det i bilder mer bevisst er valgt signifikanter (linjer, former, 

farger, figurer) for å uttrykke mening, og at disse i tydeligere grad enn i det verbale språkets 

grammatikk er forbundet med sosiale konvensjoner og derfor må fortolkes i kontekst. Når 

det vilkårlige ved signifikanten byttes ut med “motivert”, knyttes intensjon til dannelsen av 

tegn i visuelle uttrykk. 

Kress og van Leeuwens begrepsapparat tilbyr interessante perspektiver på 

omslagsillustrasjonens betydning. Jeg tar utgangspunkt i at romanen er objektet som 

omslagsillustrasjonen skal representere. Ifølge Kress og van Leeuwen kan en visuell 

representasjon fortone seg forskjellig: Den kan enten være narrativ eller konseptuell. 

Forskjellen mellom disse to representasjonsformene er at den narrative forstås som 
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dynamisk og handlingsformidlende, mens den konseptuelle snarere er statisk og fastlagt, 

uten elementer av handling eller fortelling. Begge formene er allikevel kommuniserende, vi 

kan si at den narrative representasjonen kommuniserer handling, mens den konseptuelle 

gjerne formidler en stemning, en kjensgjerning, en generalisering eller en opplysning. 

Omslagsillustrasjonen til Tidleg på våren fra 1949 er en narrativ representasjon. 

Ifølge Kress og van Leeuwen kreves det av en narrativ representasjon at figurene eller 

personene som er avbildet, står i en relasjon til hverandre. Det er såkalte pekere som angir 

disse relasjonene; de skaper retning, bevegelse og sammenheng (Kress og van Leeuwen 

2008: 46). Pekeren vil altså være konsentrert rundt en aktør som skaper handling mot målet 

eller den passive deltakeren i handlingen. Fordi jenta i illustrasjonen fra 1949 har blikket 

vendt ned, stanser hun bevegelsen fra seg selv og ut i bildet. Hele holdningen hennes er, 

som blikket, vendt ned; skuldre, armer og rygg følger samme linjer – nedover mot bakken. 

Det passive underbygges av at hun fysisk sitter ned, og bekrefter også den hjelpeløsheten 

som antydes ved at hun ikke er kledd for å sitte ute i snøen. Begge hendene holder rundt 

foten, som kan bety at hun er skadet. Mannen som dukker opp i bakgrunnen av bildet, 

fremstår som en rak motsetning. Han er oppreist og i bevegelse. Han har blikket rettet mot 

jenta, og blikket fremstår som den tydeligste pekeren i dette bildet. Det bekrefter hans status 

som aktør: Deres relasjon beror på hans blikk. 

Scenen i omslagsillustrasjonen fra 1949 kan spores til en episode i romanen, der 

Inger sitter i snøen og en mann kommer gående. Utgangspunktet for scenen er dette: Inger 

har lagt ut på skitur for å komme vekk fra problemene hjemme. Plutselig ser hun en mann 

bevege seg farlig nær elva der isen er usikker, og hun tar til å veive med hendene og rope på 

ham, så han ikke skal komme utfor en ulykke. Mannen, som er på påskeferie og ikke 

kjenner løypene, får øye på Inger i siste liten og kommer seg trygt unna. Men når Inger 

setter utfor selv, faller hun og forstuer foten. Mannen, herr Loss, kommer for å hjelpe henne. 

Illustrasjonen viser denne situasjonen, der Inger er skadet og herr Loss kommer gående. Den 

visuelle representasjonen fremstiller Inger som passiv, selv om utgangspunktet for denne 

scenen i boka er at Inger opptrer aktivt, snartenkt og hjelpsomt. Inger fremstår sjelden slik i 

romanen som hun fremstilles i bildet. Den visuelle representasjonen i omslagsillustrasjonen 

er i så måte ikke representativ for fortellingen. Trekker vi dette argumentet lenger, kan 

illustrasjonen snarere sies å forholde seg til konvensjoner; den bekrefter en praksis som var 

vanlig i den samtidige ungpikelitteraturen når den fremstiller jenta som passiv og 

uttrykksløs. 
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Som representasjon har illustratøren likevel valgt barnet, og ikke ungpiken, Inger. 

Ingers barnlighet fremfor kvinnelighet er vektlagt. Dette forankres i det øvrige 

paratekstuelle apparatet som kommuniserer barnelitteratur i baksideteksten og som tydelig 

henvender seg til voksne kjøpere. Aschehougs egen katalog for årets bøker 1949 bekrefter 

dette forholdet: Her inngår Tidleg på våren i kategorien “Bøker for unge damer” 

(Aschehoug 1949: 51). Bøkene i kategorien er representert ved sine respektive 

omslagsillustrasjoner, og i dette selskapet ser Inger helt klart ut til å være den yngste. Av 

teksten som ledsager de øvrige titlene i kategorien får vi dette bekreftet: I Carol på 

Broadway “vandrer Carol rundt på teateragentenes kontorer etter jobb”, mens Fjellmus “blir 

selskapsdame hos en amtmann i byen” i Bill. mrk. 286. Den rette (Aschehoug 1949: 51). 

Carol og Fjellmus presenteres som unge damer, mens Inger fremstår som en yngre jente i 

deres selskap. Utdrag fra Anne-Johanne Whists anmeldelse av romanen i Verdens Gang 

ledsager omslagsillustrasjonen til Tidleg på våren i katalogen, der romanens sanne og ekte 

kvaliteter igjen er fremhevet.  

I forhold til den tidstypiske ungpikeboka bekrefter omslagsillustrasjonen Tidleg på 

våren som en “uvanleg unggjentebok”, som Åse Gruda Skard kaller den (Skard 1949). 

Paratekstene tilpasser romanen til den aktuelle markedssituasjonen, som er myntet på en 

bestemt litterær offentlighet. I dette perspektivet spiller både sosiale forhold og økonomiske 

konjunkturer en vesentlig rolle for hvordan romanen mottas av bokhandlere, anmeldere, 

foreldre og lesere. 
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2 Garantert kvalitet (1961) 

Da Aschehoug forlag utgir Tidleg på våren igjen i 1961, får boka en ny visuell utforming. 

Endringene som er foretatt i det paratekstuelle apparatet, får konsekvenser for fremstillingen 

av bokas innhold. Tolv år etter førsteutgaven mener jeg presentasjonen av Inger Bruplassen 

har gjennomgått en lignende modningsprosess som romanens hovedperson: Inger forvandles 

fra jente til ung kvinne, noe som direkte og indirekte gestaltes i en fornyet visuell identitet. 

Serier for barn og ungdom 

1961-utgaven inngår som en del av forlagsserien Aschehougs utvalgte for ungdom. Denne 

serien tok opp tråden etter den tidligere Aschehougs utvalgte ungdomsbøker som ble 

avsluttet i 1933. Fra 1939 til 1969 ble 23 titler trykket i flere opplag i Aschehougs utvalgte 

for ungdom, parallelt med seriene Aschehougs utvalgte for gutter (1939–66) og Aschehougs 

utvalgte for piker (1939–69). Forlaget fikk sterk konkurranse fra Gyldendal og Windju 

Simonsen, og til en viss grad også Damm og Samlaget, hva seriekonseptet angår. Det 

formelig vrimlet av serier for unge gutter og jenter på 1930- og 40- og 50-tallet, og 

konseptet viste seg særlig effektivt og lønnsomt.16 

Å la bøker inngå i serier er en strategi som har vært utprøvd og utviklet innenfor 

barnelitteraturen siden midten av 1800-tallet. Den amerikanske forfatteren Jacob Abbot får 

æren av å være først ute med en bokserie for barn: I 1839 kommer hans andre bok om den 

lille gutten Rollo, og på tittelsiden står det “by the author of the Rollo books”. 

Litteraturprofessor Deidre Johnson skriver om denne bemerkningen: “This marks the first 

time the Rollo stories were classified as a group, and by 1841 books by Abbott generally 

bore that notation” (Johnson 2002: 148). Frem til begynnelsen av 1900-tallet var serier for 

barn i all hovedsak sentrert rundt én person: Den samme hovedpersonen opptrer i flere 

                                                
16 Det er skrevet lite om serielitteratur for barn og unge i Norge. I Barnelitteratur. Sjangrar og teksttypar 
(Mjør, Birkeland og Risa 2006) er seriekonseptet beskrevet i kapitlet “Masseproduserte småbarnsbøker”, men 
her er det i all hovedsak bildebokserier for de minste som omtales. Sonja Hagemann utelater 
serielitteraturfenomenet i sin Barnelitteratur i Norge 1914–1970 fra 1974, men Gunvor Risa vier det en del 
oppmerksomhet i Norsk barnelitteraturhistorie fra 2005 (Birkeland, Risa og Vold 2005: 90–92). Her 
presenteres en oversikt over de ulike seriene, i tillegg til at det er knyttet kommentarer til serienes utstyr og 
salgsstrategier. Idar Stegane kommenterer serienes mangfold og popularitet i artikkelen “Seriebøker i 
mellomkrigstida” fra 1991, og viser hvordan mellomkrigstidens serier holder seg stabile utover 1950-tallet. Jeg 
har basert min undersøkelse på tall og informasjon både fra Risa og Stegane, samt en oversikt til internt bruk 
ved Norsk barnebokinstitutt: “Katalog nr. 1 over barnebøker” (Barnas antikvariat 1989).  
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bøker som følger hverandre, og ofte gir hovedpersonen navn til serien.17 Her hjemme skrev 

Dikken Zwilgmeyer hele tolv fortellinger om Inger Johanne fra 1890 til 1911. 

Utgangspunktet for mange populære serier i senere tid er det samme, for eksempel Anne fra 

Bjørkely-bøkene, Nancy Drew-bøkene og bøkene om Hardyguttene. Etter hvert som antallet 

titler i samme serie stiger, blir kronologien mindre viktig. Hovedpersonene utvikler seg 

heller ikke fra bok til bok i de lengstlevende seriene. Men selv om serier med fast 

personinventar er utbredt innenfor barne- og ungdomslitteraturen, er det en annen type serie 

som preger bokmarkedet i Norge og internasjonalt fra begynnelsen av 1900-tallet, nemlig 

forlagsserien. Denne baserer seg verken på et forfatterskap eller litterære 

gjennomgangsfigurer, men markerer snarere forlaget som avsender og tilrettelegger av 

litteratur for bestemte målgrupper. Aschehoug, Gyldendal og Windju Simonsen konkurrerte 

alle med hvert sitt omfattende utvalg forlagsserier for barn og unge i løpet av 30- 40- og 50-

tallet. 

Det særlige ved forlagsserier er det paratekstuelle apparatet som omgir og 

identifiserer dem: Hver serie har sin egen visuelle utforming som signaliserer hvilken type 

litteratur den presenterer og hvilken målgruppe den henvender seg til. Det er skrevet lite om 

forlagsserier her til lands, men det karakteristiske ved de få teksteksemplene som finnes, er 

at nettopp paratekstene får definere seriekonseptet. I det store skandinaviske 

samarbeidsprosjektet Nordisk Leksikon for Bogvæsen fra 1962 står det under “Serieværker” 

at dette er “Betegnelsen for en Suite af Værker af forskellige Forfattere, der, oftest 

nummereret og i ensartet Utstyr, Format etc., udsendes under en Fællestittel, men tillige 

med Separattittel for hvert enkelt Bind” (Birkelund, Dansten og Nielsen 1962: 319).18 Det er 

nærliggende i forlengelse av en slik definisjon å stille spørsmål ved hvilke føringer dette 

ensartede utstyret legger for lesningen av enkelttitler. Sentralt i Genettes begrep om 

paratekst står forestillingen om at det paratekstuelle apparatet utgjør en ramme for teksten, 

                                                
17 Johnson viser i sin oversiktsartikkel “Nineteenth-Century Origins of Modern Series” at det også finnes 
eksempler på serier fra slutten av 1800-tallet som ikke har hovedpersonen til felles. Her er titlene heller 
tematisk forbundet med hverandre, men de har allikevel samme forfatter (Johnson 2002: 152). Forfatternavnet, 
pseudonym eller ikke, holder seg stabilt som seriens bakmann- og kvinne frem til begynnelsen av 1900-tallet, 
da forlagene i større grad markerer seg som avsendere. 
18 Se også Norsk barnelitteraturhistorie (Birkeland, Risa og Vold 2005: 92) og “Serielitteratur i 
mellomkrigstida” (Stegane 1991: 16). Bokserier er ikke nevnt eller beskrevet i Litteraturvitenskapelig 
leksikon, redigert av Jakob Lothe, Christian Refsum og Unni Solberg (2007). I Sverige har Kenneth Ahlborn 
og Urban Nilmander gjort et imponerende arbeid med å samle representative utgaver av den populære 
forlagsserien B. Wahlströms mellom to permer, sammen med historiske og bibliografiske bemerkninger, i boka 
Alla tiders bokserie (Ahlborn og Nilmander 1999). Undertittelen knytter direkte an til det jeg vil drøfte videre i 
dette kapitlet, nemlig seriens signaleffekter, og lyder: “85 år med B. Wahlströms röda och gröna ryggar”. Fordi 
Norge og Sverige ser ut til å følge en lignende utvikling hva serielitteratur i mellom- og etterkrigstiden angår, 
er bidraget relevant også i norsk sammenheng.  
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og at denne rammen har fortolkningsmessige implikasjoner. Forlagsserienes utforming kan 

nettopp leses som en slik ramme. Seriens utstyr, format, navn og andre informasjoner 

danner en faktisk og fysisk ramme for teksten det omslutter. 

I de mange seriene for barn og unge på 30-, 40- og 50-tallet i Norge er målgruppen i 

utstrakt grad styrende for den visuelle utformingen. De signaleffektene serieformatet 

muliggjør, blir utnyttet til det fulle, i en form som dyrker stereotypier.19 Guttene får servert 

spenning og dramatikk som viser seg i typografi, illustrasjon og appeller på bøkenes omslag. 

Det forutsettes at gutter er eventyrlystne, og at de dermed vil finne bøkene forlokkende. 

Jentene er som regel prisgitt romantikken, noe som også tydelig manifesterer seg i typografi 

og illustrasjon. Tendensen i bokomslagene fra denne perioden kan uttrykkes gjennom en 

speilmetafor: Omslagene speiler bokas innhold gjennom en direkte henvendelse til den 

forestilte målgruppen. Likevel kan dette forholdet nyanseres: Målgruppen i disse tilfellene 

er ikke nødvendigvis den samme som kjøpergruppen. Bøkene er beregnet på barn og unge, 

men som regel er det foreldre som kjøper dem. Serienes priser på bøkene er derfor også 

interessante som paratekst. I serier for barn og ungdom har bøkene samme pris. På samme 

måte som utstyr og format skal være gjenkjennelig og tilgjengelig, skal bøkenes pris også 

gjerne speile dette forholdet. I det barne- og ungdomslitterære markedet i mellom- og 

etterkrigstiden blir bokpriser helt sentrale i serienes salgsstrategi. Masseproduksjonen av 

underholdningslitteratur for denne målgruppen gjorde at prisene kunne senkes, og en del av 

serienes signaleffekter var at de var tilgjengelige, også for en billig penge.20 

Også serienes utvalg kan til en viss grad forklares ut fra økonomiske betingelser. I 

all hovedsak var forlagsserier for barn i mellom- og etterkrigstiden dominert av oversatte 

titler. Internasjonale bestselgere fant veien til et norsk publikum her. Under flere 

“klassiker”-overskrifter kunne spenningsromaner trygt presenteres i nye opplag, denne 

gangen som del av et utvalg. Men det samme utvalget gjorde det tilsvarende trygt å 

introdusere nye oversatte titler, som allerede hadde bevist sitt publikumstekke i utlandet. 

Forlagsseriene forsikret om enkelttitlenes underholdningsverdi nettopp ved å la dem inngå i 

samme serie. Gyldendal garanterte for “gode bøker” i sine Gyldendals gode-serier, mens 

Windju Simonsen gjerne forsikret om spenning i reklametekster på bøkenes baksider og i 

                                                
19 Igjen bygger jeg resonnementene på kildene oppgitt i fotnote 16. Jeg har også hatt stor nytte av Knut 
Liaaens strukturalistiske analyse av utvalgte barne- og ungdomsbøker fra 1950-tallet i Norge (Liaaen 1983). 
Det finnes selvsagt titler som avviker fra denne tendensen. 
20 For Windju Simonsen ble dette et problem da deres bokpriser utover 1930-tallet ble utfordret av Gyldendals 
GGG-serie. En Windju Simonsen-bok kostet 3 kroner, mens en GGG-bok kostet halvparten (Stegane 1991: 
18). 



 24 

salgskataloger (Gyldendal 1961, Stegane 1991: 18, Birkeland, Risa og Vold 2005: 91). 

Aschehoug forlag skiller seg ut gjennom utvalg og garanti fra de øvrige konkurrentene, 

fordi man der i langt større grad inkluderte norske titler i seriene. Av i alt 92 titler fordelt på 

ulike serier i perioden 1939–1970, var hele 68 norske (Stegane 1991:19). I sin artikkel 

“Serielitteratur i mellomkrigstida” (1991) foreslår Idar Stegane at en mulig forklaring på 

dette forholdet ligger i at Aschehoug representerte det eldste norske forlaget og dermed 

hadde et norsk barnelitterært satsningsområde som utgangspunkt.21 

Når serielitteratur for barn og unge helt siden fenomenet oppstod har vært kritisert, 

er det masseproduksjonen og dennes konsekvens, nemlig formelpreget, som har vært 

diskutert. Serielitteraturen har vært avskrevet på grunn av manglende litterære kvaliteter, og 

definert ut som ren underholdningslitteratur. Særlig fordi seriene retter seg mot barn, har 

ansvaret overfor barnas oppdragelse preget kritikken av dem. Manglende moral og dårlige 

forbilder har vært fremhevet som direkte konsekvenser av masseproduserte bøker, men også 

lite nyanserte helteskikkelser som skaper unaturlige idealer har vært diskutert (Johnson 

2002: 149). Karakterenes endimensjonalitet og forenklede handlingsforløp er 

karakteristikker som fremdeles henger ved serielitteraturen, selv om debatten de siste 30 

årene også har dreid seg rundt barn og unges leseferdigheter og serielitteraturens positive 

innflytelse på leselysten (Dyer og Romalov 1995: 119, Romøren 2006: 110–16, Watson 

2000: 6). Aschehougs utvalgte for ungdom ser ut til å ha funnet veien utenom kritikken som 

serielitteraturen blir møtt med. Fellesnevneren for denne serien, kvalitetslitteratur for 

ungdom, kommuniseres indirekte i paratekstene, og dette vil jeg undersøke nærmere i det 

følgende, i analysen av 1961-utgaven av Tidleg på våren. 

Seriekonseptets konsekvenser 

Tidleg på våren ble i 1949 presentert som en nyskapende ungpikebok i forlagets følgebrev. I 

følgebrevet fra 1961 er tonen en annen (vedlegg 5, s. 59). Her presenteres boka under 

overskriften “Prisbelønt ungpikebok”. At boka vant 1. premie i Kirke- og 

undervisningsdepartementets konkurranse er det første forlaget opplyser om, for deretter 

kort å skissere bokas innhold. Ingers modningsprosess oppsummeres her som en overgang 

fra “kald” og “ukjærlig” til tillitsfull og hengiven, hvor det forsikres om at harmonien i 

familiestrukturen gjenopprettes, slik at Inger forblir ung pike, og ikke nødvendigvis modnes 

                                                
21 Stegane knytter dette til det han kaller et ideelt formål og hevder Aschehoug i sitt utvalg bevisst satset på 
klassisk norsk barnelitteratur fremfor oversatt spenningslitteratur (Stegane 1991: 19). At Aschehoug hadde en 
egen serie for nynorsk barnelitteratur, samtidig som de inkluderte nynorske titler i de øvrige seriene, bekrefter 
Steganes antagelse om forlagets “ideelle føremål”. 



 25 

til voksen kvinne. Følgebrevet avrundes med opplysninger om at boka inngår i serien 

Aschehougs utvalgte for ungdom og at den “passer best for piker fra 12 år og oppover”. 

Følgebrevet sikrer bokas kvalitet, men der forlagets tekst fra 1949 viste til kvaliteter i bokas 

tematikk, finner følgebrevet fra 1961 beviser for bokas høye kvalitet i anerkjennelsen fra 

Kirke- og undervisningsdepartementet og forlagsseriens egen garanti. I langt større grad enn 

i 1949 har forlaget altså valgt å “sikre” kvaliteten og dermed også markere avstand til den 

samtidige underholdningslitteraturen. 

En forlagsserie identifiserer teksten, og i omslaget til 1961-utgaven av Tidleg på 

våren knyttes boka til forlagets ry (vedlegg 2, s. 56). Serien rammer inn boka på flere plan, 

og som en del av tekstens paratekstuelle apparat får denne rammen fortolkningsmessige 

implikasjoner. Fysisk omslutter seriens karakteristiske grønnfarge omslagsillustrasjonen og 

bokryggen, mens baksideteksten utgjøres av opplysninger om seriens omfattende utvalg. 

Den grønne fargen fremstår som seriens varemerke: I motsetning til samtidige forlagsserier 

er ikke Aschehougs utvalgte for ungdom utstyrt med en egen logo eller særegen skrifttype 

(som uglemerket for Aschehougs Ungdomsbibliotek eller bokstavene GGG for Gyldendals 

gode guttebøker).22 Når baksideteksten verken forteller om bokas innhold eller om 

forfatteren, men heller reklamerer for seriens øvrige titler, får den samme funksjon som 

fargevalget: Tidleg på våren presenteres som én av mange titler i en serie, som én av flere 

utvalgte bøker. Seriens design rammer inn boka og gir den legitimitet. Serienavnet bekrefter 

dette og knytter an til forlagets ry. Seriekonseptets signaleffekter fungerer altså i spillet 

mellom den visuelle utformingen og tilhørende tekst. Jeg vil i det følgende forsøke å 

nyansere dette forholdet. 

 Den amerikanske bokhistorikeren G. Thomas Tanselle opererer i sin artikkel “Dust-

Jackets, Dealers and Documentation” fra 2003 med et skille mellom bokomslagets design 

og informasjon. Dette skillet, som kanskje mer tydelig kan presenteres som et skille mellom 

“form” og “innhold”, fremstår som absolutt i Tanselles arbeid. Ifølge Tanselle kan bokas 

design si oss noe om stil og smak i den aktuelle perioden, som viser seg i typografi, 

illustrasjoner og dekorasjoner. Dette er av historisk interesse, men begrenser seg allikevel til 

en stilhistorisk studie. Informasjonen, derimot, er mer interessant. Med informasjon mener 

Tanselle opplysende tekst om boka, som han kategoriserer som enten kommentarer, 

                                                
22 Riktignok er bokstavene AUU diskret plassert på bokryggen, men med dette markerer serien forlengelsen av 
Aschehougs Utvalgte Ungdomsbøker, der bokstavene AUU var satt inne i det etter hvert så velkjente 
uglemerket. Alle bøkene i serien Aschehougs utvalgte for ungdom har tittel og forfatternavn i hvit skrift, men 
skrifttypen varierer fra bok til bok.  
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biografiske opplysninger eller publikasjonsdetaljer (Tanselle 2003: 71). Fordi disse både 

informerer om verkets publiseringshistorie, samtidig som de gir uttrykk for endringer i 

bokmarkedet, bør de, ifølge Tanselle, angå bokhistorikere og tekstkritikere, og inkluderes i 

deskriptivt bibliografisk arbeid. Tanselle argumenterer altså for en større aksept av 

bokomslaget, der den tekstlige informasjonen danner fundamentet for interessen. Jeg er ikke 

ute i samme ærend som Tanselle, for min hensikt er ikke å fremlegge en bibliografisk 

beskrivelse av de ulike utgavene av Tidleg på våren. Likevel mener jeg det er grunn til å 

dvele ved Tanselles oppdeling, fordi denne måten å tenke bokomslag på vil få konsekvenser 

utover det deskriptive bibliografiske arbeidet: Problemet med å skille mellom design og 

informasjon oppstår når omslagsillustrasjon, design og grafikk avskrives som form. Jeg 

mener bokas visuelle utforming i like stor grad bærer informasjon som er vel så viktig og 

interessant som kommentarer, biografiske opplysninger og publiseringsdetaljer. Jeg vil 

derfor påstå at et skille ikke tjener formålet. På samme måte som valget av grønnfarge for 

serien Aschehougs utvalgte for ungdom ikke nødvendigvis er gjort av estetiske hensyn, kan 

opplysninger om seriens øvrige utvalg i baksideteksten like gjerne være underlagt grafiske 

hensyn. Hva som er informasjon, og hva som er design, bør heller formuleres som et 

spørsmål om hvordan bokomslaget kommuniserer. 

Fargevalget er av betydning fordi Aschehougs utvalgte for ungdom selger seg inn i 

et marked som på denne tiden retter seg enten til jenter eller til gutter. 

Markedsdifferensieringen var altså kjønnsspesifikk, noe som ofte fant sitt uttrykk også i 

fargebruken.23 Gyldendals Gode Guttebøker var røde, mens forlagets pikebøker var blå. 

Grønnfargen var allerede innprentet som varemerke for serien Windju Simonsens grønne 

guttebøker (1927–1955). I motsetning til Gyldendal var Aschehougs utvalgte for gutter blå, 

mens Aschehougs utvalgte for piker var røde. Valget av fargen grønn til en serie som skulle 

henvende seg til både gutter og jenter, synes å presentere serien som et nøytralt alternativ. 

Serienavnet bekrefter en slik antagelse; “ungdom” er målgruppen her. Allikevel markerer 

ikke serienavnet og fargevalget en avstand til den kjønnsspesifikke litteraturen. Tar vi hele 

omslaget i betraktning, blir dobbeltkommunikasjonen tydelig: Selv om serien henvender seg 

til “ungdom”, er det i baksideteksten angitt målgruppe for boka: “Piker 12 år og oppover”. 

Baksideteksten viser at serien, på tross av serienavnet og fargevalget, er et utvalg bøker for 

enten gutter eller jenter, selv om serien som sådan er samlende. Serien kommuniserer altså 

både–og, og blir interessant som uttrykk for endring. Serien markerer både et forsøk på å 

                                                
23 Tydeligst var dette på bokryggene, disse bar alltid seriens farge. 
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samle ungdom til én målgruppe, samtidig som den insisterer på at det finnes litteratur som 

passer for gutter, og litteratur som er best egnet for jenter. Selv om Tidleg på våren i 1961 

inngår i en serie som fremhever ungdommen Inger Bruplassen, anser forlaget fortellingen 

om henne for å være egnet for piker, ikke gutter. På den måten er Tidleg på våren fremdeles 

en ungpikebok, og Aschehougs utvalgte for ungdom uttrykker en noe tilfeldig bruk av 

termen “ungdom”.24
 

Omslagsillustrasjonen 

Selv om det paratekstuelle apparatet fremdeles fremholder Inger som ung pike, vil jeg hevde 

at Inger og den visuelle fremstillingen av henne allikevel har gjennomgått en 

modningsprosess fra 1949 til 1961. Aller tydeligst demonstreres dette i 

omslagsillustrasjonen (vedlegg 2, s. 56). Denne er, i likhet med illustrasjonen fra 1949-

utgaven, ikke signert eller kreditert i boka.25 Illustrasjonen viser et vinterlandskap der sola 

enten er på vei opp eller nettopp har gått ned. Himmelen har klare lilla og blå toner, og 

trærne er nakne. I front ser vi en ung kvinne i profil. Hun har kortklippet frisyre og blå 

genser. Blikket hennes er vendt rett frem, hun skuer utover mot noe vi ikke kan se. Når jeg 

kaller henne en ung kvinne, er det fordi hun ser eldre ut enn jenta på utgaven fra 1949. 

Hårfrisyren og genseren er mer tidsriktig og moderne, og knytter hennes figur til samtiden. 

Den unge kvinnen har ingen jenteaktige trekk – ingen sløyfe, langt hår eller barnslige klær. 

At hun har hevet blikket og skuer rett frem for seg, gir henne også en autoritet som minner 

mer om en ung kvinnes enn en jentunges. Hun er detaljert tegnet, trekkene hennes er 

realistiske. Allikevel synes motivet noe oppstilt; selv om bakgrunnen viser et vinterlandskap 

med snø og kulde, har den unge kvinnen verken på seg skjerf eller lue. Himmelens intense 

brytningsfarger – lilla, rosa, blå, turkis – synes også noe stiliserte. Ser vi dem i sammenheng 

med kvinnens løftede blikk, aner vi at “noe er i emning”. Det hviler en spenning over bildet, 
                                                
24 Seriens øvrige utvalg bekrefter en slik påstand. Av 23 titler i alt, er 19 av dem norske. Flere av disse er nye 
opptrykk av bøker utgitt i før- og mellomkrigstiden. Over halvparten av titlene er biografier eller historiske 
beretninger, og i flere av disse er det eksplisitt oppgitt at de er tilrettelagt for ungdom. Men med “ungdom” 
menes her gutter, for det er bare Anne Carine Corvin-bøkene og Tidleg på våren som har piker som 
målgruppe. Utvalget påvirker presentasjonen av Tidleg på våren: For det første inngår den i en tradisjonsrik 
serie som i flere år har garantert for kvalitetslitteratur for ungdom. For det andre settes den i forbindelse med 
spenningsbøker, biografier og historiske skildringer, og selv om Tidleg på våren retter seg mot jenter, viser det 
samlede utvalget at ungdom er en lesergruppe med et bredt spekter av interesser. Utvalget viser også til at 
dette er litteratur for ungdom, og ikke det vi senere definerer som en egen ungdomslitteratur. Her ligger det 
nemlig en vesensforskjell: Utvalget viser til litteratur som er tilrettelagt eller tilpasset ungdom, eller som 
forlaget har funnet særlig egnet for ungdom. Skillet mellom “litteratur for ungdom” og “ungdomslitteratur” vil 
drøftes ytterligere i kapittel 3. 
25 Det ser ut til at alle bøkene som inngår i serien Aschehougs utvalgte for ungdom får ny omslagsillustrasjon 
når de presenteres i denne serien. Det foreligger ingen bekreftelse på at forlaget har benyttet samme illustratør, 
og dette virker også lite sannsynlig, da serien utkommer over en lang tidsperiode.  
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en forventning, som tydeligst uttrykkes i kvinnens blikk, men som underbygges av naturen 

som omgir henne.  

 Fordi den unge kvinnen fyller det meste av billedflaten, og fordi det ikke finnes 

andre aktører i bildet, er det grunn til å betrakte omslagsillustrasjonen som et stemningsbilde 

heller enn et handlingsbilde. Der illustrasjonen fra 1949 var en narrativ representasjon av en 

bestemt scene fra boka, er 1961-illustrasjonen heller ekspressiv. Den karakteriseres gjennom 

fraværet av handling i bildet. Som representasjon av bokas innhold, formidler 

omslagsillustrasjonen en typisk stemning fra boka. 

Knut Liaaen finner i sin undersøkelse av omslagsillustrasjoner til gutte- og 

jentebøker på 1950-tallet at omslagsillustrasjonene til guttebøkene i langt større grad enn i 

bøker for jenter forholder seg til et fremtidsperspektiv (Liaaen 1983: 118). Liaaen fremhever 

identifikasjon som et bærende element i alle omslagsillustrasjoner for barn og ungdom fra 

denne perioden, men viser at tilbudet om identifikasjon arter seg forskjellig. For gutter 

finner han at det narrative bildet dominerer, og slår dermed fast at gutter får identifisere seg 

med handlende, aktive forbilder som representerer fremtiden som spennende, utfordrende 

og morsom. Jentene, derimot, får i langt de fleste tilfellene Liaaen undersøker, presentert 

illustrasjoner der jenta er passiv og ventende. Av dette konkluderer Liaaen med at de fleste 

bøker for jenter mangler fremtidsperspektiv fordi de viser stillstand og ro i ekspressive 

bilder (s. 110).26 Jeg følger Liaaens argumentasjon et stykke på vei. Han er ute i et 

ideologikritisk ærend og leser den ekspressive omslagsillustrasjonen som uttrykk for at 

jenter, gjennom bilder som bokomslag og reklame, og i samfunnet for øvrig, tidligere enn 

gutter sosialiseres inn i voksenroller. Det ekspressive bildet blir i så måte en bekreftelse på 

at jentene ikke er på vei videre i livet på egen hånd. I mange tilfeller vil nok en slik hypotese 

vise seg å stemme, og materialet Liaaen tar for seg inkluderer både bøker for små jenter og 

unge piker. Allikevel mener jeg det ekspressive bildet åpner for andre tolkninger, og at det i 

det ekspressive bildet finnes muligheter som motsetter seg Liaaens påstand. Dette blir 

tydelig i omslagsillustrasjonen til Tidleg på våren fra 1961. Selv om dette er et ekspressivt 

bilde, utgjør fremtidsperspektivet allikevel en sentral del av illustrasjonen. 

Jeg mener overgangen fra narrativ til ekspressiv illustrasjon kan leses som en større 

anerkjennelse både av stemningsbildets muligheter og av bokas innhold. Jeg forstår 

omslagsillustrasjonen fra 1961 som en anerkjennelse av Ingers ungdomstid. Inger var bare 

                                                
26 Utvalget Liaaen baserer sin undersøkelse på, er betinget av praktiske hensyn, og er i så måte ikke fullstendig 
representativt for et helt tiår med utgivelser. Allikevel har han gjennomgått og kategorisert et såpass stort 
antall titler at det finnes flere unntak som bekrefter reglene han oppstiller (Liaaen 1983). 
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barnet i illustrasjonen fra 1949. Nærbildet fra 1961 viser henne ikke bare som eldre gjennom 

detaljer i tegningen, men det at nærbildet i det hele tatt får fylle billedflaten, viser at Inger 

alene fortjener å få representere bokas innhold. Når Tone Birkeland beskriver bruken av 

nærbilder i billedbøker for barn i Den norske biletboka (1993), hevder hun nærbildet 

fremhever ansiktsuttrykk, og at det derfor benyttes for å få frem følelser, stemninger og 

reaksjoner: “Vinklinga er med på å førebu lesaren på kvar han skal plassere sympatiar og 

antipatiar” (Birkeland og Storaas 2006: 197). Fordi romanen i så høy grad er konsentrert 

rundt Ingers tanker, vurderinger og valg, blir nærbildet en anerkjennelse av dette, og dermed 

en bekreftelse på bokas innhold. I forlengelse av dette fremstår illustrasjonen som mer 

representativ for handlingen enn 1949-illustrasjonen. 

Kress og van Leeuwen foreslår begrepet “konseptuell representasjon” for det 

ekspressive bildet (Kress og van Leeuwen 2008: 79). I motsetning til den narrative 

representasjonen gir en konseptuell representasjon ifølge Kress og van Leeuwen inntrykk av 

å formidle noe statisk, tidløst, sant eller universelt.27 De fremhever altså det ekspressive 

bildets muligheter for representasjon, som et utsagn. Overfører vi dette til 

omslagsillustrasjonen, vil formidlingen av en typisk stemning fra boka fungere som et 

utsagn om bokas innhold. I den grad dette påberoper seg en viss universalitet, ja, så er det 

nettopp nærbildet som muliggjør dette. Nærbildet gir større plass til personkarakteristikk og 

legger til rette for identifikasjon. Inger er en jente andre jenter kan identifisere seg med, hun 

er så detaljert fremstilt at hennes personlighet trer frem. I illustrasjonen fra 1949, derimot, 

gis det mer et signalement av en ung jente, vi kan kanskje si at handlingen går på bekostning 

av identifikasjonen. 

Kress og van Leeuwens begrep om konseptuell representasjon ivaretar Liaaens 

lesning av stillstand og ro i det ekspressive bildet. Representasjonen kjennetegnes av 

fraværet av handling. Når jeg ønsker å nyansere motsetningene mellom det ekspressive og 

det narrative bildet, er det fordi illustrasjonen fra 1961, selv om den er et stemningsbilde, 

likevel kan sies å ha retning. Det er dette jeg mener med at fremtidsperspektivet utgjør en 

sentral del av bildet. Inger hever blikket og skuer frem for seg, det kan tyde på at hun har et 

mål, at hun er på vei et sted, at hun ønsker seg et annet sted, at hun tenker fremover. Uansett 

hvilket av alternativene vi velger, åpner Ingers blikk i hvert fall for muligheten av en 

fremtid. Dette mener jeg underbygges av naturen som omgir henne. Der naturen i 

                                                
27 I realiteten vil dette si at den konseptuelle representasjonen, som Kress og van Leeuwen finner i alle former 
for visuell kommunikasjon, uttrykker en kjensgjerning, en generalisering, et utsagn eller en opplysning (Kress 
og van Leeuwen 2008: 79). 
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omslagsillustrasjonen fra 1949 utgjorde en kulisse for scenen som utspilte seg, får 

omgivelsene en mer aktiv rolle i illustrasjonen fra 1961. De bygger opp under 

forventningene i Ingers blikk. Det foregår et metaforisk spill mellom for- og bakgrunn, som 

også forankres i tittelen: Tidleg på våren viser her til forventningen som er knyttet til hva 

som vil komme, ikke til det som allerede er. Denne stemningen er typisk for romanen. Og 

denne stemningen viser at omslagsillustrasjonen fra 1961 i større grad anerkjenner romanen 

den omslutter. 
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3 Ungdomstid (1965) 

Bare fire år etter at Tidleg på våren ble innlemmet i serien Aschehougs utvalgte for ungdom, 

valgte forlaget å presentere romanen i en ny serie. Barndommen er da definitivt et 

tilbakelagt stadium, og sporene etter ungpikedrømmene visket bort, idet fortellingen om 

Inger Bruplassen presenteres som “ungdomsbok” i serien 13–17-bøkene. 

Ungdom som sosial kategori 

Selv om fire år ikke er mye, er det noen avgjørende fire år som markerer utviklingen av 

Tidleg på våren fra ungpikebok til ungdomsbok. For det første er det viktig å merke seg at 

da romanen inngikk i serien Aschehougs utvalgte for ungdom, ble den nummer 23, seriens 

siste.28 Som jeg viste i forrige kapittel, var “ungdom” i denne serien fremdeles en noe 

tilfeldig betegnelse på enten unge jenter eller unge gutter. Selv om serien virket samlende, 

var utvalget kjønnsspesifikt. I samfunnet for øvrig kommer begynnelsen av 1960-tallet med 

sosiale og politiske endringer som får konsekvenser for hvordan ungdommen oppfattes og 

hvilke nye institusjoner som dannes. Innføringen av niårig skole i løpet av 1960-tallet 

forlenget ungdomstiden, og skoleplikten blir en formell anerkjennelse av ungdomsårene.29 

Sosiologiske og psykologiske studier av ungdomstid og pubertet som gjør seg gjeldende fra 

begynnelsen av 1950-tallet, gir også en slags formell anerkjennelse.30 Parallelt finner vi 

utviklingen av en egen ungdomskultur, som gjennomsyrer musikk, film, mote – og etter 

hvert også litteraturen. Tenårene blir ikke bare en alderskategori, men i aller høyeste grad 

også betegnelsen på et viktig marked, forbrukere med egne behov og kjøpekraft. Den 

amerikanske forfatteren Natalie Babbitt oppsummerer dette treffende når hun hevder 

tenåringen er et moderne fenomen, “created partly by parents, partly by manufacturers, and 

partly by Frank Sinatra” (Babbitt 1978: 140). Tenårene uttrykkes som et sosialt, 

samfunnsskapt fenomen, definert gjennom forbruk og fritid.  

                                                
28 Selv om serien først ble nedlagt i 1969, ble det kun utgitt nye opplag av eldre titler etter 1961. 
29 Denne lovfestes og blir obligatorisk først i 1969, men er da allerede innført over stort sett hele landet. 
30 Selv om G. Stanley Halls avhandling Adolescence. It’s psychology and it’s relations to physiology, 
anthropology, sociology, sex, crime, religion and education kom allerede i 1904, synes det å herske enighet 
blant flere forskere om at R. J. Havighursts og Hilda Tabas (1949), Erik Eriksons (1950) og Bärbel Inhelders 
og Jean Piagets (1958) arbeider fra 1950-tallet sammen representerer den første formelle, vitenskapelige 
interesse for og anerkjennelse av ungdomstiden (Cart 1996: 5). 
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Ungdomslitteratur 

Når det gjelder en egen litteratur for tenåringer, er dette i seg selv ikke et produkt av 1960-

tallet. Helt siden midten av 1800-tallet har det vært utgitt bøker for unge mennesker fra 

tolvårsalderen og opp til de tidlige tyveårene, men som jeg allerede har vist, dreier dette seg 

i all hovedsak om bøker enten for jenter eller for gutter. I den grad denne kjønnsspesifikke 

litteraturen allikevel henvender seg til en ungdomsmålgruppe, presenteres litteratur for 

ungdom, hvor dette “for” viser til at noe er adaptert for lesere i ungdomsårene. Litteratur for 

ungdom kan dermed sies å inkludere skjønnlitteratur så vel som faktabøker og biografier, og 

betegner dermed generelt sett all litteratur samtiden har funnet egnet og passende for yngre 

lesere (Cart 1996:13).31 

Det som er nytt ved ungdomslitteraturen som finner sin form i løpet av 1960-tallet, 

er at den er forbeholdt realistiske prosaverk, den er skrevet med ungdom som ideallesere og 

markedsført deretter. Dermed markerer ungdomslitteraturen avstand til den tidligere 

kjønnsspesifikke litteraturen. Litteraturhistoriske fremstillinger av ungdomslitteratur har det 

til felles at de beskriver fenomenet ungdomslitteratur som en konsekvens av 1960-tallets 

samfunnsmessige endringer, der likestilling og sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller 

tvinger frem en mer samfunnsengasjert og problemorientert litteratur, også for ungdom.32 

Det som skiller denne litteraturen fra tidligere litteratur for ungdom, er først og fremst 

tematiske og språklige endringer som hevder å legge seg tett opp til ungdommens egen 

hverdag, på ungdommens egne premisser. Her ligger det altså en anerkjennelse av at denne 

sosiale gruppen trenger en egen litteratur. Dette kulminerer i den problemrealistiske 

ungdomsboka som blomstrer på 1970-tallet, under programerklæringer som at “litteraturen 

må ta ungdom på alvor” (Aschehoug 1978) og ikke minst at den påstår å forholde seg kritisk 

til den tidligere kjønnsspesifikke litteraturen. I løpet av 1960-tallet forsvinner altså de 

tydelige, kjønnsspesifikke markørene i ungdomslitteraturen. Begrepet “kjønnsrolle” preger 

samfunnsdebatten ellers, og tenåringene er først og fremst ungdom, ikke gutter eller jenter.33  

                                                
31 Romanklassikere adaptert for yngre lesere er et godt eksempel på litteratur tilrettelagt for ungdom. I sin 
hovedoppgave viser Aina Nøding hvordan J.F. Coopers Den siste mohikaner, som opprinnelig ble skrevet og 
lest som en nasjonsbyggende roman for voksne, i Europa først og fremst er kjent som en klassiker for unge 
lesere, fordi ulike tilrettelagte versjoner av romanen ble en salgssuksess blant ungdomslesere (Nøding 2002).  
32 Se Skjønsberg 1977, Edström 1984, Knudsen 1988, Cart 1996, Kåreland 2001og Slettan 2009. I den 
nordiske sekundærlitteraturen har det vært skilt mellom ungdomslitteratur og den særegne “ungdomsboka” 
som langt de fleste betrakter som en helt egen sjanger fra 1970-tallet. Denne følger dogmatisk ansatsene til en 
problemorientert ungdomslitteratur som 1960-tallet la grunnlaget for (Jensen 1977).  
33 En gjennomgang av Aschehougs kataloger for årets bøker i tidsrommet 1960 til 1972 viser likevel at det 
først er i 1969 at forlaget fjerner “piker” og “gutter” fra anbefalingene. Tydelig er dette ved at Pollyanna i 
1969 presenteres som en bok for aldersgruppen 9–14 år, mens den tidligere har vært formidlet som “pikebok”. 
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Det hersker stor uenighet om ungdomslitteratur skal kalles en sjanger eller ikke, om 

hvilke krav som bør stilles til denne litteraturen, og i hvilken grad ungdomslesning bør 

inkluderes i kartleggingen av denne litteraturens omfang. Det er likevel påfallende hvordan 

litteraturen om ungdomslitteraturen de siste tiårene finner sammen i sine forsøk på å 

definere fenomenet. Det synes å herske full enighet om at ungdomslitteratur kan defineres ut 

fra et utgiverperspektiv, uten at dette problematiseres eller kommenteres. Et knippe 

definisjonsforsøk får her tjene som eksempel: Kari Skjønsberg definerer ungdomslitteratur 

som “skjønnlitteratur skrevet og utgitt med sikte på lesere som ikke er voksne” (Skjønsberg 

1977: 26), mens pionerene innenfor svensk ungdomslitteraturforskning, Ulla Lundqvist og 

Sonja Svensson, opererer med en tredelt definisjon i sitt arbeid med den svenske 

ungdomslitteraturen (Lundqvist og Svensson 1977). Her kreves det av ungdomslitteraturen 

at den har en tenåring som hovedperson, at den er tilpasset unge leseres nivå, og at den er 

forlags- og distribusjonsmessig ivaretatt slik at den tydelig og i første rekke retter seg mot 

ungdom (s. 17). Marianne Koch Knudsen skriver i sin nærmest autoritative oversiktsartikkel 

over ungdomslitteraturens utvikling i Norge at ungdomslitteratur er “litteratur som forlaget 

utgir med ungdom som spesiell målgruppe” (Knudsen 1988: 77). Lena Kåreland forklarer i 

sin drøfting av barnebokas funksjoner at “med ungdomslitteratur avses prosaverk utgivna 

och marknadsförda för unga människor” (Kåreland 2001: 116). I Norsk 

barnelitteraturhistorie fra 2005 diskuterer Tone Birkeland ungdomslitteratur i et kapittel om 

1970-tallets ungdomsbok og finner at “like viktig som den formelprega handlinga og 

strukturen er at boka får ei formgiving som rettar seg mot unge lesarar” (Birkeland, Risa og 

Vold 2005: 376).34 Og i sin doktoravhandling om maskulinitet og ungdomslitteratur fra 

2009 opererer Svein Slettan med en bred tilnærming til fenomenet, med utgangspunkt i at 

“det eksisterer eit avgrensa korpus av litteratur som blir publisert under nemninga 

‘ungdomslitteratur’, eller i det minste marknadsført som ungdomslitteratur frå forlaget” 

(Slettan 2009: 40). 

Alle disse forskerne er enige om at utgivelsen betinger ungdomslitteraturen, men 

ingen stiller spørsmål ved hva dette innebærer. Fordi definisjonene er upresise i forhold til 

selve utgiversituasjonen, fungerer de heller ikke særlig hensiktsmessig. Hva vil det egentlig 

si at noe er utgitt for ungdom? En forfatter kan skrive litteratur hvor den intenderte leseren 

                                                                                                                                                

Leif Hamres Klart fly ble i 1961 presentert som en bok for “gutter 12 år og oppover til voksen alder”, mens 
den i 1972 anbefales for “ungdom” (Aschehoug 1960–1972). 
34 Birkeland er av de få som viser hvordan bokomslaget faktisk henvender seg direkte til ungdom i sin visuelle 
utforming, gjennom et utvalg billedeksempler. Hun slår fast at omslagene “hadde ein svært viktig funksjon i 
lanseringa av boktypen tidleg på 70-talet” (Birkeland, Risa og Vold 2005: 376).  
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er i ungdomsårene. En utgiver kan adaptere en roman slik at den tilpasses yngre lesere. 

Videre kan bokas peritekster henvende seg til et ungdomspublikum, på samme måte som 

bokas epitekster også kan ha denne funksjonen. Men om det er omslagsillustrasjonen som 

dermed bestemmer om noe er ungdomslitteratur eller ikke, eller om det er baksidetekstene, 

eller kanskje heller forlagets følgebrev eller reklame, det sier definisjonene ovenfor 

ingenting om. Hvordan forholder utgivelsen seg til litteraturen den presenterer? Hvilke 

faktorer avgjør om noe er ungdomslitteratur eller ikke? Fordi Tidleg på våren i 1965 inngår i 

en serie som presenterer romanen som ungdomsbok, vil jeg benytte anledningen til å 

nyansere forholdet mellom ungdomslitteratur og utgivelse. I løpet av 1960-tallet formuleres 

det i litteraturen stadig mer bevisste forsøk på å nærme seg ungdom. Å la Tidleg på våren 

inngå i serien 13–17-bøkene kan dette leses som et slikt forsøk.  

Ungdomslitterære markører 

Tidleg på våren anno 1965 inngår altså i serien 13–17-bøkene. Serien ble lansert i 1965 og 

avsluttet i 1978. I alt ble tolv titler i denne perioden utgitt i flere opplag. Seriens navn, 13–

17-bøkene, viser til tenårene, og dermed en klarere definert aldersgruppe enn det som var 

tilfelle i Aschehougs utvalgte for ungdom. Ungdom spesifiseres til å gjelde unge mennesker 

i alderen fra 13 til 17 år og er ikke forbeholdt enten gutter eller jenter. Seriens logo, som 

utgjøres av seriens navn, er påfallende liten i størrelse, og preger i liten grad bokas omslag 

(vedlegg 3, s. 57). Der 1961-utgaven av Tidleg på våren tydelig var rammet inn av seriens 

grønne farge, slik at boka først og fremst var én av flere utvalgte bøker for ungdom fra 

forlaget Aschehoug, fremstår 1965-utgaven av romanen som en mer selvstendig utgivelse. 

Fordi seriens kjennemerke, logoen, tar mindre plass enn et frimerke ville gjort, blir 

avsenderen, som var så fremtredende i 1961, nesten fraværende i utgivelsen: Forlagets navn 

er ikke å finne på omslaget. Først på tittelsiden i boka er informasjonen om forlaget trykt. 

Kanskje kunne denne typen forskyvning av informasjon virke utelukkende interessant av 

juridiske eller økonomiske årsaker, med hensyn til hvem som står ansvarlig for utgivelsen. 

Eller, utelatelsen av forlagets navn på bokomslaget kunne skyldes estetiske hensyn til 

seriens design. Men ser vi 1965-utgaven i forhold til 1961-utgaven, blir det tydelig hvordan 

forlagets kvalitetssikring faktisk forsvinner. Den samme boka som i 1961 ble utgitt med 

forlagets garanti for kvalitet, i et gjennomgripende paratekstuelt apparat, står i 1965 på egne 

ben, uten å lene seg på forlagets ry eller seriens omfattende utvalg. 1965-utgaven bekrefter i 

så måte at vi med Tanselles skille mellom design og informasjon ville oversett sentrale 

kommunikative mekanismer i bokomslaget.  
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 Omslagets forside domineres i all hovedsak av omslagsillustrasjonen. Forfatternavn 

og tittel er satt i hvite bokstaver på brun bakgrunn og fremstår som nøytrale. Tittelen er 

likevel satt i betydelig større skrift enn forfatternavnet, som igjen kunne antyde at det er 

tittelen og romanen som er det viktigste i denne sammenhengen, ikke forfatternavnet.35 Selv 

om tittelen som lingvistisk kode er den samme i 1965 som den var i 1949 og 1961, endres 

allikevel dens bibliografiske koder: Den visuelle utformingen av tittelen endrer seg i løpet 

av de tre utgavene. Når det øvrige paratekstuelle apparatet også gjennomgår forandringer fra 

utgave til utgave, endres også tittelens forhold til resten av omslaget. Konsekvensen av at 

design, illustrasjon og baksidetekster endrer form og innhold er nemlig den at også 

konnotasjonene knyttet til tittelen i 1949 nødvendigvis blir noen andre i de senere utgavene. 

Før jeg kan diskutere hvordan dette forholder seg, vil jeg vise hvordan omslaget i 1965-

utgaven er strukturert.  

 Baksideteksten er todelt. Øverst finner vi tekst om serien 13–17-bøkene. Under 

overskriften “Forteljingar og skildringar for ungdomsskulen” bestemmes seriens målgruppe 

til å være mellom 13 og 17 år, mens seriens utvalg presenteres som tilrettelagt for syvende 

til tiende klasse. Dermed utgjør ungdomsskolen en slags betingelse og en bestemmelse for 

denne utgivelsen. I baksideteksten blir det også tydelig at serien presenterer et utvalg bøker, 

selv om utvalget ikke visuelt rammer inn boka, som i 1961-utgaven. Utvalget er i 1965 ikke 

foretatt av forlaget Aschehoug, men av en oppnevnt komité bestående av 

litteraturformidlere som lærere og akademikere. Disse har ifølge baksideteksten lagt en 

ramme rundt bøkene: satt forfatternavn og verk inn i litteraturhistorisk sammenheng, lagt til 

ordforklaringer, samt formulert spørsmål til den enkelte bok, til særlig bruk i undervisning i 

skolen. Dette utgjør det samme rammeverket Torill Steinfeld mener kjennetegner en typisk 

skoleutgave i artikkelen “Skoleutgaven som klassikertekst” (Steinfeld 2005: 124). Her 

omtaler Steinfeld skoleutgaver av klassikere som “en utpreget praktisk affære”. I motsetning 

til andre utgivelser av klassikere finner Steinfeld at praktiske hensyn preger skoleutgaver i 

særlig høy grad. Både forlag og skoleverk ønsker av åpenbare praktiske og økonomiske 
                                                
35 Dette er interessant som en motsetning til forlagets praksis de siste 20 årene for utgivelser av Halldis Moren 
Vesaas’ Dikt i samling. I langt de fleste av Aschehougs utgivelser av Vesaas’ samlede dikt de siste 20 årene er 
forfatternavnet fremtredende i omslagets visuelle utforming, i mye større grad enn tittelen på samlingen. (Se 
Vesaas Dikt i samling 1991, 1998, 2001, 2003, 2007.) Her er det altså forfatteren og lyrikeren Vesaas som er 
viktigst, og dette underbygges av at alle nevnte diktsamlinger har forfatterportretter som omslagsillustrasjon. 
Den foreløpig siste utgivelsen av Vesaas’ Dikt i samling (2009) er unntaket som bekrefter regelen, her er Dikt i 
samling satt i større skrift enn “Halldis Moren Vesaas”, men illustrasjonen veier allikevel opp for dette 
forholdet: Den viser en tegning av forfatteren. Det ville vært interessant å undersøke utviklingen av 
forfatterportrettet og den visuelle utformingen av Halldis Moren Vesaas’ Dikt i samling både som en 
anerkjennelse av forfatterskapet og som uttrykk for en forlagspraksis i utvikling, men dette ligger dessverre 
utenfor denne oppgavens rekkevidde. 
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grunner lang salgstid for skoleutgavene. Derfor presenteres skoleutgaven av en klassiker 

ofte som “tidløs” og “allmenngyldig” i motsetning til en aktualisering av verket, som ville 

knytte det tettere til utgivelsestidspunktet.36 Uten eksplisitt å knytte an til Genettes begrep 

om paratekst, argumenterer altså Steinfeld for at skoleutgavers paratekstuelle apparat tydelig 

er betinget av utgivelsens formål og institusjonelle forankring (s. 135).  

 Alle utgivelsene i serien 13–17-bøkene står oppført i Norsk bokfortegnelse under 

Gruppe 1, og ikke under Gruppe 2, som blant annet inneholder skolebøker 

(Universitetsbiblioteket i Oslo 1969). Dette betyr at bøkene i serien er utgitt, arkivert og 

betegnet som selvstendige litterære utgivelser, selv om baksidetekstene kunne leses som at 

disse var utgitt kun for bruk i skolen. Verken Tidleg på våren eller de andre titlene i serien 

13–17-bøkene er for skolebokklassikere å regne, de er i hvert fall ikke representert i 

oversikten Leif Longum gir over norske skoleutgaver fra 1900–1970 i Norsk litterær årbok 

for 1987. Likevel er kommentarene Steinfeld knytter til en typisk skoleutgave verdt å dvele 

ved i denne forbindelse. I 1965-utgaven av Tidleg på våren uttrykkes nemlig både et 

kanoniserende og et aktualiserende prosjekt.  

 Der 1965-utgavens paratekster plasserer boka i litteraturhistorisk sammenheng, 

foregår dette ikke på bokomslaget, men inne i boka. Romanen følges nemlig av en tekst om 

forfatteren, der Halldis Moren Vesaas først og fremst omtales som en sentral stemme i norsk 

lyrikk.37 Arbeidsoppgavene som følger forfatterpresentasjonen inne i boka, kan vel også 

leses i forlengelse av det Steinfeld hevder som skoleutgavenes prosjekt (Steinfeld 2005: 

136): Det at denne boka gjennom tilhørende arbeidsoppgaver er funnet verdig for skolens 

norskundervisning, bekrefter dens status som en sentral del av vår litterære arv. På den 

måten kan vi si at paratekstene til en viss grad fungerer kanoniserende. 

Men på selve bokomslaget, hvor mitt hovedfokus ligger, er det snarere et 

aktualiserende prosjekt som uttrykkes, og som etter min mening markerer boka som 

selvstendig ungdomslitterær utgivelse, uavhengig av skoleverket.38 Baksidetekstens andre 

                                                
36 En aktualisering av et verk ville for eksempel kunne være en modernisering i form av en tilpasning av 
språket, et grep som snart ville vise seg utdatert i møte med nye språkformer og rettskrivingsregler. Eller, som 
Steinfeld selv viser med et eksempel fra Dansklærerforeningens 1982-utgave av En Folkefiende, så kan en 
aktualisering prege forord, etterord og arbeidsoppgaver i en skoleutgave, slik at utgaven også fort blir utdatert 
og må utgis på nytt (Steinfeld 2005: 137). De føringene forordet i Dansklærerforeningens 1982-utgave legger 
for lesningen av En Folkefiende i et miljøpolitisk perspektiv, med vekt på verkets aktualitet i den samtidig 
pågående forurensningsdebatten, tvinger snart frem behovet for en ny utgave der for eksempel “ozonlaget” 
ikke eksplisitt inngår i arbeidet med Ibsens tekst.  
37 Halldis Moren Vesaas’ forfatterskap knyttes også her eksplisitt til skole og skoleverk: “Mange av dikta 
hennar kan ein finne i norske lesebøker” (Vesaas 1965: 143). 
38 Med unntak av én opplysning: I baksideteksten opplyses det om at Tidleg på våren vant Kirke- og 
undervisningsdepartementets pris for beste barne- og ungdomsbok i 1949. Dette setter også boka inn i en 
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del er en tekst om bokas innhold. Dette er første gangen Tidleg på våren presenteres på 

omslaget; i de to tidligere utgavene har ikke baksidetekstene omtalt romanen de omslutter. 

Dette innebærer i så måte en aldri så liten sensasjon i Tidleg på vårens publiseringshistorie. 

Men mer sensasjonelt er det at baksideteksten synes å presentere en helt annen bok enn før. 

Innholdspresentasjonen er nemlig ikke knyttet til Inger som hovedperson, og, kanskje enda 

mer oppsiktsvekkende, det fremgår ikke av baksideteksten at boka handler om en jente. 

Tvert imot står det at det boka “syner oss kva eit ungt menneske kan ha å stri med” [min 

utheving]. Der de tidligere utgavene av Tidleg på våren på noe ulikt vis har kommunisert 

ungpikebok, og fremholdt Ingers modningsprosess som ung jente, formidler 1965-utgavens 

baksidetekst romanens allmenne trekk: Boka skildrer nemlig “vanlege menneske og 

kvardagshandlingar på ein slik måte at lesaren kjenner seg att”. Det forutsettes altså ikke at 

leseren er en jente, men et ungt menneske.39 Jeg leser dette som et klart uttrykk for en 

tilpasning i form av en aktualisering av boka. Her markeres det tydelig avstand til den 

kjønnsspesifikke litteraturen fordi boka forutsettes å skulle interessere og angå alle unge 

lesere. 

Én setning skiller seg klart ut i baksideteksten: “Dei [bøkene i serien] syner at god 

litteratur ikkje plent må vera tørr og keisam.” Dette er etter min mening en av de tydeligste 

ungdomslitterære markørene. Det etableres en forbindelse til ungdomsleserens forventning, 

samtidig som det kommuniseres i et språk som synes å legge seg tett opp til ungdommens 

eget. Utsagnet tar derfor ungdommen alvorlig: Det anerkjenner at ungdom kan finne 

litteratur tørr og kjedelig. Samtidig henvender utsagnet seg direkte til målgruppen gjennom 

ordvalget. “Tørr” og “kjedelig” er ikke ord forlaget ville brukt i markedsføringen av 

litteratur for voksne. Til det er de for lite presise. Men nettopp derfor virker utsagnet som en 

håndsutrekning, heller enn en pekefinger. Det er verken belærende eller bedrevitende på 

vegne av ungdomsleseren. Derfor kan 1965-utgaven av Tidleg på våren leses som et tidlig 

forsøk på det som dogmatisk skal prege lanseringen av ungdomsboka på 1970-tallet: 

Formidling av litteratur på ungdommens egne premisser. 

                                                                                                                                                

bestemt litteraturhistorisk sammenheng. Men denne informasjonen er gjentatt i forfatterpresentasjonen inne i 
boka, og bekrefter i så måte at det er her tyngden i det mer historiske perspektivet på romanen ligger. 
39 Dette speiles også i arbeidsoppgavene bakerst i boka. Under overskriften “Kva meiner du?” stilles det 
spørsmål som åpner for tolkninger av boka, med vekt på personlig erfaring. Her anerkjennes altså ungdommen 
som lesere og fortolkere av tekst: “Kva for ei hending har gjort sterkast inntrykk på deg?” (Vesaas 1965: 144) 
Også verdisyn i boka stilles det spørsmål ved: “Meiner du at alt det fru Loss sa og gjorde, var rett?” (s. 144) 
Selv om fru Loss er en voksen person i romanen, og ofte fremstår som en morsfigur for Inger, åpnes det altså i 
arbeidsoppgavene for at verdier og sannheter er relative og verdt å diskutere.  
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Omslagsillustrasjonen 

Verken i 1949 eller i 1961 var omslagsillustratøren kreditert. I utgaven fra 1965 er det 

derimot oppgitt at Tonje Strøm Aas står for illustrasjonen (vedlegg 3, s. 57). Strøm Aas er i 

1965 allerede prisbelønt illustratør av barnebøker, og hun står for omslagsillustrasjonene til 

samtlige titler i serien 13–17-bøkene (Østby 1986: 96). Det å la én kunstner ha et overordnet 

ansvar for den visuelle utformingen av en serie, vitner om at det fra forlagets side har vært 

lagt større vekt på design enn i tidligere serier.40 Strøm Aas setter billedlig talt sin signatur 

på samtlige omslagsillustrasjoner, som fremstår som små kunstverk i seg selv. 

Omslagsillustrasjonen minner om linoleumstrykket i sine grove trekk. Mørke toner i 

brunt og grått fyller det meste av flaten, men en klar blåfarge skiller seg ut i sentrum av 

bildet. Denne gir farge til en krage, som jenta som er avbildet bærer. Nærbildet av jenta 

utgjør hele illustrasjonen. Her er ingen naturlige omgivelser, verken som kulisse, utfordring 

eller metaforisk bakteppe. Slik sett isoleres jenta fra omverdenen, i hvert fall fra den 

harmoniske omverdenen som har omgitt Inger i de tidligere utgavene av boka. 

Jenta er tegnet i modernistisk strek, og ikke realistisk eller detaljert gjengitt. 

Sammen med fraværet av naturlige omgivelser fremstår dermed Inger i denne illustrasjonen 

mer som en jentetype enn en gjenkjennelig ung pike. På den måten kan illustrasjonen sies å 

bekrefte det baksideteksten formidler: Dette er en bok for alle unge mennesker, ikke bare 

jenter. En annen konsekvens av den modernistiske streken er at den representerer bruddet 

med den harmoniske, realistiske gjengivelsen og fremstiller verden som konfliktfylt. 

Avstanden blir dermed stor til de foregående visuelle fremstillingene av Inger. Tidligere har 

naturen og omgivelsene gitt trygge rammer for hovedpersonen i illustrasjonen, og indirekte 

forsikret om at harmonien opprettholdes også i fortellingen. I 1949 viste illustrasjonen en 

scene fra boka som var lite representativ for bokas handling. Derimot var illustrasjonen i seg 

selv mer enn representativ for tendensen i samtidens omslag på barne- og ungpikebøker i sin 

fremstilling av den passive ungjenta. I 1961 overtar stemningsbildet for det narrative bildet 

fra 1949, men selv om spillet mellom nærbilde og natur skaper en viss spenning, er det først 

og fremst en lys, uproblematisk fremtid som preger fremstillingen av Inger. I illustrasjonen 

fra 1965 forholder det seg annerledes enn i de to foregående. Her manifesterer konflikten 

seg i nærbildet i den forstand at omgivelsene ikke fungerer forsonende. Verken situasjon 

eller bakgrunn tilbyr løfter om en lykkelig slutt. Langt på vei viser derfor Tonje Strøm Aas’ 

                                                
40 Blant 1970-tallets ungdomsbokserier markerte Aschehougs serie Ung i dag seg i forlengelse av nettopp 
dette: Her hadde Hans Christian Sondresen ansvaret for formgivingen, og bøkene i serien var lett 
gjenkjennelige i sin tidstypiske strek (Birkeland, Risa og Vold 2005: 376). 
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illustrasjon fra 1965 ungdomstiden som en utfordring man må møte alene, i motsetning til 

de foregående illustrasjonene. 

Jenta i illustrasjonen har blikket vendt rett frem, det vil si at hun møter øynene til 

den som betrakter henne. Med dette skiller Inger seg også fra tidligere fremstillinger av 

henne. I 1949 hadde hun blikket vendt ned. I 1961 hadde hun løftet blikket, men var tegnet i 

profil, slik at leseren fulgte hennes blikk ut mot horisonten. Når Inger i 1965 har blikket 

vendt direkte mot betrakteren av boka, markerer dette etter min mening ikke bare en 

statusforskjell, men også uttrykk for en anerkjennelse av ungdomslesere. I tråd med 

baksideteksten kan denne direkte henvendelsen fra ett ungt menneske til et annet sies å ta 

ungdom mer alvorlig. Det kan her være fruktbart å knytte an til to sentrale begreper i Kress 

og van Leeuwens visuelle semiologi. De opererer nemlig med et skille mellom nærbildets to 

muligheter: som offer og som demand (Kress og van Leeuwen 2008: 120). Det første viser 

til at bildet tilbyr betrakteren en situasjon eller en stemning der betrakteren/leseren forblir 

tilskuer. “Demand” viser derimot til at bildet krever noe av tilskueren, slik at denne blir mer 

enn bare en betrakter. Dette “kravet” kjennetegnes ved at den som er avbildet har blikket 

vendt direkte mot tilskueren. Typisk vil dette være for eksempel for reklamebildet, der den 

direkte kontakten med den potensielle kjøperen ønskes opprettet. Ut fra blikkretningen 

hevder Kress og van Leeuwen at vi kan avdekke bildets struktur, fordi betrakterens posisjon 

i forhold til bildet forstås som en del av bildet, og betinger opplevelsen av det. Her trekker 

Kress og van Leeuwen paralleller til litteraturen og teorier om den implisitte leser. Bilder 

har også alltid en implisitt betrakter, men der litteraturen kan legge frem teksten som 

“bevis” på at mottakeren er skrevet inn i fortellingens struktur, har bildet, eller den visuelle 

representasjonen generelt, ikke nødvendigvis denne fordelen (s. 115). Blikkretning blir ett 

av flere mulige spor vi kan følge når vi søker en forståelse av hvordan bilder 

kommuniserer.41 

Overfører vi denne tankegangen til illustrasjonen fra 1965, finner vi at når Inger 

vender blikket direkte mot betrakteren, gjør hun ikke bare krav på å bli sett, men hun krever 

også at tilskueren forholder seg til henne, og dermed “deltar” i meddelelsessituasjonen. 

Betrakteren blir en del av bildet. Kress og van Leeuwen mener blikket skaper en visuell 

form for direkte henvendelse. Det anerkjenner betrakterne eksplisitt og henvender seg til 

dem med et visuelt “deg” eller “du” (s. 117). Selv om jeg tidligere hevdet at illustrasjonen 

fra 1965, i motsetning til de tidligere utgavene, ikke fremstilte omgivelsene som forsonende, 
                                                
41 I tråd med hele Kress og van Leeuwens sosiale semiologi, vil en tolkning av et bilde ut fra betrakterens 
posisjon følgelig være betinget av møtet med bildet – altså av den konteksten tolkningen finner sted i. 
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kan dette forholdet med Kress og van Leeuwens begreper nyanseres ytterligere: Ingers blikk 

uttrykker en direkte henvendelse til målgruppen: Som ungdom føler man seg kanskje isolert 

fra både barndommen og de voksnes verden – men denne erkjennelsen formidles gjennom 

en formildende omstendighet i bildet: Alle ungdommer har det slik, dette er nettopp “kva 

unge menneske strir med”. På den måten blir den direkte kommunikasjonen med 

ungdommen, som baksidetekstens “trøtt” og “kjedelig” også antydet, en strategi 

omslagsillustrasjonen kan sies å bygge opp under. 

Avstanden til den kjønnsspesifikke litteraturen som uttrykkes i omslagsillustrasjonen 

og i baksideteksten, preger også tittelens funksjon. Der konnotasjonene fra illustrasjonene i 

1949 og 1961 kunne sies å være forankret i tittelen, eller, som Jorunn Hareide påpeker, at 

tittelens konnotasjoner forankres i samtidige populære ungpikebøker (Hareide 1997: 207), 

forholder det seg ganske annerledes i 1965. Her kan verken illustrasjon, baksidetekst eller 

samtidige utgivelser sies å knytte tittelen til ungpikeboka. Den tidlige våren kan fremdeles 

fungere metaforisk i forhold til ungdom og ungdomstid, men denne er altså i 1965 ikke 

forbeholdt unge piker. De ulike utgavene viser at tittelens funksjoner betinges av den 

konteksten de leses i, og at de bekreftes, revideres eller endres i nye utgaver. Slik justerer og 

tilpasser paratekstene Tidleg på våren. 

Interessant er det også å merke seg at det i 1949 ikke er opplyst om aldersgruppe på 

bokomslaget. I 1961 bestemmes derimot romanen som særlig egnet for piker fra 12 år og 

oppover. I 1965 erstattes ikke bare “piker” med “ungdom”, men ungdomstiden avgrenses 

fra 13 til 17 år. De tre utgavene av romanen viser hvordan mer konkrete aldershenvisninger 

tilpasser romanen til den aktuelle markedssituasjonen, og utviklingen viser en mer spesifikk 

markedstenkning fra forlagets side. 

 Det blir tydelig i en analyse av det paratekstuelle apparatet at Tidleg på våren i 1965 

er utgitt som ungdomslitteratur. Direkte og indirekte kommuniserer bokomslaget dette. Men 

nettopp i et publiseringsperspektiv ser vi også at den samme romanen tidligere har vært 

lansert som ungpikebok – og da faller utenom definisjonene på ungdomslitteratur jeg 

presenterte tidligere i dette kapitlet. Å ubetinget snakke om Tidleg på våren som en 

ungdomsbok er ikke nødvendigvis umotivert, men denne innfallsvinkelen forutsetter at vi 

anser konteksten som irrelevant. 



 41 

4 Tekst mot paratekst 

 

Tidleg på våren presenteres forskjellig i utgavene fra 1949, 1961 og 1965. Bokomslagene 

fremhever ulike aspekter ved Inger Bruplassen og fortellingen om henne, på bekostning av 

andre. Dermed skaper de ulike rammebetingelser for romanen de omslutter, som igjen 

betinger ulike lesninger. Jeg vil i dette siste kapitlet forfølge denne problemstillingen i lys 

av romanens tematikk, ved å lese teksten opp mot de tre utgavenes paratekster.  

Tidleg på våren 

Tidleg på våren handler om 15-årige Inger Bruplassen, og handlingen utspiller seg i et 

tidsrom fra påske til midtsommer i et østnorsk bygdemiljø. Denne våren skal Inger 

konfirmeres, og etter konvensjonene “tre inn i de voksnes rekker”. Årstiden angir altså ikke 

bare tidsrommet for fortellingen, men fungerer også metaforisk for den perioden av livet 

Inger befinner seg i.  

 Fortellingen begynner der Inger, frustrert og fortvilet, prøver å få de andre ungene i 

bygda unna, så ingen skal se at faren hennes kommer ravende hjem, full og vanskelig. Det 

er ikke første gangen faren er full. Forrige gang gikk det galt – faren mistet lillebroren Knut 

av syne, som ble påkjørt av en bil og fikk ødelagt ryggen sin. At faren kan drikke igjen etter 

dette, er for Inger uforståelig. Helt siden brorens ulykke har hun holdt avstand til ham. Hun 

blir fortalt at hun må tilgi, men klarer det ikke. Utgangspunktet for fortellingen om Inger er 

altså en konflikt innenfor familien, en konflikt som særlig er forbundet med skam. 

Når Ingers tillit til faren brytes, fremstår heller ikke moren som en sterk 

foreldrefigur; hun er usikker, naiv og konfliktsky, og ute av stand til å fungere som forbilde 

for Inger. Nettopp derfor tilbyr ekteparet Loss, som er på påskeferie i en hytte i nærheten, et 

velkomment alternativ – ikke bare virker de mer enn villige til å ta seg av henne, men de bor 

også i byen, de er velstående og representerer en fremtid Inger kunne tenke seg å rømme 

vekk til. 

 

Så slapp ho bort frå alt som var vanskeleg her heime. Så fekk ho gå på skule, kanskje 
bli noko som ho hadde lyst til. Kva det skulle vere, stod ikkje klart for henne enno, 
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men fru Loss kunne sikkert hjelpe henne med å finne det ut. Alt kunne visst ho 
hjelpe ein med (Vesaas 1965: 78).  

 

Men så enkelt er det selvsagt ikke. Heller ikke ekteparet Loss er feilfrie, og også de ender 

opp med å skuffe Inger idet de legger andre planer for høsten enn dem vi møter i Ingers 

dagdrømmer. Dermed tvinges Inger til å møte problemene hjemme. I en dramatisk 

sluttscene kommer hun ut for et fryktelig uvær og roper på faren om hjelp. Faren kommer, 

bærer Inger hjem, og hun tilgir ham. 

Harmonien gjenopprettes altså til slutt, og romanen følger i så måte et klassisk 

dannelsesmønster der Inger vender hjem med fornyet innsikt. Men Ingers “reise” fremstilles 

i denne boka som en indre prosess, der nye erfaringer tvinger henne til å revurdere sine 

prinsipper, sin samvittighet og sine følelser. Før Inger kan vende hjem, må hun justere sin 

egen rolle i familien – ta avstand fra barnet hun har vært og finne plass til den unge kvinnen 

hun har blitt. Denne prosessen er hovedsakelig formidlet gjennom Ingers tanker, i en 

tredjepersons fortellerform som holder seg særlig nær hovedpersonen, med hyppig bruk av 

fri indirekte diskurs: “Var det verkeleg i dag ho hadde stått inne på uthuset på skulen og sett 

på korleis gutungane hermde etter far hennar? Det tyktes vere svært lenge sidan. Det hadde 

hendt så mykje etter det” (s. 79). Inger er reflektert og veier ofte for og imot avgjørelser hun 

tar. Flere situasjoner nyanseres ved at synsvinkelen skifter, og farens, venninnenes eller fru 

Loss sine tanker får også kaste lys over konfliktene. Fortellerposisjonen er det jeg vil kalle 

solidarisk – den er på parti med personene, og da særlig med Inger. Når jeg fremhever dette 

som et viktig trekk, er det fordi romanen gjennom dette ikke fremstår som verken 

dømmende eller belærende. Den tar Ingers problemer alvorlig.  

Romanens problemstillinger 

Inger fremstår som en typisk tenåring i den forstand at hun sliter med å finne seg til rette 

både som barn og voksen. Familien, vennene og ekteparet Loss representerer ulike 

utfordringer for den unge jenta. Det gjør også flere av guttene i bygda, som ikke lenger er 

for lekekamerater å regne. Ingers ungdomstid handler om forventningene omgivelsene har 

til henne, og om hvordan hun velger å forholde seg til dem: Skal hun innfri eller frigjøre seg 

fra dem? 

Inger har fremdeles mye av barnet i seg. Småsøsknene Knut og Tora fungerer sånn 

sett både forsterkende for barnet og for ungdommen Inger: Inger kan glemme alt omkring 

seg i leken med de små og hengi seg til den barnlige og problemfrie tilværelsen deres. Men i 

andre situasjoner bekrefter småsøsknene aldersforskjellen: Inger tar vare på dem, passer på 
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dem og ikke minst skjermer dem for konfliktene i familien, og denne ansvarsfølelsen gir 

Inger autoritet. Selv om moren ofte overlater ansvaret for de små til Inger, er moren den 

siste til å anerkjenne at Inger selv er i ferd med å bli voksen. Det kommer overraskende på 

moren at Inger ønsker seg et eget rom. Frem til konfirmasjonen har Inger delt rom med hele 

familien og seng med lillesøsteren. Ønsket om et eget rom, med en dør som kan lukkes og 

låses, er i boka tett forbundet med de fysiske forandringene Inger gjennomgår. Første natt på 

eget rom fortoner seg slik:  

 

Før ho tok til å kle av seg, måtte ho likevel sløkkje lampa, da det ikkje fanst noko å 
dra for glaset, ikkje enno. Ho sleppte den mjuke nattkjolen lett ned over den nakne 
kroppen sin. Så steig ho berrføtt ut på golvet, som enno hadde ein sval råske i seg 
etter vasken. Ho gjekk seint langs veggene og rørte ved ting etter ting som til god 
natt. Ingen kunne sjå henne her om ho bar seg litt barnsleg åt. […] Her kunne ho 
gjere nett det ho ville – gjerne ta ein kvervlande dans rundt i rommet utan ein tråd på 
kroppen. Ingen såg henne! (s. 78) 

 

I det hele tatt beskriver boka Ingers modningsprosess som en særlig fysisk erfaring. Denne 

er nær, sanselig og kroppslig. Men de forandringene kroppen gjennomgår, følges ikke 

nødvendigvis av voksen oppførsel. Kropp og sinn vet ennå ikke hvilken plass de skal innta i 

forhold til hverandre, og denne erfaringen influerer selvbildet. Som sitatet ovenfor antyder, 

unnskylder Inger sin oppførsel som barnslig, en erfaring hun kjenner, når den i virkeligheten 

kanskje heller er uttrykk for modning, som følge av de forandringene kroppen hennes 

gjennomgår. 

Inger har vært pappajente hele barndommen. Forholdet til faren kjølner som følge av 

lillebrorens ulykke, men denne hendelsen fungerer mest som en utløsende faktor for et 

naturlig ungdomsopprør. På samme måte som Inger ikke lenger kan dele rom med resten av 

familien, løsriver hun seg også fra rollen som datter når hun må ta stilling til farens feil og 

mangler. Det er heller ikke lett for faren å se at den lille jenta hans er i ferd med å bli 

voksen. På samme måte som moren vil heller ikke faren innse eller akseptere at Inger ikke 

lenger er et barn: “Det er inga sak med dei ungane som er små. Dei er snille dei. Men når 

dei blir store, da er det slutt. Ungar skulle vere små støtt!” (s. 85) Selv om ungene vokser, er 

de fremdeles unger, store unger. Både faren og moren holder på sitt vis Inger fast i 

barndommen. 

Selv om konfirmasjonsdagen markerer et slags vendepunkt i Ingers liv, er det 

forberedelsene og ettervirkningene, ikke selve den religiøse begivenheten, romanen dveler 

ved. Også konfirmasjonen merkes på kroppen. Sentralt i forberedelsene står festdrakten. 
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Venninnene samles på kvisten om kveldene og synger, danser og snakker, mens de syr 

bunadene sine. Disse stundene er verdifulle for utvekslingen av erfaringer med 

jevnaldrende. Jentenes private konfirmasjonsforberedelse synes vel så viktig som det de 

lærer hos presten. Bunaden understreker forventningene Inger har til det å bli voksen. Om 

morgenen på konfirmasjonsdagen kikker hun spent mot døra: “Der hang drakta hennar 

ferdig, så vakker at ho måtte bli glad berre ho såg på henne, det finaste og dyraste plagg ho 

nokon gong hadde ått” (s. 96). Men når Inger endelig trekker i finstasen, må hun erkjenne at 

bunaden alene ikke gjør henne mer moden: “Nokre timar etter kom ho seint ned trappa i full 

stas. Ho hadde sett seg i spegelen og visste at ho var svært bleik, og ho kjende seg reint 

meiningslaust lang og vaksen i den side, svarte, utsauma stakken” (s. 98). Den vakre 

bunaden føles på kroppen som en svart, omsydd stakk. Bunaden er vanskelig å fylle, 

forventningene vanskelige å innfri. Overgangen fra barn til voksen er i hvert fall ikke 

sømløs. 

Helt siden slutten av 1800-tallet har konfirmasjonen markert barndommens 

avgrensning i Norge. I en undersøkelse av konfirmasjonens tradisjoner finner Birgit 

Hertzberg Johnsen at denne avgrensningen gjelder på tvers av sosiale skiller landet over 

(Johnsen 1985).42 Konfirmasjon ble innført i Norge i 1736.43 I 1911 ble 

konfirmasjonstvangen formelt fjernet og alle tidligere straffebestemmelser opphevet, noe 

som tillot en mer verdslig feiring av begivenhetene.44 Konfirmasjonen blir altså både en 

religiøs og en verdslig markering utover 1900-tallet, fordi dåpen bekreftes overfor Kirken 

samtidig som barndommen som livsfase anses for å være over. I forlengelse av dette 

diskuterer Johnsen hvilke roller ulike tider har sett for seg at ungdommen skal innta etter 

konfirmasjonen, og finner fra midten av 1900-tallet en endring i de unges egne 

forventninger. Før var det viktig å oppføre seg og se ut som voksen etter konfirmasjonen. 

Men i takt med at ungdomstiden skilles ut som en egen fase av livet i samfunnet for øvrig, 

blir det mindre viktig for de unge å bli som sine foreldre, snarere tvert imot. Inger og 

venninnene hennes kan sies å fange opp noen av tendensene Johnsen beskriver. De prøver å 
                                                
42 Tidligere var barndommens avgrensninger varierende. Borgerskapet vernet om barndommen, mens den for 
lavere klasser fremsto som en økonomisk umulighet; barnas arbeidskraft måtte utnyttes (Johnsen 1985: 143). 
Mot slutten av 1800-tallet finner Johnsen derimot at det “etter allmenn oppfatning var et klart skille mellom de 
ukonfirmerte – barna – og de konfirmerte” (s. 143). 
43 Dette var under statspietisten Christian VIs regjeringstid og gjaldt derfor hele Danmark–Norge. 
44 Johnsen viser hvordan dette også må sees i sammenheng med at det i 1889 ble opprettet et reelt skille 
mellom konfirmasjon og skole. Før dette sammenfalt ofte avslutningen på den ordinære skolegangen med 
overhøringen hos presten i kirken (Johnsen 1985: 26). Når konfirmasjon og skolegang skilles ad, og skoletiden 
etter hvert forlenges, viskes også den tidligere så markerte overgangen fra barn til voksen gradvis ut. 
Konfirmantene forblir skoleelever utover 1900-tallet, ungdomstiden forlenges, og de rettighetene som før 
fulgte med konfirmasjonen, forbeholdes etter hvert alder, ikke bestått kirkerituale. 
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se ut som de voksne, men de vil ikke uten forbehold bli som sine foreldre. Her uttrykker 

boka et motsetningsforhold som virker moderne.  

Det går nemlig et klart skille i boka mellom generasjonene. Inger har flere 

valgmuligheter og større frihet enn det foreldrene hennes hadde da de var på hennes alder. 

“Mor og mange andre ho kjende hadde aldri hatt det annleis, aldri visst av anna enn arbeid 

frå morgon til kveld, frå før dei var vaksne til dei var utslitne” (Vesaas 1965: 110). Inger og 

venninnene hennes kan velge å gå framhaldsskole, husmorskole eller folkehøgskole, søke 

tjeneste eller bli lærlinger. Likevel reflekterer Inger mer over utfordringene puberteten og 

ungdomstiden byr på, enn over fremtidsutsiktene. Dermed kan romanen sies å uttrykke et 

lignende perspektiv som det Mary Lystad hevder dominerer i litteratur for barn og unge mot 

midten av 1900-tallet (Lystad 1980).45 I artikkelen “The adolescent image in American 

books for children. Then and now” viser Lystad hvordan bildet av ungdommen og 

ungdommens muligheter har endret seg gjennom 200 år, og at det utover 1900-tallet gis 

større rom for utforskning av ungdomsroller: I stedet for å presentere mulige utveier for 

ungdom, for eksempel arbeid og ekteskap, undersøker litteraturen i større grad tilstanden 

ungdom, som en tid det skal leves i (Lystad 1980: 31). Fra å innprente fremtidsperspektivet 

blir litteraturen mer opptatt av ungdommens problemer i samtiden. Spørsmålene knyttes til 

hvem ungdommen er, ikke til hva de skal bli. I Tidleg på våren blir dette tydelig fordi 

voksenlivets utfordringer synes å ligge så langt frem i tid: “Gifte seg ! ! !. Lampa lyste på 

fire tankefulle unge andlet. Det kan det vel bli spørsmål om ein gong. Men det er lenge til. 

Mange år. Og visst er det ikkje. Og i alle høve er det best å bli i stand til å greie seg sjølv” 

(Vesaas 1965: 94).  

  Når romanen først og fremst er konsentrert rundt de utfordringene ungdomstiden byr 

på, fungerer den også i forlengelse av et annet av Lystads poenger. Hun finner at noe av det 

viktigste ved ungdomslitteratur er at den tilbyr bekreftelse for unge lesere: “Negative 

feelings are seen as sometimes appropriate and certainly normal. Values are seen as relative 

rather than absolute” (Lystad 1980: 32). Tidleg på våren tilbyr nettopp en bekreftelse på at 

det Inger føler ! usikkerhet, tvil, sinne ! er normalt. I tillegg må Inger justere perspektivet 

på barndommens verdier i forhold til nye erfaringer for å finne frem til den personen hun 

ønsker å være. I romanen kommer dette tydeligst til uttrykk i den lærdommen fru Loss gir 

Inger: “Du blir dømt etter det du er sjølv” (Vesaas 1965: 50). At Inger til slutt kan tilgi 

                                                
45 Lystad tar utgangspunkt i amerikansk ungdomslitteratur, men tendensen er den samme i Norge og Norden 
for øvrig, om enn noen år senere, se Breen 1988, Knudsen 1988, Kåreland 2001 og Slettan 2009.  
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faren, viser at hun har gitt slipp på noen av barndommens idealer og redefinert et sett med 

verdier slik at hun kan komme hjem igjen på egne premisser, med et mer realistisk syn på 

faren, ekteparet Loss og sin egen fremtid. Likevel, avslutningsscenen i boka overskygger til 

en viss grad Ingers modningsprosess. Det at faren redder henne fra uværet og bærer henne 

hjem, gjør at far–datter-forholdet på sett og vis gjenopprettes, og Ingers barnlighet skinner 

igjennom. Jeg mener at dette først og fremst bekrefter at Inger ennå ikke er voksen, og 

fremdeles trenger hjelp og støtte hjemmefra. Ungdomstiden fremstår nettopp som en 

periode av livet der usikkerhet og tvil dominerer.  

 Det at Inger vender hjem til slutt, forankrer romanen i en tradisjonell, barnelitterær 

tradisjon i den forstand at opprøret ikke får større dramatiske konsekvenser enn at 

harmonien kan gjenopprettes innenfor husets fire vegger. Tonen i romanen er optimistisk. 

Avslutningsvis sitter Inger på rommet sitt og kikker opp mot vinduet til Sverre Høgli, gutten 

hun nok er mer forelsket i enn hun har klart å sette ord på. “I alle høve – redd var ho da 

ikkje? Ikkje for alvor. Ikkje for det som Sverre eller nokon annan ein gong kom til å ville 

henne heller? Nei. Ikkje for det heller” (Vesaas 1965: 142). Romanens siste setninger er 

interessante fordi de både kan leses som uttrykk for en passiv, fremtidig kvinnerolle og for 

en mer selvstendig, reflektert ungdomsrolle. Det passive er tydelig i at Inger forestiller seg 

at hun skal vente til noen vil henne noe, og fordi det er Sverre eller “nokon annan” hun 

venter på, fremstår mannen som bestemmende for fremtidsutsiktene. Det som styrker en slik 

antagelse, er at romanen indirekte tematiserer nettopp mannens rolle: Inger må akseptere at 

idealbildet av faren må justeres, at også han gjør feil. Ordenen gjenopprettes først når faren 

igjen er familiens overhode. 

Men det at Inger ikke lenger er redd for hva noen vil henne, kan også leses opp mot 

Ingers modningsprosess: Hun har et mer avklart forhold til seg selv og sin egen kropp og et 

realistisk syn på hva dette vil innebære i fremtiden. Jorunn Hareide leser romanens 

avslutning som en bekreftelse på at Inger mentalt også har utviklet seg, i takt med sin egen 

kropp: “[F]orfattaren vil fortelje lesaren at det seksuelle […] ikkje er noko å gruve seg for, 

det er ein naturleg del av livet” (Hareide 1997: 216). Hareide ser dette som et særlig 

moderne trekk ved boka. Realismen ivaretas, og den gryende forelskelsen ender nettopp 

ikke i forlovelse som i de typiske ungpikebøkene. 

Et annet moderne trekk ved romanen er måten morsrollen er behandlet på. Kari 

Skjønsberg skriver i artikkelen “Norske ungdomsromaner i 1980-årene”: “Før angrepene på 

kjernefamilien i 1970-årene var det utenkelig å kritisere mor i barne- og ungdomslitteratur” 

(Skjønsberg 1987: 45). Selv om morens egen oppvekst til en viss grad settes opp som en 
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forklaring på hvorfor hun ikke opptrer mer som mor for Inger, er det likevel påfallende 

hvordan farens feil kan tilgis, mens morens mangler ikke kan det. Venninnene fremstår som 

viktigere samtalepartnere og gode rådgivere for de utfordringene puberteten byr på. 

Når Ruth Jensen diskuterer utgangspunktet for 1970-tallets problemrealistiske 

ungdomsbok i artikkelen “En idylliserende litteratur?”, finner hun forklaringsmodeller i 

1960-tallets ungdomslitteratur (Jensen 1977). Hun peker på “spredte tilløp til en gryende 

erkjennelse av de konflikter ungdomstiden representerer. Det viktigste er likevel at 

forfatterne i sine bøker stiller seg solidarisk med sine personer og lar deres, ikke sine voksne 

vurderinger komme til uttrykk” (s. 426). I lys av dette fremstår Tidleg på våren som 

moderne fordi den allerede i 1949 tar opp konflikter ungdomstiden representerer. Halldis 

Moren Vesaas stiller seg også solidarisk med sin hovedperson, men, som tidligere nevnt, 

ved flere anledninger også med fortellingens andre personer, slik at konflikten nyanseres. 

Dermed kommer også voksne vurderinger til uttrykk. Om dette gjør den til en vagere 

ungdomsbok, kan diskuteres. I forhold til den samtidige ungpikelitteraturen er det i hvert 

fall ingen tvil om at Tidleg på våren er moderne og nyskapende i sin realistiske fremstilling 

av de vanskelige ungdomsårene. Men i forhold til ungdomslitteraturen fra 1960- og 1970-

tallet er det viktig å presisere at Tidleg på våren verken fremstår som politisk eller 

samfunnsbevisst, og i så måte heller ikke fremstår som moderne. Problemene i boka er ikke 

direkte knyttet til Ingers rolle i samfunnet. Det Inger opplever som urettferdig, er en 

personlig erfaring som ikke lar seg skille fra hennes egen modningsprosess. Dermed er det 

langt fra Tidleg på våren til hverdagsrealismen i senere ungdomsbøker, der sosial 

urettferdighet tvinger frem et større engasjement.  

 Tidleg på våren dveler ved en fase av livet der den unge jenta ikke lenger er barn, 

men heller ikke er blitt voksen. Den problematiserer ungdomstid som en tilstand, der 

barndommens verdier må ses i lys av nye erfaringer, i forhold til familie, venner, og ikke 

minst eget selvbilde. I romanen fremstår dette som en utfordring som særlig er knyttet til de 

fysiske forandringene kroppen gjennomgår, som igjen får konsekvenser for hvordan den 

unge jenta resonnerer, drømmer, tror og tviler. 

Anerkjennelse av bokas innhold 

Hvordan realiserer så de ulike utgavene disse problemstillingene? Hvordan forholder de seg 

til betydningspotensialet i teksten, til barndom, ungdom og modningsprosess? 

  1949-utgavens paratekster legger vekt på barnet Inger i sin presentasjon av romanen. 

Tydeligst er dette i illustrasjonen. Denne viser en episode der Ingers barnlighet er 
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fremtredende; hun er skadet og trenger hjelp, og hun er langt hjemmefra. Men som jeg viste 

i kapittel 1, er denne episoden slett ikke representativ for resten av romanen og Ingers 

oppførsel for øvrig. Snarere bekrefter illustrasjonen en praksis som var vanlig innenfor 

samtidens ungpikelitteratur: Jenta sitter pent og venter på Mannen, som tilfører handling til 

bildet, og til livet for øvrig. Selv om mannen i omslagsillustrasjonen til Tidleg på våren fra 

1949 viser seg å være herr Loss, kan illustrasjonen som sådan sies å representere flere av 

romanens menn: faren, Sverre Høgli og Ivar Vegheim. Alle har de det til felles at de tilbyr 

Inger hjelp og at de vil følge henne hjem (riktignok med forskjellige hensikter). Men som 

det fremgår av min analyse i avsnittet over, utgjør dette ikke noen drivkraft i romanen. Den 

er det nemlig Inger selv som står for. Hun må hjelpe seg selv og gjenoppdage sitt eget hjem 

før hun i fremtiden eventuelt kan skape sitt eget. Fordi romanen i stor grad er drevet av 

Ingers tanker og vurderinger signaliserer den handlende, hjelpende mannen i illustrasjonen 

en ganske annen bok enn det den faktisk presenterer. 

Når illustrasjonen fremhever det barnlige ved Inger, legger 1949-utgaven seg tett 

opp til Ingers foreldre i romanen, som på ulikt vis tviholder på barnet. Dette bekreftes i 

baksideteksten og i følgebrevet som henvender seg til voksne kjøpere. “Ungar skulle vere 

små støtt”, sukker Ingers far. 1949-utgaven kan sies å imøtekomme dette ønsket. 

Bokomslaget holder Inger fast innenfor barndommens trygge rammer. 

Det forholder seg annerledes i 1961. Her kommer ungpiken Inger frem, betydelig 

eldre enn i 1949. Som en representasjon av bokas innhold, fremstår illustrasjonen fra 1961 

som uttrykk for en lignende løsrivelse som den Inger selv gjennomgår i romanen. Ikke bare 

synes barndommen å være et tilbakelagt stadium, men nærbildet lar Inger spille hovedrollen 

i illustrasjonen, som i romanen. Nettopp fordi romanen i så stor grad dreier rundt Ingers 

tanker og vurderinger, kan illustrasjonen fra 1961 sies å uttrykke en større anerkjennelse av 

bokas innhold. 

“Ungpikebok” henger fremdeles ved romanen, men som følgebrevet insisterer, er 

dette en prisbelønt ungpikebok. Dermed markeres det avstand til andre ungpikebøker. Selv 

om serienavnet Aschehougs utvalgte for ungdom virker samlende, opplyses det både i 

baksideteksten og i følgebrevet om at Tidleg på våren er egnet for piker i alderen tolv år og 

oppover. Som i 1949 synes 1961-utgaven å formidle bokas kvaliteter til kvalitetsbevisste 

kjøpere, altså foreldre og institusjoner, mer enn den henvender seg direkte til den forestilte 

målgruppen. 

I 1965 er det ungdommen Inger vi møter. Illustrasjonen er ikke forsonende eller 

harmoniserende som tidligere. Inger er heller ikke først og fremst jente. I et 
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gjennomgripende paratekstuelt apparat uttrykkes det en mer direkte henvendelse til 

målgruppen enn tidligere i romanens publiseringshistorie. 

Alt i alt viser min undersøkelse at før leseren møter fortellingen om Inger 

Bruplassen, har bokomslaget allerede utpekt bestemte rammer for hans/hennes tilgang til 

lesningen og fortolkningen. Bokomslaget kan tydeliggjøre bokas forbindelse til samtiden. 

Min egen lesning er i så måte betinget både av min kjennskap til tidligere tiders praksis og 

den tiden jeg selv som leser møter de ulike utgavene i. Når noe i dag fremstår som 

gammeldags og utdatert, skyldes det først og fremst at jeg befinner meg et annet sted i 

romanens utviklingshistorie. 

Vurdert opp mot romanens tematikk beskriver endringene i utgavene en økende 

anerkjennelse av romanens innhold. Men hvis vi skal forstå Tidleg på våren som en 

ungdomsbok, gir dette i en historisk kontekst først mening dersom vi betrakter den ut fra 

karakteristikker som tillegges teksten på et senere tidspunkt enn da den først ble utgitt. I 

1949 var den nemlig ingen ungdomsbok, til tross for at romanen i dag lett lar seg forstå i 

den kategorien. Her blir bokhistoriens innsikter av avgjørende betydning for vår forståelse 

av både teksten og historien. 

Bokhistoriske innsikter 

Konsekvensene av min undersøkelse er flere. Ikke bare viser den hvordan en bok både er en 

materiell gjenstand og en immateriell, forventet opplevelse, men også hvilken funksjon 

bokomslaget får i den dynamiske utvekslingen mellom tekst og kontekst. Innsiktene er 

relevante ikke bare for utgivelsen av Tidleg på våren, men også i et bredere 

litteraturformidlingsperspektiv. 

I sitt pågående prosjekt Rundt om bogen ved Århus Universitet undersøker den 

danske litteraturviteren Tore Rye Andersen, med utgangspunkt i bokhistorisk og 

litteraturhistorisk forskning, hvordan bokomslaget innvirker på den kritiske konstruksjonen 

av litterære verk (Rye Andersen 2008). Han hevder at bokomslagets paratekster kan ha en 

styrende effekt på tekstens senere metatekster (anmeldelser, akademiske artikler, osv.) og 

dermed er med på å bestemme hvordan resepsjonen med tiden innsetter teksten i arketeksten 

(sjangre) og “transformerer den jomfruelige litterære tekst til et litterært værk med et 

bestemt sæt konnotationer knyttet til sig” (Rye Andersen 2008). Rye Andersen ser 

paratekstenes funksjon i sammenheng med andre tekstfunksjoner, slik Gérard Genette 

formulerer dem i Palimpsestes. La littérature au second degré fra 1982. Før Genette vier sitt 

verk Seuils til paratekster i 1987 (eng. oversettelse 1997) har han allerede definert dem som 
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én av flere funksjoner ved litterære verk.46 Når Rye Andersen mener paratekstene påvirker 

tekstens metatekster og arketekster, hevder han at de konnotasjonene omslaget knytter til 

teksten, merker teksten, hefter seg ved den og følger den videre som en slags 

identitetsmarkør. Denne tekstens identitet blir enten bekreftet, revidert eller endret i nye 

utgaver, slik at forholdet mellom teksten og dens meta- og arketekster fremstår som 

komplekst og stadig foranderlig.  

 Det er tekstens paratekster som forandrer den jomfruelige litterære teksten til et 

litterært verk med bestemte konnotasjoner knyttet til seg. Når Tidleg på våren omtales i 

litteraturhistoriske oversikter i dag, er det påfallende hvordan romanen kategoriseres som 

“ungdomsbok”. Denne betegnelsen er først fysisk forbundet med boka i utgaven fra 1965. 

Vel så interessant er det å merke seg at “ungpikebok” ikke blir hengende ved boka, selv om 

denne i så stor grad var forbundet med de første utgavene. Paratekstene identifiserte 

romanen som ungpikebok i 1949, og i 1961 ble dette bekreftet, men også til en viss grad 

revidert, i og med at romanen inngikk i en serie med litteratur for ungdom. I 1965-utgaven 

fører endringene i det paratekstuelle apparatet til at identitetsmarkørene blir noen andre: 

Tidleg på våren presenteres som en ungdomsbok, og er ikke lenger forbeholdt unge piker fra 

tolv år og oppover. Bokomslaget fremhever deler av teksten på bekostning av andre og 

plasserer verket i bestemte litteraturhistoriske og sjangermessige kontekster.  

 Tittelen på min undersøkelse – Til ungdommen – spiller på utgivelsen av romanen 

og viser til hvordan de tre utgavene både forholder seg til Inger Bruplassens ungdomstid og 

hvordan de henvender seg til ungdomslesere. I det barne- og ungdomslitterære markedet ser 

vi i løpet av 1960-tallet en økende anerkjennelse av ungdomstiden og en klarere forestilling 

om at denne sosiale gruppen trenger en egen litteratur. En roman fra 1949 viser seg i denne 

sammenhengen særlig egnet for utgivelse. Når dette kan knyttes til begrepet adaptasjon, er 

det fordi Tidleg på våren har vært tilpasset sin forestilte målgruppe på forskjellig vis. Vi ser 

at den har vært tilrettelagt for forskjellige kjøpere og lesere. Som en fortolkningsmessig 

tilegnende handling tilpasser omslaget romanen til sitt samtidige publikum. 

Et annet og interessant aspekt ved den typen bokhistorisk perspektiv som jeg her har 

anlagt, legger seg i forlengelse av den pågående digitaliseringen av kulturarven. Både Sonja 

Hagemann og Jorunn Hareide hevder romanens klassikerstatus (Hagemann 1978: 58, 

                                                
46 I selskap med intertekstualitet, metatekstualitet, arketekstualitet og hypertekstualitet. Inger Østenstad 
oppsummerer disse tekstfunksjonene som uttrykk for et behov for “en mer fyllestgjørende analyse av det 
skjønnlitterære verket enn bare som et autonomt, estetisk objekt” (Østenstad 2009: 81).  
 



 51 

Hareide 1997: 213). Men hvilken utgave skulle kunne sies å “være” Tidleg på våren? Eller 

mer presist, hvilken utgave skulle få representere romanen som del av vår litterære arv? Jeg 

har i all hovedsak forholdt meg til endringer i utgavene som kan tilskrives forlagets praksis, 

ikke forfatteren selv. Men tankegangen er den samme: Hvilken utgave er mest tro mot 

romanen? Min hensikt med å rette søkelyset mot omslaget som bokas visuelle identitet har i 

særlig grad også vært å vise hvordan tekstens materialitet tydeliggjør forbindelsen til 

historien og markedet. Uten å redusere teksten til kontekst vil jeg mene at Tidleg på våren i 

sine tre utgaver kan ses som uttrykk for tre ulike utgiverperspektiv der målgruppen fungerer 

som styrende faktor. Selv om utviklingen i omslagene viser en økende anerkjennelse av 

ungdomslesere og romanen som sådan, gjør ikke dette 1965-utgaven til en “riktigere” 

utgave. En slik holdning ville være uttrykk for etterpåklokskap og overse de aspekter 

romanen også mister i enhver modernisering.  

  Når Jerome McGann slår et slag for teksters historisitet, mener han at teksters sosiale 

karakter umyndiggjør, eller snarere umuliggjør, en original eller ideell tekst, fordi tekster 

alltid vil være resultater av flere skapende autoriteter med ulike intensjoner; tekster er 

produkter av ideer, normer, materialer og betingelser for flere involverte aktører (McGann 

1991: 72). Forstått slik vil hver utgave være interessant i seg selv, men også flere utgaver av 

samme roman vil kunne gi et bredere perspektiv på hvordan romanen har vært tenkt, tolket, 

lansert og lest. Samlet viser de tre utgavene av Tidleg på våren en lignende utvikling som 

den Inger Bruplassen gjennomgår i romanen: Både Inger og omslagene synes etter hvert å 

finne seg til rette som ungdom. 

 Stadig tilbakevendende diskusjoner blant anmeldere, forskere og formidlere av 

ungdomslitteratur om hvorvidt prefikset “ungdom” umuliggjør denne litteraturens 

kunstneriske frigjørelse eller skjønnlitterære berettigelse, eller i hvilken grad 

ungdomslitteratur har vært, er eller bør være en tabubrytende og problematiserende 

litteratur, synes å stagnere nettopp i betegnelsens mange og varierende fortolkninger og 

bruksområder. Hvis ungdomslitteratur skulle begrenses til bare å gjelde én type realistisk 

hverdagsskildring eller én type romantisk ungpikedrøm, har ungdomslitteratur som 

fellesbetegnelse selvsagt ingen verdi. Hvis vi derimot åpner for at ungdomslitteratur 

betinges av den forestilte målgruppen, vil vi snart se at denne er kompleks, krevende, alltid 

foranderlig og stadig søkende. Det publiseringshistoriske perspektivet jeg har anlagt i denne 

oppgaven, viser hvor tilpasningsdyktige paratekstene er, og tilbyr nyttige og nødvendige 

perspektiver på ungdomslitteraturen. 
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