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Sammendrag 
Denne oppgaven springer ut fra et grunnpremiss om at Dag Solstad er en «stor» forfatter; 

en hedersmann. Kilden til storhet er forstått som verkenes selvfremstilling som «store», og 
deres utvikling i det dynamiske samarbeidet med resepsjonen. Objektene for analysen er 

alle bokomslag med ham som avsender, med unntak som blir redegjort for, med det mål for 
øyet å identifisere hvordan visualiseringen av ham som «stor» har foregått på 

bokomslagene. Fremgangsmåten for tekstanalysen foregår ved å studere de viktigste 
modalitetene, én for én, for å finne elementer som har bidratt til denne «storheten». 

Verktøyene jeg bruker i tilnærmingen er hentet primært fra retorikk og semiotikk, men også 
fra multimodalitetsteori. Funnene jeg gjør skriver seg inn i en tradisjon og estetikk jeg viser 

stammer helt tilbake til samme tid som idealet om å være fullendt taler og hedersmann: 
antikken. På samme måte som for eksempel Cicero beskrev hvordan man i det lave stilleiet 

måtte legge bånd på seg og være diskret for å skape et troverdig ethos, er «less is more» 
det som kjennetegner Solstads bokomslag: de bærer preg av mer og mer tilbakeholdenhet. 

Avslutningsvis viser jeg kort til et par eksempler på bokomslag fra andre forfattere, man 
også kaller «store», som bærer preg av det samme.

Abstract  
This thesis is based on the premise that Dag Solstad is a "great" author; a man of virtue. The 
source to the greatness is understood as the works self-presentation as "big" and their 

development in the dynamic cooperation with the reception. The objects for the analysis are 
all book covers with Solstad as the sender, with exceptions being explained, with the 

purpose to identify how the visualization of him as "great" has taken place at the book 
covers. The procedure for the text analysis is done by studying the most important 

modalities, one by one, to find elements that have contributed to this "greatness". The tools I 
use in the approach are obtained primarily from rhetorics and semiotics, but also from 

multimodality theory. My findings enter into a tradition and aesthetics I show are originated 
all the way back to the same time as the ideal of being a man of virtue: the classical 

antiquity. In the same way as for instance Cicero described how in «the low level» one had 
to be unobtrusive to create a credible ethos, "less is more" is what characterizes Solstad's 

book covers: they are characterized by more and more discreetness. In the end, I briefly 
present a few examples of book covers from other authors, also considered "great", which 

bear the same features.
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1. Innledning 

1.1. Bokomslaget  
Angus Phillips ved Oxford Brookes University viser til en undersøkelse gjort for The 
Orange Prize for Fiction som kartla at hvis man ekskluderer kjennskap til forfatteren, 
er det bokas utseende som er den mest avgjørende faktoren for om en bok blir lest 
eller ikke (2007, s. 23). I denne oppgaven vil jeg koble disse opplysningene 
sammen: hvordan bidrar bokas utseende til kjennskap om forfatteren? 

Den mest avgjørende instansen for den endelige utformingen av omslaget er 
bokas designer sammen med forlaget. Til tross for at disse er bokomslagets 
avsendere i historisk forstand er det forfatteren som står som representant, og er 
dermed den opplevde avsender. Grunnen til dette er at en leser ikke nødvendigvis vil 
skille mellom bokas ytre og indre i møte med den. Noen forfattere er seg denne 
rollen bevisst og tar aktivt del i utformingen, mens andre ikke tar det til etterretning. 
Dette er grunnen til at jeg i denne undersøkelsen av bokomslagets meningsinnhold 
ser intensjonene og historisk avsender som irrelevante. Leseren kan dessuten aldri 
”vite” at det stemmer når en forfatter gir inntrykk av å ikke bry seg om hans eller 
hennes nyeste romans fysikk; det kan jo tross alt bare være spill for galleriet. I sitt 
berømte essay Hva er en forfatter? (2003 [1963], s. 302) mener Foucault at 
spørsmål som «Hvem snakker virkelig?» eller «Hva av hans dypeste selv uttrykte 
han i sin diskurs?» er irrelevante. Dette stiller jeg meg altså bak. 

 En annen ”opplevd” avsender er forlagsnavnet som alltid står trykket på 
omslaget. Det regnes riktignok å være liten bevissthet rundt forlagsnavn som 
merkevare innen skjønnlitteraturen, og derfor blir forfatternavnet enda viktigere. Et 
konkret eksempel på dette er at forfatternavnet alltid kommer tydeligere fram på 
omslaget enn hva forlagsnavnet gjør, mens designeren i beste fall er å identifisere i 
kolofonen. Når det er forfatternavnet som i størst grad overtaler lesere til å kjøpe 
boka blir det et imperativ å få denne merkevaren til å fungere effektivt.

Det er altså slik at forfatteren, som avsender, er uutløselig knyttet til et 
budskapet som ytres. Som Foucault også (2003 [1963], s. 292) skriver: «En anonym 
tekst klistret på en mur har nok en nedskriver - men ingen forfatter. 
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Forfatterfunksjonen er karakteriserende for måten visse diskurser eksisterer, 
sirkulerer og fungerer på i et samfunn». Dette viser ethosbegrepet, som jeg senere 
vil introdusere grundigere: Begrepet er hentet fra muntlig tradisjon i klassisk retorikk 
og knytter seg til at ”avsenderen er en del av verket” (Andersen, 1995, s. 35). Selv 
om dette er en tankegang som altså skriver seg helt tilbake til antikken, er det først 
den senere tid at oppfattelsen om at tradisjonelle tekster ikke kan leses uavhengige 
av tegnene som omgir dem har blitt gjeldende. Tore Rem (2003, s. 31) skriver at 
«[t]ypografi, layout, format, papirtype og innbinding også er med på å forme tekstens 
mening. Slik leseren møter teksten kan den ikke bestå av bare ord. Bokhistorien 
påpeker at disse bibliografiske kodene også må ̊med i fortolkningsarbeidet og 
prosessen med å fortolke et verks historiske meningsdannelser». 

1.2. Problemstilling 
I antikkens Roma veide tradisjonelt en talers bedrifter og verdighet tungt (Andersen, 
1995, s. 213-216). I innledningen til sin første bok forkynner den romerske 
retorikeren Quintilian budskapet: «Vår undervisning tar sikte på den fullendte taler, 
som ikke kan være annet enn en hedersmann » (Q II.17.43 ). Denne hedersmannen 1 2

må besitte «alle dyder». Påstanden om at taleren er eller må være en hedersmann 
må også ses i sammenheng med at med forestillingen om at veltalenhet er en dyd.

1.2.1. Dag Solstads storhet 
I sin doktoravhandling, Hvorfor så stor?, analyserer Inger Østenstad (2009) blant 
annet hvordan Aschehoug bevisst bruker omslaget til Solstads debututgivelse, 
Spiraler (1965) [fig. 1, s. 29], til å bidra til en spesiell posisjon. I den forbindelse 
sammenligner Østenstad Solstads bokomslag med den samtidige Gyldendal-
debutanten Fridtjof Lande [fig. 2, s. 29] sitt:

 Hedersmann blir brukt av Øivind Andersen (1995, s. 214). Direkte oversatt betyr vir bonus, 1

som er den latinske termen «en god mann»

 Oversettelse til norsk hentet fra Øivind Andersen (1995)2
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Den begynnende etableringen av forfatternavnet ”Dag Solstad” skjer ved at 
forfatternavnet gis samme størrelse og skrifttype som boktittelen. Det er også 
fristende å tolke den ulike plasseringen av forlagets navn på Landes og 
Solstads debutarbeider som signifikant. Mellom forfatternavnet Fridtjof Lande 
og forlaget navn er avstanden så stor som overhodet kan være, mens det er 
maksimal nærhet mellom forfatternavnet Dag Solstad og Aschehoug (s. 
63-64)

Denne forskjellsbehandlingen forklarer Østenstad med de to utgivelsenes forskjellige 
sjangre, og derav deres kulturelle status. Omslagsillustrasjonen, en spiral tegnet i en 
minimalistisk ekspresjonistisk stil, underbygger den modernistiske tradisjonen 
Solstads novellesamling skriver seg inn i. Østenstad argumenterer for at dette viser 
at bokomslaget kan bidra til en oppbygging av en forfatters kulturelle kapital av 
symbolsk natur, jamfør Bourdieu (1995 [1977]), allerede fra debuten av. Bare fem og 
et halvt år, en prosatekstsamling, et skuespill og en roman senere får Solstad et eget 
festskrift tilegnet seg i forbindelse med sin 30-årsdag. Han har med andre ord helt fra 
starten av sin karriere blitt presentert som en stor forfatter. I dag er man ikke spesielt 
kontroversiell ved å påstå at han er en av Norges største forfattere. Blant annet har 
han vunnet kritikerprisen tre ganger, vunnet Nordisk råds litteraturpris, blir stadig 
nevnt i forbindelse med Nobelprisen og ble senest litt tidligere i år tildelt Svenska 
Akademiens nordiske pris. Grunnpremisset jeg opererer med i denne oppgaven er 
derfor at ”Dag Solstad er en stor forfatter”. Videre har jeg oppfattelsen av at det vi i 
dag omtaler som en forfatters «storhet» kan settes i sammenheng med det som i 
antikken var «den fullendte taler»; hedersmannen. Det jeg vil gå etter i sømmene er 
hvordan Dag Solstad har blitt konstituert som nettopp en hedersmann på 
bokomslagene hans, noe som i følge Østenstad bidrar til at han er det:

I funksjon av språkbrukens iboende diskursive dialogisme er storheten å 
forstå som en påstand som det litterære verket fremsetter som seg selv. 
Kilden til storheten er verkets fremstilling av seg selv som stort og 
selvfremstillingens utvikling i det dynamiske samarbeidet med resepsjonen 
(2009, s. 25).

Denne forståelsen av storhetens tilblivelse vil jeg i denne undersøkelsen følge. 
Skjønt, der Østenstad utforsker hele det diskursive rommet vil jeg kun se på et 
element. For å ha noe å overordnet å rette meg etter arbeider jeg ut i fra følgende 
premiss:

!  3



Dag Solstads bokomslag forteller at han er en «hedersmann». Derfor er han det.

Ut i fra denne forutsetningen har jeg formulert følgende problemstilling:

Hvordan blir Dag Solstads forfatterethos som ”en hedermann” visualisert på 
bokomslagene hans?

I sin masteroppgave beskriver Hanne Cath. Brække (2010, s. 7) hvordan forlag kan 
etablere ethos forskjellige måter: 

På noen bokomslag står forfatternavnet i fete typer, på andre er navnet 
nærmest usynlig. Noen baksidetekster er lange, andre korte. På det ene 
omslaget smiler forfatteren mot en fra et portrett, på det andre omslaget 
glimrer forfatteren med sitt fravær. Det finnes åpenbart stor variasjon i 
hvordan forlagene lar forfatteren komme til syne i bøkenes omslag. 

Forskjellene kan nok til en viss grad skyldes tilfeldigheter mer eller mindre under 
forlagenes kontroll: Et fotografi kommer på avveie, og tiden strekker ikke til for å 
skaffe et nytt; medarbeiderne har hastverk når de skriver baksideteksten, og 
glemmer en detalj i forbifarten; en egenrådig designer insisterer på at omslaget skal 
være blått mens redaktøren ville foretrukket rødt. Imidlertid mener jeg at en 
gjennomgang av alle av en forfatters bokomslag vil avdekke visse tendenser. Jeg vil 
dykke rett inn i dette begrensede materialet for å si noe om hva dette sier om 
Solstads forfatterprofil spesielt. Avslutningsvis vil jeg se om de funnet jeg har gjort 
også kan identifiseres hos andre «store» forfattere generelt.

1.2.2. Inger Østenstads tilnærming 
I sin litterære diskursanalyse av Solstads forfatterskap, Hvorfor så stor?, nærmer 
Østenstad seg dette temaet så vidt. Hun søker i hans forfatterskaps utvikling og 
utforming etter grunnlaget for at det er blitt så selvfølgelig for så mange å utrope ham 
til Norges største nålevende forfatter. Materialet hun anvender består av hele Dag 
Solstads forfatterskap. Det vil si alt han har skrevet som forfatter, samt Solstads 
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selvfremstilling i intervjuer og hvordan han fremstilles i intervjuer og reportasjer. I 
tillegg har hun registrert alt av resepsjonsmateriale. Det være seg anmeldelser, 
artikler, avhandlinger, bøker eller bokkapitler. I alt dette materialet trekker hun frem 
noen milepæler som hun analyserer nærmere, samt at hun trekker frem dimensjoner 
av resepsjonsmaterialet hun ser som særlig interessant. Det er i løpet av denne 
gjennomgangen av hele Solstads utsigelsesrom, der alle uttrykk med ham som 
avsender er inkludert, hun også viser til enkelte av hans bokomslag. Skjønt ikke alle, 
og kun på et overfladisk plan. Grunnen til at hun ikke gikk dypere inn i dette var av 
hensyn til de tidsrammene hun arbeidet innenfor.  Østenstads avhandling skaper et 3

godt utgangspunkt for meg i utforskningen av på hvilken måte hans fremtreden på 
bokomslagene har bidratt til denne posisjonen.

1.3. Oppgavens gang 
I førstkommende kapittel vil jeg definere utvalget mitt. Videre vil jeg redegjøre for det 
teoretiske utgangspunkt jeg bruker for å belyse problemstillingen. Herunder 
kontekstualiserer jeg studien og plasserer den historisk, samt redegjør jeg for mitt 
begrepsapparat. Kapittel fire presenterer analyseobjektene: først forfatteren, deretter 
utgivelsene med presentasjon av designere og forlag, for deretter å gi et innblikk i 
bokdesignets kjennetegn og historie. Kapittel fem og seks er stedet for selve 
analysen. Først vil jeg se på navnenes og titlenes innhold, og deretter vil jeg lese de 
grafiske tegnene. Videre vil kapittel sju oppsummere og diskutere hva jeg kan slutte 
av funnene jeg har gjort i de to foregående kapitlene. Avslutningsvis vil jeg rette 
blikket utover og se på hvordan status er hos andre hedersmenn.

 Sagt i samtale med meg 15. september, 20173
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2. Utvalg 

2.1. Hva ser jeg på? 
Det hersker vel ingen tvil om at det er bøkenes forside som er viet til å fange 
oppmerksomheten først. Det omtales tross alt ofte som bokas ansikt . I bokhandlene 4

står kampen om hvilke bøker som blir frontet: Det sies at vesentligheten av å få vise 
frem sine bokansikter er så omfangsrik at hos mange bokhandelkjeder er det store 
summer i omløp for å få til nettopp dette. Forsiden fanger oppmerksomheten og 
skaper et løfte, mens baksiden utdyper, og eventuelle klaffer utdyper enda mer. Av 
bokomslagets ulike deler er det altså i forsiden den viktigste kampen om leserne 
foregår. Derfor antar jeg også at den mest vesentlige formingen av Solstad som en 
stor forfatter av det som utgjør bokomslagets ytre også foregår nettopp her. I denne 
oppgaven vil jeg med bakgrunn i dette kun analysere denne delen av omslaget. 

I smussomslagenes tid, som jeg vil komme tilbake til, var ikke omslagene 
laget med tanke på å forbli en del av boka. De var i stedet ment som emballasje man 
kunne ta av og kaste, og man kunne finne en finere bok under. Siden synet på 
bokomslag har endret seg vil jeg ikke ta hensyn til hvordan bøkene ser ut under 
denne «jakka». Når det kommer til utgaver uten omslag, som er vanlig for heftede 
bøker, vil jeg studere forsiden som den er. Selv om disse ikke har et omslag som kan 
tas av eller på vil jeg fortsatt bruke samme terminologi. 

2.2. Grensen for nytt design 
De fleste av Solstads titler har blitt trykket i mange, mange omganger, og med jevne 
mellomrom får de et helt nytt design. For å belyse hvordan storheten blir manifestert 
på omslagene er det naturligvis viktig å ta med alle omslag. Men hvor går egentlig 
grensen for hva som er nytt design? Jeg har latt denne grensen gå ved at designet 
har vesentlige forandringer. Flere av de seneste utgivelsens hans har først kommet i 
ett design innbundet, for så, et års tid senere, kommet med et så godt som 

 For eksempel heter boka om ”norske bokomslag i 100 år” nettopp Bokens ansikt (Haars & 4

Norvin, 2002)
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tilsvarende design, kun med endring i format (vanligvis heftet). I disse tilfellene tar 
jeg kun utgangspunkt i den ene utgaven. Likevel har jeg for eksempel tatt med både 
første innbundne utgave og første heftede utgave av Det uoppløselige episke 
element i Telemark i perioden 1591-1896 selv om disse har sterke likhetstrekk fordi 
jeg opplevde det som vesentlig at det dominerende elementet, skriften, hadde skiftet 
farge.5

2.3. Hva blir utelatt? 
I denne oppgaven vil jeg altså studere «alle» Dag Solstads bokomslag. Oversikt over 
dem finnes i en katalog helt til sist i oppgaven, som et vedlegg. Det er skjønt noen 
utgaver og titler jeg har utelatt i undersøkelsen.

2.3.1. Bokklubbens bøker uten eget design 
For det første gjelder dette de bøkene gitt ut av Bokklubben som ikke har eget 
omslagsdesign. Dette omfavner bøkene som ble gjenutgitt som en del av 
Bokklubbens kåring av De fire nye store, og gjelder et godt utvalg av titlene. Siden 
disse bøkene er bestillingsvare og ikke møter kunden i bokhandelen på ordinært vis 
selger de kun på navn og tittel og blir de ikke like interessante i det visuelle 
perspektivet jeg har.

2.3.2. Det som tilhører det tilsluttede rommet 
Siden det er Dag Solstad som stor forfatter jeg ser etter er det viktig for meg å 
fokusere på det som regnes for å tilhøre hans «kanoniske rom». På samme måte 
som at forfatteren blir forfatter når han eller hun trer fram som nettopp dette blir 
utsigelsen litterær når denne skjønnlitterære forfatteren trer frem, og disse 
diskursene blir anerkjent av kritikernes eksplisitte og publikums implisitte «svar». 
Inger Østenstad (2008, s. 86) betegner dermed «det kanoniske rommet» som «de 
dominerende diskursene som topper hierarkiet i litteraturens diskursive felt», videre 
tilordner hun de mindre prestisjefulle diskursene som understøtter og bekrefter de 
dominerende diskursene til det «tilsluttede rommet». Grensen for disse to 
kategoriene er uklar. Skal for eksempel Medaljens forside, en roman om Aker regnes 

 Svart til gull og fra rødt til svart5
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for litterær nok? Denne ble av ham selv og forlaget regnet som skjønnlitteratur, som 
tittelen antyder, og den ble dermed påmeldt innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. 
Kulturrådet var derimot uenig. I dette tvilstilfellet velger jeg å forholde meg til hva 
litteraturen ytrer om seg selv og jeg vil derfor inkludere denne boka. Artikkel- og 
essaysamlingene hans vil jeg også inkludere i det «kanoniske rommet» rett og slett 
fordi de pleier å bli inkludert i hans litterære diskurs . Titlene hans jeg derimot ikke vil 6

gå særlig inn på er de fem  bøkene han skrev med Jon Michelet i forbindelse med 7

ulike årganger av VM i fotball. Dette er da disse bøkene regner seg selv som 
sportsjournalistikk i bokform, og dermed ikke som tradisjonelt «litterære». 

2.3.3. Materialitet 
Bokomslag består også av flere dimensjoner enn hva jeg allerede har nevnt. I tillegg 
til det som handler om det rent visuelle, er naturligvis bokomslag, som så mye annet, 
romlige fenomener. Det har et format og det har en overflate. At jeg ikke tar spesielt 
hensyn til dette i min studie har to grunner: For det første regner jeg dette som 
sekundært fordi det ikke er her hovedtyngden i utformingen av bokomslaget ligger. 
Da tenker jeg på at vektlegging ligger på det man ser. For det andre ville dette gjort 
datainnsamlingen mye mer komplisert: fordi omslagene tradisjonelt ikke har blitt 
oppfattet som en del av boka har disse ironisk nok ofte blitt kassert når bøkene har 
blitt katalogisert for bevaring. Heldigvis er de ofte avbildet, men disse fotografiene 
sier dessverre lite om papirkvalitet og lignende.

 De er blant annet inkludert i hans samlede verker: Solstad i billigbok6

 Medregnet at han (og Michelet) bidro til Tom Stalsberg og Mortens Pedersens VM-bok i 7

2014 (Cappelen Damm) blir det seks.
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3. Teoretisk utgangspunkt 

I det følgende vil jeg plassere studiet av bokomslag i teoretisk tradisjon og kontekst. 
Jeg vil også identifisere og redegjøre for teorier og begreper som vil være nyttige 
verktøy i analysen og forklare hvordan disse fungerer sammen.

3.1. Forskning mellom to stoler 
Til tross for at bokomslaget, som tidligere forklart, skal selge boka, har det hatt 
vansker for å bli et fullverdig objekt innen markedsføringsforskningen. Noe Nicole 
Matthews og Nickianne Moody utdyper i artikkelsamlingen Judging a book by its 
cover (2007, s. xviii). De viser at emnet har havnet i posisjon mellom 
litteraturvitenskap og merkevarebyggingsteori, og har derfor lidt en stemoderlig 
behandling og blitt oversett. Noe av grunnen kan være at markedsføring av 
skjønnlitteratur har blitt oppfattet som mindre kommersiell enn andre industrier, og er 
derfor som kunst forøvrig, ”hevet over” markedsføring. Dette skriver også Angus 
Philips i sitt bidrag i samme antologi (s. 19). Som et såkalt åndsprodukt, tilskrives 
altså ikke boka den samme vareverdi som andre produkter i 
markedsføringsforskningen, og dermed har teknikkene som ligger til grunn for 
boksalg blitt nærmest usynliggjort. Først ettersom kodeksformatet har fått stadig mer 
konkurranse fra andre former for tekst og underholdning, i løpet av de siste tiårene, 
har boka i større grad blitt analysert fra et mediespesifikt utgangspunkt. Dette skriver 
forfatteren av Bokhistorie, Tore Rem (2003). Med utviklingen av nye medier har 
interessen for den tradisjonelle, trykte teksten blitt fornyet – og skapt økt 
oppmerksomhet om de mulighetene og begrensningene som finnes i bokmediet. 
Forskning på bokas visuelle aspekt har dessuten mye potensiale i det at det lenge 
har vært nesten upløyd mark.

I følge Brække (2010) gikk journalist Arne Berggren i 2007 hardt ut mot Dag 

Solstad og Jon Fosse og anklaget dem for å drive merkevarebygging. Kritikken kom i 
kjølvannet av Solstads opptreden i en tv-reklame for Bokklubben nye bøker. Hun 
skriver videre at ordene «merkevare» og «markedsføring» har stadig oftere blitt 
nevnt i forbindelse med litterære verk og deres opphavsmenn, både i den offentlige 
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mediedebatten og i litteraturteorien. Dette viser at til tross for bokas opphøyede 
status er og blir den er salgsprodukt.  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3.2. I bokhistorisk kontekst 
Ved dette vrir jeg på den tradisjonelle historisk-biografiske litteraturtolkningen. På 
1800-tallet var prosedyren å lese verk med det mål for øye å komme fram til 
forfatterens intensjon, eller å trekke linjer mellom liv og diktning. Forfatteren som 
historisk person var viktig for tolkningen av en tekst. Jeg tar også utgangspunkt i 
litterære verk for å si noe om forfatteren, eller forfatterbildet, men er ikke interessert i 
hvem som ”egentlig” står bak. På 1900-tallet overtok nærlesningen 
litteraturvitenskapen, der verket ble lest autonomt, og forfatteren ble uviktig 
(Haarberg, 2004). Det gikk så langt at Roland Barthes erklærte forfatteren for død i 
et essay i 1968: “At give en tekst en Forfatter er at påtvinge den en stopklods, det er 
at forsyne den med et sidste inhold, det er at lukke skriften” (2015 [1968]). Året etter 
skriver Michel Foucault sitt essay “Hva er en forfatter?” (2003 [1969]), hvor tekstens 
avsender gjenoppstår som relevant for tolkningen. Han argumenterte for at det å 
knytte et egennavn til en tekst ikke er et universelt fenomen, men en historisk 
spesifikk praksis. Rem (2003, s. 26) skriver at bokhistorien siden har foretatt både 
sosio-historiske analyser av forfatterrollen og av det Foucault altså kalte 
konstruksjonen av en «forfatterfunksjon». Kanskje kan man si at man paradoksalt 
nok blir nødt til å gjenintrodusere den funksjonen Barthes selv forsøkte å avskaffe 
hvis man virkelig tar leseren på alvor. Rem (ibid.) kommenterer at leseren i vår kultur 
opererer med en oppfatning av en forfatterfunksjon. Derfor bør denne utforskes. 
Bortvendingen fra nykritikkens autonomiestetikk, som dette representerer, ligger til 
grunn for oppfattelsen om at bokas lineære skriftlige tekst ikke kan leses uavhengig 
av alle de andre tegnene boka utgjør. Denne forståelsen var en del av en strømning 
på 1970 og -80-tallet da Robert Darnton initierte en samling av de bokhistorisk 
orienterte studiene i artikkelen ”What is the history of the books?” (1982). Et 
utgangspunkt for en bokhistorisk tekstforståelse er insisteringen på forbindelsen 
mellom lineær tekst og det fysiske uttrykket (Rem, 2003, s. 12-13). Bokhistorien er 
for så vidt ikke alene om å finne tilbake til en litteraturforståelse som inkluderer et 
syn for betydningen av forfatterens rolle i meningsproduksjonen. For eksempel pekte 
Pierre Bourdieus bidrag til litteratursosiologien, The Field of Cultural Production 
(1993), på de individuelle og kollektive strategiene som preget det litterære feltet, 
samt hvordan verkenes produksjon og mottagelse påvirkes av disse sosiale 
strategiene (Rem, 2003, s. 28). 

!  13



3.3. Genettes paratekster 
Det nevnte skiftet i litteraturforståelsen på 1970- og 80-tallet førte med seg en rekke 
nye begreper. Det som fremfor alt har blitt stående igjen er den franske 
litteraturteoretikeren Gérard Genettes paratekster, som han redegjorde for i sin bok 
Seuils (1987). Den engelske utgaven av boka med tittelen Paratexts – Thresholds of 
interpretation (1997), som jeg vil ta utgangspunkt i, røper hans gjennomgående 
metafor: Nemlig parateksten som en terskel. Første del av ordet, para, betyr ”ved 
siden av” eller ”tilleggs-”. Det er altså snakk om en tekst som er ved siden av eller i 
tillegg til annen tekst. For Genette er paratekster det som gjør at teksten blir en bok 
og presenterer seg som sådan. Elementer som blir som en terskel eller vestibyle, og 
dermed tar imot, inviterer leseren, og forbereder for lesningen (1997, s. 2).

3.3.1. Hvordan studere dem? 
Det interessante med paratekstene i sammenheng med analyse av 
avsenderelementet i bokomslag er at de er nyttige for å kategorisere de ulike 
elementene omslaget består av. Genette skriver at ”the approach we will take in 
studying these elements, is to consider a certain number of features that, in concert, 
allow us to define the status of a paratextual message, whatever it may be” (1997, s. 
4). Hans egen tilnærming er altså at ved å se på de ulike funksjonene kan man 
definere et parateksuelt budskap. Dette er en innfallsvinkel jeg stiller meg bak. 
Skjønt, da det paratekstuelle budskapet primært er ment i et mer teknisk møte med 
boken, vil jeg møte disse ved hjelp av andre tilnærminger for å få et mer fruktbart 
resultat. Disse tilnærmingene vil jeg straks komme tilbake til.

Genette deler paratekstene inn i peritekster og epitekster. Førstnevnte 
forholder seg til bokas fysiske utforming og design, omslag, forfatternavn, tittel, 
dedikasjon, baksidetekst, forord, etterord, mellomtitler og noter. Karakteristikker ved 
disse kan være at de er romlige, substansielle, funksjonelle og pragmatiske. 
Epitekster er elementer som tilhører verket, men som eksisterer på utsiden av selve 
boka. Dette vil si så som pressemeldinger, reklame og forlagskontrollerte omtaler. 
Inngangsporter til litteraturen som Genette derimot ikke mener er paratekster er de 
som ikke har forfatteren, eller hans allierte, som avsender. Som for eksempel 
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anmeldelser eller muntlige anbefalinger (1997, s. 3). 

3.3.2. Paratekster forut for lesningen 
Verdt å nevne er at mye av paratekstforskningen har lesningen og fortolkningen av 
selve det litterære verket som omdreiningspunkt. Dette vil jeg snu på og undersøke 
hvilken mening paratekstene formidler uavhengig, eller forut, for lesningen av bokas 
innhold. Grunnen til dette er analysens formål om å undersøke bokomslagene isolert 
sett. Det er derfor jeg kun konsentrere meg om de ytre aspektene ved den delen av 
paratekstene som kalles peritekster.

Som alle andre tekster tolker vi også paratekster når vi leser dem. Våre 
tolkninger avhenger av vår innsikt i hva paratekstene står for, av vår bedømmelse av 
deres troverdighet og av hvilke situasjoner de inngår som elementer i. I følge Dag 
Solhjell (2001) er et helt sentralt moment i lesing og tolking av paratekster 
forståelsen av den retoriske karakter i deres innhold og bruk; det vil si 
overbevisningsmidlene (s. 83). Dette er en oppfattelse jeg stiller meg bak. Videre vil 
jeg redegjøre for mitt retoriske utgangspunkt.
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3.4. Retorisk utgangspunkt 
I den vesteuropeiske tradisjonen møter vi retorikken som praksis allerede i de 
homeriske fortellingene Iliaden og Odysseen. Som eksempel på retorisk praksis 
illustrerer en overtalende tale Odyssevs holder at de homeriske skrifter er 
begynnelsen til en lære om retorikk (Kjeldsen, 2006, s. 27). Korax og Teisias regnes 
for å være de første retorikerne, eller sofistene. Det vil si personer som mot betaling 
underviser i talekunst (s. 28). Aristoteles’ Retorikk (fra omkring år 330 f.Kr.) er skjønt 
den tidligst bevarte læreboka i retorikk. Fra den romerske retorikken (ca. 100 f. Kr. til 
300 e. Kr.) finner vi de to helt dominerende retoriske retorikerne Marcus Tullius 
Cicero (106 - 43 f.Kr.) og Marcus Fabius Quintilianus  (ca. 35 - ca. 100) (Kjeldsen, 8

2006, s. 35).   

3.4.1. Ethos 
Jeg har allerede nevnt dette begrepet ved flere anledninger, og som jeg vil vise har 
ikke dette ordet en ensartet betydning. Ethos er godt kjent som et av Aristoteles tre 
retoriske bevismidler: ethos, logos og pathos, som viser til henholdsvis talerens 
karakter, logisk argumentasjon og følelsesappell. I følge Kjeldsen (2006, s. 116) har 
ethos sin plass først og fremst fordi retorikken handler om sannsynlighet: I tilfeller 
hvor vi ikke kan vite noe med sikkerhet blir talerens karakter avgjørende fordi vi blir 
tvunget til å stole på den som taler. Dertil kommer at tilhørere jo faktisk blir påvirket 
av talerens karakter. Aristoteles beskriver det på følgende måte i Retorikk (I. 2.1, 
overs.: 2006):

Talerens karakter gjør sin virkning når talen fremføres slik at den gjør taleren 
troverdig. Vi fester nemlig lettere og raskere tiltro til sympatiske personer. Det 
gjelder generelt og i alle situasjoner, men i fullt monn i saker hvor det ikke 
hersker visshet, men gis rom for tvil. Men dette må skje i talens løp, ikke 
gjennom en forutfattet mening om talerens egenskaper.

Når Aristoteles her fremhever at ethos må skapes i talens løp, og ikke bero på en 
forhåndsoppfatning, betyr det blant annet at ethos skapes gjennom logos, den 
logiske argumentasjonen. Det er nemlig argumentene vi bruker, og måten vi bruker 

 I denne oppgaven omtalt som Quintilian8
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dem på som skaper et bestemt ethos. Overført til bokomslagenes verden er det de 
elementene som argumenterer for hvorfor vi skal kjøpe/lese boka som skaper en 
(troverdig) karakter. Quintilian bemerker at ethos er vedvarende følelser, mens 
pathos er kortvarig. Både han og Cicero mente at disse to bevismidlene i noen 
tilfeller er av forskjellig art, bare i forskjellig grad, siden ethos ofte representerer en 
mildere følelse enn pathos. Der Aristoteles definerer ethos som den påvirkning 
talerens karakter utøver under selve talen, inkluderer Cicero de forutgående inntrykk 
tilhørerne har av talerens karakter (Kjeldsen, s. 117). Dette kalles det innledende 
ethos. Bokomslaget kan sies å være et innledende ethos til bokas innhold. Med 
aristoteliske øyne regnes som et ikke-retorisk bevismiddel, fordi det ikke kommer 
gjennom selve talen. Når ethos dermed blir etablert gjennom talen og dens logos, 
betyr det at vi ikke kan sette likhetstegn mellom taleren og den personen vi i forveien 
kjenner. Sett med Aristoteles’ øyne rommer enhver ny tale derfor også ny ethos. I 
følge Kjeldsen kan man derfor si at når vi opplever en taler, opplever vi retorisk sett 
ikke en person, men snarere en rolle. Dette er altså et retorisk fagteknisk ethos 
snarere enn et personlig ethos (s. 135). Dette er lett overførbart til min undersøkelse 
der det er Dag Solstad i rollen som forfatter som er taleren og ikke den faktiske, 
historiske Dag Solstad .9

3.4.2. Ethos som image 
Kjeldsen beskriver i Retorikk i vår tid (2006, s. 118) hvordan ethos nesten har et 
synonym i det engelske ordet image. Sistnevnte er som kjent et moderne begrep 
som i høyere grad enn ethos signaliserer en beskrivelse av karakter som er bevisst 
og potensielt uavhengig av både sakens argumenter og avsenderens ”egentlige” 
karakter. Å bruke ethos på denne måten sammenfaller riktignok godt med det jeg vil 
identifisere i undersøkelsesobjektene mine fordi jeg betegner det å være en ”stor” 
forfatter også som en rolle.

3.4.3. Visuell retorikk 

 I 16.07.41 reflekterer forøvrig den historiske forfatteren Dag Solstad omkring dette og lar 9

jeg-fortelleren Dag Solstad uttrykke: «Jeg kan bare innrømme det: Jeg har ikke vært meg selv 
siden far døde. Jeg har vært forfatteren Dag Solstad.» 
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Hos Aristoteles blir det ikke sagt mye om fremførelse som sådan, og det som blir 
sagt, har først og fremst med stemmebruk å gjøre. Det visuelle aspektet ved 
fremførelsen nevnes ikke med et eneste ord. I følge Andersen (1995, s. 117-118) har 
dette to grunner: For det første er det er relativt nytt emne, så det er ennå ikke 
utarbeidet en lære om det. Det som er skrevet som fremføringer gjelder ikke engang 
retorikken spesielt, men først og fremst skuespillerkunsten. Den andre grunnen er at 
Aristoteles ikke er spesielt interessert. Han ser nemlig emnet som vulgært. Han 
mener at fremføringen er en konsesjon til publikums sletthet (Retorikk III.1.5). Andre 
av de retoriske teoretikerne fra denne tiden trekker skjønt frem forskjellig typer 
mimikk som fordelaktig. Nest etter stemmen er ansiktsuttrykket eller mimikken det 
viktigste. I følge Cicero kommer alt an på øynene: «Ansiktet er sjelens speil, og 
øynene er sjelens mest uttrykksfulle tolker» (De Orator, III.221 ). 10

Kroppsbevegelsene fulgte riktignok sine regler; talerene skulle ikke gestikulere vilt: 
«Den retoriske gestus skal angi den generelle mening og sammenheng, ikke ved å 
peke, men ved å antyde, med en kraftig mandig kroppsholdning […]. Talerens ikke 
altfor livlige håndbevegelser lar fingrene følge ordene, ikke uttrykke dem» (De 
Orator, III.220). Også påkledning ble kommentert: Når taleren er kommet i gang, og 
medgangen gir ham vind i seilene, er det helt i orden med svetteperler i pannen og 
flagrende toga, mener Quintilian. Videre skriver han at litt bustete hår står godt til en 
engasjert og lidenskapelig tale, og det gir dessuten et godt inntrykk å ikke være for 
opptatt av sveisen (Q XI.3, s. 137-149, overs. 2001).

Jens E. Kjeldsen forfekter i sin doktorgradsavhandling, Visuel retorik (2002), 
en forståelse av at den visuelle retorikken ikke behøver forstås forskjellig fra 
verbalspråkets retorikk. Han bruker en kombinasjon av klassisk og nyere retorisk 
begrepsapparat i møte med bilder. Etter hans oppfattelse fungerer bildets 
grunnleggende elementer, de grafiske tegnene, retorisk gjennom sammenstillelse. 
Tilsvarende hva ord gjør i tale- og skriftspråkets retorikk (Kjeldsen, 2002, s. 80–81). 
Siden utsigerscenene jeg vil analysere er de rommene bokomslag skaper, som 
består av visuelle elementer, er det naturlig å anvende den retorisk-visuelle 
tilnærmingen Kjeldsen viser. Disse tankene har han fra den franske forskeren 
Roland Barthes (2015 [1964]) som i artikkelen Bildets retorikk argumenterte for at 

 Oversettelse hentet fra Øivind Andersen, 199510
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det eksisterer noen generelle retoriske operasjoner som fungerer uansett 
uttrykksform. Dette gjelder både i litteraturen og i bildet. Disse operasjonene mente 
han kan finnes og klassifiseres ved hjelp av den retoriske figurlæren. Kjeldsen (2006, 
s. 261) skriver at flere forskere har anvendt den antikke retorikkens lære om den 
retoriske utsmykning av talen – ornatus – i forsøket på å avdekke reklamens visuelle 
retorikk. De har avdekket at vi der kan finne visuelle paralleller til mange av 
retorikkens troper og figurer, og at reklamens tropologi derfor ikke bare gjelder 
verbaltekster, men også bilder.

 Kjeldsen viser til to hovedtyper av visuell retorikk: den latente og den 

manifeste. Sistnevnte er de klare retoriske uttrykkene. Han viser for eksempel til en 
valgkampkampanje der et parti bruker en sykkelhjelm som motiv i en plakat, og 
mener at dette er en symbol publikum vil oppleve som åpenbart, noe som vil skape 
engasjement (s. 208). I den motsatt enden av skalaen er de retoriske virkemidlene 
som er helt subtile. Det er disse han kaller latente. Tilbakeholdenheten disse 
representerer opphøyes til en verdi: 

En vigtig værdi og funktion ved denne type visuelle retorik er at skjule at der 
udøves retorik. Selvom de visuelle udsagn danner argumenter og påstande, er 
det retorisk set vigtigt at de ikke opfattes som sådanne (s. 207). 

Han mener at for å virke troverdig må du ikke påstå at du er det, du må derimot vise 
det. ”Show not tell”, altså.

 

3.4.4. Koblingen mellom retorikk og semiotikk 

Også retorikken må selvfølgelig ha en utforming. På samme måte som at 
paratekstene må ha det. Som jeg har vist kan den retoriske situasjonen skje ved 
bruk av tegn, enten det er skriftspråk, bilder, eller en kombinasjon av dette. Dette er 
grunnen til at semiotikk, som er læren om tegn, er svært relevant i min 
sammenheng. Eksempelvis vil et ikonisk tegn, som jeg skal komme tilbake til, utøve 
en ikonisk funksjon retorisk. Dette settes i stand når visuelle tegn appellerer ved at 
de for tilskueren forestiller noe, ligner noe eller helt åpent fungerer som en 
avbildning. Dette være seg fotografier, tegninger eller figurative malerier. Takket 
være gjenkjennelighet kan ikoniske tegn fremkalle og bevege emosjoner hos 
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mottakeren. Ved å fremstille mennesker, dyr eller situasjoner som vi kan identifisere 
oss med, kan fotografier og bilder fremkalle former for emosjonell identifikasjon, og 
dermed også ethos- og pathosappell. Kjeldsen eksemplifiserer med at hvis vi ser en 
person i froskeperspektiv vil bilder potensielt fremkalle de følelsene vi selv har når vi 
befinner oss i en situasjon hvor vi må se opp på en person (2006, s. 167).
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3.5. Semiotikk 
Mens retorikken har forholdet mellom avsender og tekst som sitt primære felt, 
hermeneutikken har forholdet mellom tekst og mottaker som sitt primære felt, kan 
man si at semiotikken har teksten i seg selv som fokusområde. Dette er som sagt en 
tegn-teori om hvordan forståelse kan forklares. I følge den sveitsiske 
språkteoretikeren Ferdinand de Saussure (1970 [1916]), som skapte begrepet 
semiologi , er tegn en helhet bestående av et materielt uttrykk og et immaterielt 11

innhold. Dette blir kalt signifikater og signifikanter. Et symbolsk tegns konvensjonelle 
betydning, forbindelsen dem i mellom, bestemmes både gjennom eksplisitte regler 
og gjennom vaner. Som kommuniserende vesener og brukere av symboler erfarer vi 
å forbinde bestemte tegn med bestemte betydninger. Vi lærer oss gjennom 
erfaringer at noe skal forstås som en metafor eller som en metonymi, de to retoriske 
figurene, som en representasjon for noe annet. Måten vi avkoder bilder på er en 
parallell til måten vi avkoder ord og tekster.

3.5.1. Peirce 
Den amerikanske filosofen, fysikeren og matematikeren Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) arbeidet uavhengig av Saussure med lignende tanker i samme tidsrom. 
Teorien han definerte kalte han derimot semiotikk, og det er den betegnelsen som 
primært brukes i dag om retningen, og blir ansett som en samlebetegnelse 
(Gripsrud, 2015, s. 135). I følge ham er semiotikk fortolkning av tegn som grunnvilkår 
for mening, og er basis for alle kunnskaper (Peirce, 1994, s. 97).  Definisjonen hans 
av ”tegn” er annerledes enn hos Saussure. Peirce skriver: ”Et tegn eller 
repræsentamen er noget, der for nogen står for noget, i en vis henseende eller 
egenskap (s. 94)”. Han tar altså utgangspunkt i at alt kan være et tegn, så lenge det 
betyr, ”står for”, noe for noen.

Peirces modell over tegnets bestanddeler, de tre trikotomier (s. 318), består 
av tegn, objekt og interpretant. Tegnet er da det som står for noe annet, objektet er 
det tegnet står for, mens interpredanten er den betydningen tegnet har for noen. 

 Etter den franske tradisjonen brukes semiologi fremfor semiotikk. I dag er riktignok 11

sistnevnte begrep mest utbredt, og jeg vil derfor anvende dette.
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Tegn-delen a trikonomien kan videre deles inn i tre kategorier etter hvilken attributter 
de har:

Ikoniske tegn ligner på det de står for. Det kam rett og slett si fotografier, eller 
en tegning som liger en søppelbøtte øverst i word-dokumentet som viser at her kan 
du trykke for å forkaste alt du har skrevet, eller bilde av en gul rund sirkel det 
kommer streker ut fra på værmeldingen, som spår sol. 

Et symbol er derimot tegn der forbindelsen er arbitrær. Den inneholder altså 
en kode som må tillæres. Eksempler på dette er at en due, aller helst hvit, viser til 
fred, rødt lys signaliserer at man skal stoppe eller at en sirkel med et kors under er 
kvinners, eller feminismens, tegn.

Det siste tegnet et indekser. Ordet i seg selv er det engelske for ”pekefinger”, 
og viser til noe som ”peker” på noe annet. Røyk viser for eksempel til at noe brenner, 
mens skispor viser til at noen har gått på ski (1994, s. 100-101).

3.5.2. Denotasjon og konnotasjon 
Innenfor semiotikken er det videre ofte snakk om betydningens to trinn: denotasjon 
og konnotasjon (Gripsrud, 2015, s. 117-118). Der betegnelsen denotasjon viser til 
den første, direkte betydningen, men konnotasjon viser til den indirekte betydningen. 
Denne dikotomien er knyttet til strukturalismens skille mellom informasjons- og 
kommunikasjonsnivået og det symbolske nivået. Noe av bakgrunnen for skillet 
mellom disse to nivåene er at tegnenes innhold er omskiftelig i tid og rom, og altså 
ikke en absolutt binding mellom uttrykk og innhold. Samme innhold kan bety 
forskjellige ting for forskjellige mennesker til ulike tider. Verdt å merke seg er dog at 
konnotasjon, til tross for at ordet har samme utgangspunkt, må skilles fra 
assosiasjoner. Der konnotasjoner er kulturelt etablerte, kodifiserte, 
fellesassosiasjoner, er assosiasjoner individuelle. Dette viser semiotikkens 
pragmatiske dimensjon, altså hvordan tegnene er situasjonsbestemte. 
Kommunikasjonen er avgjort av sender og mottakers ”sted” og ”formål”. Kodene som 
regulerer de konnotative betydningene er selve nøkkelen til semiotikkens 
pragmatiske dimensjon fordi det er knyttet til bestemte kulturelle fellesskap som 
deler konvensjonene det er snakk om. Som eksempel på dette viser Roland Barthes 
i det kjente essayet Bildets retorikk (2015 [1964], s. 39) hvordan flere forskjellige 
elementer i en annonse hadde ”italienskhet” som felles konnotasjon. Barthes 
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påpekte at for å oppfatte dette er man avhengig av en forhåndsetablert fortrolighet 
med visse turistklisjeer. 
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3.6. Multimodalitet og det utvidede tekstbegrep 
Semiotikken danner også utgangspunktet for det som kalles multimodale tekster og 
det utvidede tekstbegrep. I møte med studieobjektene mine og den intersemiotiske 
møteplassen som skapes her, samt Genettes paratekstbegrep, er det viktig å 
presisere at jeg benytter meg av et utvidet tekstbegrep. Så langt jeg kan se definerer 
ikke Genette sitt begrep om hva en tekst er, men i sin gjennomgang nevnes både det 
kan kaller ”iconographic items”  (1997, s. 24) og «printings»  (s. 33) på lik linje som 12 13

tekst i form av tradisjonelle skrifttegn. I allmenne oppfattelsen av ordet «tekst» ligger 
det en underforståelse av at tekst er lik skrift; trykte ord. Innenfor kommunikasjon- og 
tekstteori defineres riktignok tekst ofte som noe som er satt sammen av språklige 
tegn, samtidig som det åpnes for at disse tegnene kan kombineres med tegn fra 
andre språksystem (Løvland 2007, s. 11): en ”fellesbetegnelse for medienes 
meddelelser” (Larsen, 1999, s. 19). Innenfor multimodalitetsteori brukes 
tekstbegrepet uten å knytte det spesielt til verbalspråket. Her er det tekster det 
kommuniseres gjennom, uavhengig av hvilket tegnsystem som brukes (Kress 2003, 
s. 47). Hver av modalitetenes tekstytringer består av representerer en semiotisk 
meningsressurs, som forstås som et sansbart uttrykk som har potensial til å skape 
mening i en bestemt brukssituasjon (Engebretsen, 2010, s. 20). Mellom disse 
modalitetene, ressursene, sier vi at det skapes en såkalt informasjonskobling. I følge 
Theo van Leeuwen (2005, s. 230) kan disse kategoriseres på fem ulike måter: 
spesifisering, tolkning, omskriving, kontrastering og utfylling. I møte med 
bokomslagene som sammensatte tekster er disse kategoriene nyttige. 

3.7. Oppsummering 
Over har jeg forsøkt å gjøre rede for hvilke teorier jeg knytter meg til, og hvilke 
begreper jeg bruker. Nå er det på tide med en kort oppsummering, før jeg 
presenterer studieobjektene, og endelig analysen.

 Bildebruk12

 Ment som papirkvalitet13
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Siden det er avsender jeg studerer er det naturlig å anvende retoriske verktøy 
da disse har dette som sitt fokusområde. Tradisjonelt har retorikk kun fokusert på 
tale, men i løpet av 1900-tallet har visuell retorikk blitt stadig mer fremtredende. Når 
man i retorikken ser på avsenders troverdighet som overtalelsesmiddel, slik jeg vil 
gjøre i analysen, kalles dette ethos. I moderne retorikk er dette begrepet nært knyttet 
til det engelske begrepet image, og det er slik også jeg bruker det. De retoriske 
elementene består alle av tegn. Siden disse er lokalisert i forbindelse med 
bokomslag utgjør de paratekster, et begrep hentet fra Gerard Genette, som peker 
mot den lineære teksten. I møte med disse trenger jeg redskaper fra semiotikken for 
å finne meningsinnhold. Her er denotasjon/konnotasjon og signifikat/signifikant 
viktige siden begge disse ordparene sier noe om ord/tegn og innhold. 
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4. Om analyseobjektene 

I dette kapittelet vil jeg starte med å gi en introduksjon til forfatteren jeg studerer som 
historisk person. Dette inkluderer en kort bibliografi og om utgivelsene 
litteraturhistorisk. Her baserer jeg meg primært på forskningsbibliotekar Hege 
Stensrud Høsøiens bibliografi og Marius Wulfsbergs biografi skrevet i forbindelse 
med markeringen av Solstads 70-årsdag i 2011, og utstillingen Sveve, sveve. Jeg 
utdype forholdene rundt hans litterære debut, som jeg også nevnte innledningsvis, 
og redegjøre for bokseriene verkene hans inngår i, samt hvilke forlag som står bak. 
Dette gir et bilde av hva hans komplette katalog egentlig inneholder. Videre vil jeg 
introdusere det fysiske materialet denne undersøkelsen kretser rundt: 
Bokomslagenes kjennetegn og historie, med vekt på det formmessige i perioden 
1960 - 2017.

4.1. Om forfatteren og om utgivelsene litteraturhistorisk 
Den historiske forfatteren Dag Solstad har lang fartstid. Hans debut som 
skjønnlitterær forfatter var allerede i 1965, i en alder av 24 år, med novellesamlingen 
Spiraler. Fra før har han jobbet som journalist i arbeideravisen Tiden i Arendal. Her 
skrev han skrevet nyhetsartikler, reportasjer, fotballreferater og filmomtaler, i tillegg til 
en rekke petiter signert SoDa under vignetten ”Sleng på byen”, som mange år 
senere skulle utgis i bokform. Jeg vil i det følgende redegjøre for hans litterære 
utgivelser, samt sette forfatterskapet i litteraturhistorisk kontekst.

I 1966 tar han over tidsskriftet Profil sammen med Jan-Erik Vold, Einar 
Økland, Paal-Helge Haugen og Espen Haavardsholm, og forvandler det til et talerør 
for den nye norske litteraturen. Prosatekstsamlingen Svingstol utkommer i 1967, der 
åpningsteksten ”Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger” gir bud om et direkte forhold til 
virkeligheten, i følge forskningsbibliotekar Marius Wulfsberg. De neste to årene gir 
han ut kabareten Georg: sit du godt? sammen med Einar Økland, og det som i dag 
regnes som hans litterære gjennombrudd: romanen Irr! Grønt!. I følge professor i 
nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo Per Thomas Andersen (2001, s. 501) er 
denne boken et godt eksempel på sen-eksistensialisme. Denne romanen fikk han 
Kritikerprisen for.
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Etter at Solstad i 1971 flytter til Halden med sin familie begynner hans politiske 
engasjement. Han er med i SUF-ml, senere i AKP-ml, han arrangerer 1. maitog og 
deler ut løpesedler mot EF. I romanen Arild Asnes, 1970, som gis ut dette året, 
skildrer han indirekte sin egen utvikling fra uavhengig intellektuell til kommunist, i den 
sosialrealistiske romanens politiske estetikk. Boka blir innstilt til Nordisk råds 
litteraturpris. Tre år senere kommer den historiske romanen 25. september-plassen. 
Nå er det arbeiderlitteratur som gjelder, og han forlater Aschehoug til fordel for 
venstreradikale Forlaget Oktober. Her utgir han ut en triologi om andre verdenskrig. 
Det siste av bindene i denne serien, Brød og våpen, utkommer i 1980, og nå er troen 
på revolusjonær arbeiderlitteratur i ferd med å ebbe ut. Han tar et kraftig oppgjør 
med AKPs litterære program, og skriver romanen Gymnaslærer Pedersens beretning 
om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (1982) om ml-
bevegelsens vekst og fall. Før tiåret er over publiserer han ytterligere to romaner, en 
artikkelsamling og to bøker om fotball-VM sammen med Jon Michelet. Sistnevnte er 
noe helt nytt i det litterære Norge. Den dystre beskrivelsen av drabantbylivet i Forsøk 
på å beskrive det ugjennomtrengelige (1984) får ikke spesielt god mottakelse. Det 
får imidlertid Roman 1987, som han mottar Nordisk råds litteraturpris for.

På begynnelsen av 1990-tallet utgir han Medaljens forside. En roman om 
Aker, som utløser en debatt om skillet mellom fiksjonsprosa og sakprosa. I 
forbindelse med dette skriver Solstad også mange essayer om romankunstens 
egenart og meddelelsens problem. På denne tiden skjer det også noe svært viktig 
med fortellermåten hans. Bøkene fremover blir i følge Andersen (s. 503) svært 
reflekterende med langt essayistiske avsnitt. I løpet av et par år utgis Ellevte roman, 
bok atten (1992), som han igjen mottar kritikerprisen for, og Genanse og verdighet 
(1994), som blir kåret til 1990-tallets beste roman i Århundrets bibliotek. Videre utgir 
han Professor Andersens natt (1996) og T. Singer (1999), og får Kritikerprisen for 
tredje gang, samt Brages ærespris.

På 2000-tallet bor Solstad vekselvis i Oslo og Berlin. Han utgir romanene 
16-07-41 (2002), Armand V. (2006), 17. roman (2009) og Det uoppløselige episke 
element i Telemark i perioden 1591- 1896 (2013), samt flere artikkelsamlinger. I 2011 
ble han tildelt Statens æreslønn for sitt forfatterskap, og i 2017 ble han som nevnt 
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tildelt Svenska Akademiens nordiske pris, av samme juryen som også utdeler 

Nobelprisen i litteratur.  

!  29



4.2. Solstads litterære debut 
Innledningsvis var jeg inne på omstendighetene rundt Solstads litterære debut i 
henhold til Inger Østenstads doktoravhandling. Hun beskriver hvordan han med 
novellesamlingen Spiraler [fig. 1] debuterte på det som var Norges største og mest 
velrenommerte forlag, Aschehoug, og trådte inn i litteraturfeltets sentrum (Østenstad, 

2009, s. 60). Boka ble presentert under overskriften ”En samling eiendommelige 
noveller”, og forfatteren presentert som en ung, intellektuell akademiker. Videre blir 
det signalisert at dette er modernistiske noveller. Østenstad (s. 61) sammenligner 
med debutanten Fridtjof Lande som blir lansert parallelt på samme forlag med boka 
Ukjent nazist [fig. 2]: 

Til sammenligning blir Ukjent nazist presentert som en ”interessant roman om 
en bondehøvding som blir nazist”, og forfatteren som ”en ung mann på 29 år 
som praktiserer som lærer i Oslo”, og som ”ser klasse- og nasjonalitets- og 
rasehovmodet som en av [nazismens] sterkeste drivkrefter”. 

!  30

Fig. 1: Spiraler (1965). Aschehoug forlag. 
Solstads debututgivelse

Fig. 2: Ukjent nazist av Fridtjof Lande 
(1965). Aschehoug forlag



Hun beskriver videre hvordan omslagsillustrasjonen hos Lande er en tegning fra 
norsk bygdemiljø, og hvordan forfatternavnet er satt i versaler, dog med vesentlig 
mindre typer enn boktittelen. Sammenligningen viser at etableringen av 
forfatternavnet ”Solstad” skjer ved at debutboka hans får en annen presentasjon enn 
hva som er vanlig for skjønnlitterære debutanter. Verdt å merke seg er det og at 
forlagsnavnet hos Solstad er plassert i umiddelbar nærhet til forfatternavnet og 
tittelen, mens hos Lande er det plassert så langt unna som overhode mulig. 

Østenstad bemerker også noe annet (s. 83): til Dag Solstads 30-årsdag i 
1971 fikk han et eget festskrift. Det består delvis av hylningsdiktning på 43 sider fra 
andre forfattere , som understøtter inntrykket av at Dag Solstad er primus inter 14

pares – først blant likemenn. ”Festskriftet trekker en rekke andre forfatternavn inn i 
hans ”intensjonssfære” og gjør deres beundring til en vekstgrunn for hans storhet, og 
dette skjer med Dag Solstads forfatternavn som garant på tittelbladet,” kommenterer 
Østenstad (s. 84). Videre består boka av delvis av hans egne tekster fra tiden i 
Arendal og dels av essays og anmeldelser. Det av boka som består av hans tekster 
er hans ”tekster i utvalg”, som er en utgivelsestype forlag normalt vil vie en mer 
etablert forfatter enn Dag Solstad på dette tidspunktet var.  

 Olav Angell, Paal-Helge Haugen, Liv Køltzow, Eldrid Lunden, Arild Nyquist, Helge 14

Rykkja, Jan Erik Vold, Jorunn Aanderaa, Anders Bye, Kjell Heggelund, Espen 
Haavardsholm, Georg Johannesen, Arvid Torgeir Lie, Tor Obrestad og Einar Økland
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4.3. Forlagene og designerne 
Det var Aschehoug som antok Dag Solstad første gang og utga novellesamlingen 
Spiraler. Som nevnt forlot han riktignok dette forlaget til fordel for det den gang 
venstreradikale forlaget Oktober etter utgivelse av 25. september-plassen i 1974, 
hans femte bok på forlaget. Georg, sit du godt? utgitt sammen med Einar Økland ble 
utgitt på Samlaget. Første utgivelse på Oktober ble dramaet Kamerat Stalin eller 
familien Nordby i 1975. Videre er det primært dette forlaget som har stått for 
utgivelsene hans. Unntakene er Medaljens forside: en roman om Aker som ble utgitt 
på Cappelen, og hans aller siste utgivelse, Dag Solstad leser Olav Duun, som ble 
skrevet på bestilling av Nasjonalbiblioteket og også utgitt i bokform av dem. Senere 
har Oktober overtatt rettighetene på de bøkene Solstad har gitt ut på andre forlag, og 
utgitt de fleste av dem også selv. Utgivelsen fra Nasjonalbiblioteket er skjønt så ny at 
for den er dette uvisst. Det er også verdt å merke seg at mange av utgivelsene hans 
også er utgitt og distribuert av Bokklubben. Vanligvis har de brukt den samme 
formgivningen som forlagene hans, skjønt har de selv ved et par anledninger 
gjenutgitt titler med eget design.

I følge Norvin (Haars & Norvin, 2002) var ikke vanlig å sette navnet på designeren i 
kolofonen tidligere. Bakgrunnen for dette var at omslagsdesignet ble gjort av egne 
grafikere innad i forlaget. I dag er normal prosedyre å bruke designbyråer som 
gjerne er spesialisert på bokdesign utenfra. Forlaget Oktober bruker stort sett det 
samme byrået: Exil Design ved Egil Haraldsen. Det er også han som har designet de 
aller, aller fleste av Solstads bokomslag. 
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4.4. Serier 
Jeg har kort skissert Solstads bibliografi, men det er selvfølgelig ikke sånn at 
bibliografien dekker alle utgivelser med hans navn som avsender. Tanken går da til 
at alle gjenutgivelser av titlene hans gir et tydeligere og mer utvidet bilde av hans 
katalog og utgivelsesprofil. 

4.4.1. Dag Solstad i billigbok favner 

de fleste titlene 
Av alle verkene han står bak er det kun 
dramaene, Georg, sit du godt og Kamerat 
Stalin eller familien Nordby, som kun er 
utgitt én gang. Øvrige titler, foruten 
fotballbøkene som jeg ikke ser spesielt på 
her , er minst utgitt i serien Dag Solstad i 15

billigbok  [fig. 3]; utgitt fortløpende fra og 16

med år 2000. Denne serien har et veldig 
helhetlig design, men serienavnet 
kommer kun diskret frem på klaffen med 
oversikt over tidligere utgivelser i serien. 
Det er ingen markering hverken på 
forsiden eller baksiden. I 
bibliotekdatabaser blir denne serien 
vekselvis kalt Dag Solstad i billigbok og 
vekselvis Dag Solstads samlede. 
Sistnevnte primært i sammenheng med at 
de første 22 titlene var utgitt, og det var mulig å kjøpe dem samlet. Kortere prosa og 

artikler kan være utgitt som en del av ulike titler, men så langt jeg kan se er alt utgitt 
flere ganger for å møte nye lesere. 

 Disse har skjønt også blitt utgitt i flere omganger15

 Essayet Dag Solstad leser Olav Duun ble utgitt nå i år, så den har ikke rukket gjenutgivelse16
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Fig. 3: Roman 1987 (2007). Fra serien Dag Solstad 
i billigbok



4.4.2. Serier frem til årtusenskiftet
Tidligere redaktør for Gyldendals Lanternebøker, Sigmun Hoftun, siteres i Bokas 
ansikt (Haars & Norvin, 2002, s. 66) i at etter at boksalget mot slutten av femtitallet 
hadde pekt nedover i flere år på rad ble middelet å presentere vellagret vin på ny 
flaske: trykke opp eldre titler i ny drakt. Som en strategi blir ofte bøker da gjenutgitt 
som en del av en serie, en tradisjon hentet fra det anerkjente britiske forlagshuset 

Penguin. Ideen er å standardisere omslagsdesignen for å lettere kunne henvende 
seg til og bli gjenkjent av litteraturkjennere (Haars & Norvin, 2002, s. 180). I moderne 
leksika er det lite informasjon om hva en bokserie innebærer. Bokhistoriker Leslie 
Howsam (1992) definerer fenomenet skjønt med følgende kjennetegn: ”A series may 
be defined as a named, sometimes numbered, group of books with a common 
theme, usually with uniform binding, and often uniformly priced, appearing under a 
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Fig. 4: 25. september-plassen (1978) som en 
del av Aschehougs Fontenebøker

Fig. 5: Ellevte roman, bok atten (1995) som en 
del av Oktobers serie Op



general title” (Howsam, s. 5). 

I tillegg til de egne Solstad-seriene, som jeg straks kommer tilbake til, er flere av 
titlene hans utgitt i serier sammen med bøker av andre forfattere. Eksempler på 
dette er Aschehougs Fontenebøker  [fig. 4] på 70-tallet og 80-tallet, et svar på de 17

veldig populære Lanternebøkene fra Gyldendal. Videre er Georg, sit du godt? utgitt 
på en tilsvarende serie hos Samlaget: Orion dramatikk. Etter at han gikk over til 
Forlaget Oktober har han vært en del av serien Albatross , en serie med emblemet 18

Op  [fig. 5] fra midten av 90-tallet , samt Bokklubbens nye bøkers serie De fire nye 19 20

store  (som jeg som tidligere nevnt ikke skal vie mye oppmerksomhet). I tillegg til 21

årets utgivelse fra Nasjonalbiblioteket: Dag Solstad leser Olav Duun. Dette er en 
serie med kjente norske forfattere som skriver om andre kjente norske forfattere. Om 
serien Op kommenterer Norvin (Haars & Norvin, 2002, s. 91) at «Haraldsen og 
Oktober har truffet i det svarte feltet i blinken», og at seriepreget er klart artikulert 
med et frisefeltet øverst som er så lite at det kan bære de fleste illustrasjoner.

4.4.3. Nyere serier 
I tillegg til allerede nevnte Dag Solstad i billigbok [fig. 3], som favner de fleste 
utgivelsene, har det kommet flere pocketserier etter år 2000. Den ene bærer 
merkelappen Oktober pocket, som er markert med en hvit ramme, som går igjen på 
samme sted på alle nyutgivelsene, samt at de fleste har et lignende design. Blant 
disse finnes også utgaver av Genanse og verdighet og Ellevte roman, bok atten, 
begge er utgitt i 2005, som minner om de tilsvarende titlene i Dag Solstad i billigbok-

 Her inngår Irr! Grønt fra 1974 og 1979, og 25. september-plassen fra 1978.17

 Her inngår Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige fra 1989, Gymnaslærer Pedersens 18

beretning om den politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land fra 1992 og Roman 1987 fra 
1994

 Står naturligvis for ”Oktober Pocket”19

 Her inngår Ellevte roman, bok atten fra 1995 og Irr! Grønt! fra 199620

 Her ble fire verk av hver av Solstad (Irr! Grønt!, Arild Asnes, 1970, Gymnaslærer 21

Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som hjemsøkte vårt land og Roman 
1987), Wassmo, Kjærstad og Fløgstad utgitt i forbindelse med Bokklubbens 20-årsjubileum.
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serien. Grunnen er at omslaget har samme visuelle preg, men fremstår ellers med 
en simplere papirkvalitet og helhetsuttrykk. Av de øvrige Oktober pocket-bøkene 
skiller den nyeste pocketutgaven av 
Gymnaslærer Pedersens beretning 
om den store politiske vekkelsen 
som har hjemsøkt vårt land [fig. 10] 
seg spesielt ut. Den har nemlig, 
som jeg senere vil vise, en annen 
visuell profil i at den tydelig viser til 
filmatiseringen som ble gjort av 
boka. Serien Oktober pocket er 
forøvrig omfattende og inkluderer et 
stort antall titler utgitt på Oktober 
etter tusenårsskiftet. 

De siste årene har det også 
kommet en serie markert med 
kjennetegnet Solstad-klassiker [fig. 
6] som foreløpig teller seks titler, der en av dem inneholder to verk. Felles for dem, i 
tillegg til selve merkelappen som er godt synlig på både forsiden og på ryggen, er at 
de har en helhetlig designprofil. Det er derfor langt på vei naturlig å håndtere disse 
sammen. Verdt å merke seg er også at han tidligere i år som nevnt var en del av 
Nasjonalbibliotekets nye serie der kjente forfattere skal gi en lesning av andre 
forfattere med sitt bidrag: Dag Solstad leser Olav Duun. 

4.4.4. Bibliofilutgavene 
Noe annet som er verdt å merke seg er at fire av titlene  har kommer i såkalt 22

bibliofilutgave. I følge pocketredaktør i Forlaget Oktober, Ane Øien Stensland , er 23

dette utstyrsmessig mer påkostede utgaver med eget omslagsdesign, pen innbinding 
og tykk, god papirkvalitet. Mens det vanligste for gjenutgivelser er å være i heftet 
form, er disse innbundet. I tillegg er de nummerert og signert av Dag Solstad selv. 

 Genanse og verdighet, Professor Andersens natt, T. Singer og Armand V.22

 I mailutveksling 23. oktober 201723
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Fig. 6: Serien Solstad-klassiker. Utgitt fra og med 2013. 
(Bildet er hentet fra Oktober forlags Instagram-konto)



Hvert eksemplar koster rett i underkant av 1000 kr, og de er kun trykket i kun et par 
hundre eksemplarer. Bibliofilutgaven av Genanse og verdighet [fig. 7] skiller seg 
spesielt ut ved at den inneholder seks 
illustrerende bilder av kunstner Kjell Erik Killi 
Olsen, i tillegg til et løst original-litografi 
nummerert og signert av ham. ”Bibliofil” 
betegner i følge Store Norske Leksikon en 
boksamler, og ”bibliofilutgaver” betegner videre 
da et bokverk særlig myntet på dem. Genette 
(1997, s. 35-36) skriver at denne måten å 
skape eksklusivitet for har det vært bevissthet 
for lenge, og viser til at for eksempel av de 50 
«folioutgavene» av Prousts Jeunes Filles en 
fleurs , utgitt i 1920, inneholdt hver og en av 24

dem noen sider av forfatterens genuine 
manuskript. Eksklusivitet, med andre ord.

 Genette skriver tittelen slik, men så vidt jeg kan se er den fulle tittelen À l’ombre des 24

jeunes filles en fleur (norsk tittel: I skyggen av piker i blomst), og inngår som bok to i serien 
À la recherche du temps perdu (På sporet av den tapte tid)
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Fig. 7: Nummerert/signert trykk av Kjell 
Erik Killi Olsen, lagt ved Genanse og 
verdighet (1999)



4.5. Hva kjennetegner bokomslag? 
Jeg har tidligere definert og begrenset bokomslagene i henhold til hva jeg vil studere. 
Videre vil jeg derimot gå nærmere inn på omslagenes generelle kjennetegn, før jeg i 
neste delkapittel ser på omslagsdesign historisk. 

Peter Haars (Haars & Norvin, 2002, s. 12) skriver at på samme måte som at 
strategisk design skal finne den profilen som best ivaretar bedriftens identitet og 
målsetting, er det bokdesignerens oppgave å tolke bokens innhold visuelt. Den 
identiteten han som designer gir boka skal være den visuelle informasjonen 
mottakeren følgelig trenger for å kunne forholde seg til boka. Omslagsdesignet skal 
hjelpe betrakteren å fatte hvilken kategori og/eller sjanger boka tilhører. 
Hovedgruppene er skjønnlitteratur og sakslitteratur, og under dette finnes en lang 
rekke subsjangre. I valg av stil og uttrykk innvirker valg av designkonsept, og ikke 
minst valg av designer/illustratør. Betrakteren må først kunne plassere den enkelte 
boka mentalt før han eller hun forventes å ville se nærmere på den. Haars (s. 13-14) 
tar videre utgangspunkt i seks ulike konsept for utformingen av bokomslag: 

Det fortolkende omslaget der designeren bruker teksten som utgangspunkt for 
en selvstendig bilde- eller symboltolkning. 

Det typografiske omslaget der designeren ønsker å dempe ned de visuelle 
inntrykkene slik at omslaget ikke konkurrerer unødig med bokas innhold. Eller ved at 
forlaget ønsker å fremheve forfatteren som særlig litterær, eller såpass kjent at han 
ikke har behov for visuell profilering. Det kan også være  at teksten er såpass 
vanskelig og utilgjengelig at bildeuttrykk vil bli misvisende. Lenge ble typografiske 
omslag brukt til nesten alle vitenskapelige og teoretiske utgivelser, nettopp fordi det 
virket umulig eller upassende å tolke dem visuelt.

Portrettomslaget er vanlig både i sammenheng med skjønnlitteratur og 
sakprosa. På samme måte som med det typografiske omslaget skaper ikke denne 
typen omslag problemer i henhold til tekstens egenart, men har den fordelen at det 
likevel skaper et «personlig» preg.

Omslag som fotografisk dokument innebærer bokomslag som benytter seg av 
fotografier som ikke opprinnelig ble laget spesielt for denne boka. Disse er med å 
underbygge tekstens troverdighet enten det er en dokumentarreportasje eller en 
realistisk roman.
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Kunstomslaget benyttes innenfor alle boktyper. Å bruke reproduksjonen av et 
kunstverk på denne måten er som et kulturelt alibi, og et statussymbol. 

Det abstrakte bokomslaget skal enten tiltrekke seg formmessig 
oppmerksomhet eller brukes til å gi stilmessige, dekorative og stemningsskapende 
signaler. 

Haars (s. 14) understreker skjønt at disse seks grunnkonseptene selvfølgelig 
kan blandes, og at et for eksempel et typografisk bokomslag lett lar seg kombinere 
med et fortolkende omslag. Han mener at det viktigste er at form, idé og funksjon 
befinner seg i likevekt.
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4.6. Bokomslagets designhistorie 
I det følgende vil jeg gi en rask gjennomgang av bokomslagets designhistorie. 
Vektleggingen vil ligge på tiden fra 1960, siden det er fra da av Dag Solstad sin 
forfatterkarriere skriver seg.

4.6.1. Bokomslaget før kommersialismen 
Den europeiske boka, i forstanden av noe brettet og sammenheftet av tynt materiale 
som for eksempel pergament, fikk sin form i middelalderen; allerede på 600-tallet. 
Det som blir kalt klenodiebind hadde frodig billedlig utsmykking: Ofte i form av 
korsets tegn eller med egne, innrammede billedfelt med illustrerte scener fra Bibelen 
(Haars & Norvin, 2002, s. 17).  I norsk sammenheng er historien til det visuelt 
engasjerende omslaget ikke spesielt lang. Den skriver seg kun tilbake til 1880-90-
årene. I følge Einar Økland i Norske bokomslag 1880-1980 (1996, s. 11) kom 
tidligere bøkene uheftet med kun et blankt, ensfarget papir påklistret, og så var det 
opp til den enkelte og ta disse til en bokbinder, hvorpå formgivningen ble satt etter 
betalingsvilje. Etterhvert begynte de innbundne bøkene å få et løst papiromslag 
utenpå, for å verne om det fine bindet av papp overtrekt med tynt tøystoff. På dette 
«smussomslaget» begynte man snart å trykke tittelen sammen med vakker 
dekorasjon. Når disse først kom er usikkert, men i følge Norvin (2002, s. 20) er de 
eldste kjente smussomslagene overhodet engelske og stammer fra 1833.

4.6.2. Det kommersielle gjennombruddet 
Det store kommersielle gjennombruddet for bokomslaget kom på 1930-tallet med 
Allen Lanes lansering av Penguins pocketbøker. Mange påpeker en sammenheng 
mellom disse hendelsene. Den lave prisen gjorde at bøkene appellerte til et bredere 
spekt av befolkningen, noe som kunne gjøre boka til en forbruksvare i større grad. 
Økland (s. 62) skriver at dette var en periode som står fram som en heroisk periode 
for norske trykksaker, inkludert bokomslag. Vi snakker da en om en tid med vilje til 
visuell fornyelse av typografi, layout og tegnestil. Fra og med høsten 1933 begynte 
en komité nedsatt av Norsk trykk og Aftenposten å vurdere eksteriøret til sesongens 
produksjon av norske bøker; «Årets vakreste bøker» blir fortsatt kåret i 2017.
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Til tross for dette økende fokuset på vakre bokomslag mente typografen og 
teoretikeren Jan Tschichold (1951) derimot bokstavelig talt at bokomslaget er 
forkastelig:

Smudsomslaget, der nu omstunder hører til enhver indbundet bog - ikke saa 
meget for læserens bekvemmeligheds skyld som for at lokke køberen til og 
for at beskytte det dyre bind - er en uvesentlig del af bogen. Det er derfor lige 
så lidt grund til at omtale dets fremstilling som der er grund til at omtale 
plakaten, der udføres til bogen. Man skal dog sørge for at stil og farve 
harmonierer med bogen og bindet. Smudsomslaget er en plakat, der skal 
virke paa afstand. Fra dets udseende kan man slutte sig til læserens 
dannelsesnivå - eller i hvert fald til dens mening, forlæggeren har om køberne 
av hans bøger. Smudsomslagene bør trykkes paa det billigst mulige papir for 
at paa den maade at tvinge køberen til at kaste det i papirkurven snarest 
mulig. De har ikke nogen forbindelse med bogkunsten, de hører ind under 
reklame.

4.6.3. Krigs- og etterkrigsår 
I forbinde med andre verdenskrig var det naturligvis stor nedgang i bokproduksjonen, 
men bare et par år etter krigens slutt var det oppgang og fremtidshåp både i norsk 
bokbransje og i landet for øvrig. I disse første fredsårene var økonomien bedre enn 
den hadde vært før krigens start. Mens det i okkupasjonstiden knapt ble gitt ut nye 
bøker, kom det i 1945 ut 645 skjønnlitterære titler. Imidlertid la bokboomen seg 
utover i førtiårene, og mot midten av femtiårene var antall skjønnlitterære titler 
sunket til ca 450, ned på samme nivå som i 1939 (Haars & Norvin, 2002, s. 55).

4.6.4. Seksti- og syttitallet 
I løpet av 1960-tallet trer grafiske designere frem som en ny yrkesgruppe også her til 
lands, og ble ansatt i forlagene som en del av den nye oppblomstringen av  
ungdoms- og bokkulturen på denne tida var preget av. Det var forøvrig på denne 
tiden ordet design slo rot i det norske språket som en konkurrent til ekvivalenten 
formgivning. I Vesten, og i Norge, var sekstitallet en tid for overflod, innovasjoner og 
tekniske løsninger som gjorde det mulig å kopiere eller å blande tekst og bilder ved 
hjelp av lys, film og papir. Dette var også tiden da kopimaskinen kom i bruk (Haars & 
Norvin, 2002, s. 65).
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Med den moderne paperbackens inntog i Norge rundt 1960 fikk forsiden en ny 
egenverdi, og ble endelig en uløselig del av boka. På denne tiden ble de populære 
Lanternebøkene, som jeg tidligere har nevnt, lansert, som presenterte 
skjønnlitterære verk fra forlagets katalog. Etterhvert kom den ene kvalitetsbokserien 
etter den andre: Samlagets Orionbøker, Cappelens Uglebøker, Aschehougs 
Fontenebøker, samt Pax-bøkene.

Et av stilidealene som preget omslagsdesignen på sekstitallet var enkelhet, 
og mange norske designere hentet inspirasjon til det typografiske oppsettet fra die 
neue typographie («den nye typografien») videreført av Bauhaus. Denne nye 
typografiske estetikken hadde nøkternhet og saklighet som mål. Formen skulle være 
rent typografisk og all dekor som ikke hadde noen funksjon for saken, ble regnet 
som overflødig. Torbjørn Eng, redaktør for nettstedet Typografi i Norge, forklarer 
denne typografiens tiltagende popularitet med den samfunnsmessige utviklingen slik: 
«Tempoet i hverdagen var raskere – f.eks. leste man ikke lenger alt i en avis, linje for 
linje. Derfor måtte budskapet klargjøres med sterke virkemidler slik at leseren raskt 
kunne avgjøre hva som interesserte» (Eng, 1998). 

Ut over 70-tallet økte det årlige antallet bokutgivelser med ca 200 prosent. På 
denne tiden lå det en nyoppblomstret plakat- og paroletradisjon. Bakgrunnen var de 
store engasjementene rundt blant annet Vietnamkrigen, for eller mot tilslutning til 
EEC (EF/EU) og så videre. Dette preget naturligvis litteraturen og 
omslagsdesignene.

Peter Haars beskriver i et intervju i forbindelse med utstillingen Smussomslag 
i 1980 (Norvin, 1980) hvordan typografien på 60- og 70-tallet i større grad er med å 
illustrere verket, noe vi også vil se senere i denne oppgaven:

Den ornamentale, eller den tegnede typografi har […] fått en oppblomstring 
de siste årene… Tydeligst ser man dette på det området hvor det nå skjer de 
mest spennende tingene, nemlig plateomslagene. Her går ofte typografien 
helt inn i illustrasjonen, til tider blir den til og med ganske uleselig. Typografien 
fungerer for eksempel metaillustrerende og ofte først og fremst 
illustrasjonsskapende. Den funksjonalistiske bølgen er over. Det er ikke lenger 
så viktig hva som står å lese, typografien er blitt et billedelement.
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4.6.5. Åttitallet 
I løpet av 80-tallet kom forlagene med en ny og annerledes markedsføringsstrategi. 
Nå kom mange bøker i forskjellige varianter som rettet seg inn mot forskjellige 
segmenter av publikum og forskjellige salgskanaler: Førsteutgaven i forlagsbind med 
vareomslag, fulgt av en paperback med det første omslaget som kartonnering, så en 
maxi-utgave med ny bindekor og til slutt gjerne i en såkalt omnibusutgave med atter 
ny bindekor (s. 80). På denne tiden fikk også ornamentet sin renessanse med det 
amodernistiske fremstøt som gjeninnførte dekorasjonen. Som et resultat av dette ble 
for eksempel Aschehougs serie Favør utgitt med det til felles at at de har en lekenhet 
og annerledeshet i form av en usedvanlig tydelig dekorativ løsning både i layout og 
fargesetting. Et annet preg ved omslagene på denne tiden er den ironiske 
avstanden. Ofte som en motsetning til seksti- og syttiårenes engasjement (s. 84).

Også teknologisk fant det sted store endringer dette tiåret, noe som fikk store 
konsekvenser for kvaliteten på bokomslag: Den nye grafikken var både enklere i 
bruk og hadde lavere omkostninger. Bruken av fotografi på bokomslag tiltok i takt 
med de nye mulighetene for fotografisk manipulering (Haars & Norvin, 2002, s. 89, 
191).

4.6.6. Fra 90-tallet til i dag 
Typografisk var årene 1985-95 en revolusjonstid. I første omgang medførte 
utviklingen av digitalt baserte grafiske programmer et vell av lettilgjengelige nye 
fonter. Dernest var det mulig å bearbeide den enkelte karakter slik man måtte ønske. 
På denne måten ble typografien et uttrykksmiddel på linje med de andre grafiske 
elementene.

I siste halvdel av nittiårene har omslagsgrafikken blitt mer raffinert og enda 
mer vidtspennende i uttrykket enn den noensinne har vært. I følge Norvin (s. 93) er 
bakgrunnen for dette billedbehandlingsprogrammens sjikt. Det vil si «arkene» man 
arbeides med, hvor graden av transparens kan justeres, og dermed kan skrift og 
bilde bygges lag på lag. Norvin mener videre at den beste indikatoren på den faglige 
diskusjonen rundt bokomslagene er de generelle juryuttalelsene ved kåringene av 
«Årets vakreste bøker». I 1997 ble det for eksempel vektlagt at designeren også 
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hadde gjort maksimalt ut av både bakside og innbretter (s. 95). Tendensen til at 
disse elementene også er en del av «bokens ansikt» har blitt styrket etter dette.

I dag er grafisk design tydelig posisjonert i kommunikasjonsbildet. 
Designyrkets oppblomstring de siste tyve årene og de grenseløse mulighetene for 
ulike virkemidler og uttrykk, har medført en rekordstor interesse for faget. 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5. Navn og titler 

I det følgende vil jeg drøfte hva Solstads eget personnavn og Oktober, som som sagt 
står som bak majoriteten av utgivelsene hans, som forlagsnavn tilfører 
bokomslagene som avsendere. Videre vil jeg se på Genettes tittelkategorier, og se 
dette i sammenheng med hvilke konnotasjoner boktitlene gir, før jeg drøfter hva dette 
sier om forfatteren.

5.1. Hva er navn?  
Som Wittgenstein beskriver blir «ord til gjennom bruk» (1997, s. 69). Det finnes 
ingen betingelser som må være oppfylt forut for den diskursive bruken av et navn. I 
følge Østenstad (2009, s. 302) kan man kan også se navn som en beholder med 
innhold som kan fylles med mer innhold eller med annet innhold. For at det navn skal 
kunne kanoniseres, og fylles med en viss type innhold, er man dermed også 
avhengig av at navnet fra før er mest mulig tømt.

5.1.1. Forfatternavn
Én som kun forholder seg til Dag Solstad som et norsk mannsnavn, en betegnelse 
på en person av hannkjønn, født 16. juli 1941 i Sandefjord, vil kunne si at det er et 
lyst og lett navn. Uten å legge personlige konnotasjoner til navnet, som 
assosiasjoner til en navnebror eller lignende, vil de fleste kunne enes om dette på 
grunn av sammenkoblingen dag med sol. Noe Kjetil Jakobsen (1993, s. 110) i 
forbindelse med sin anmeldelse av Ellevte roman, bok atten beskriver slik: «[Dag 
Solstad er] lysets dikter i norsk litteratur […]. Ingen heimstaddikter, men en 
solstaddikter. Han forlater frivillig dagen og solstaden.» En vil også kunne si at det er 
et ganske ordinært navn: pr 2016 er det 9509 personer i Norge med Dag som første 
fornavn, og 1189 personer med Solstad som etternavn . I følge Genette (1997, s. 25

41) gir selv ukjente navn fra seg opplysninger. Dag Solstad som et europeisk navn 
kan si noe om slektskap, klasse, ekteskap, etnisitet eller religion. I 2017 er det 
riktignok få som ikke forbinder mer enn dette med forfatternavnet Dag Solstad. Siden 

 Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/navn/ (29.04.2017)25
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debuten i 1965 har egenskaper forbundet med navnet økt fra å være få, til å være 
mange, og han har ”skapt seg et navn”. På denne måten fungerer Dag Solstad som 
navn, i kraft av å ha konkrete konnotasjoner knyttet til seg, som bøkenes 
kvalitetsstempel. Navnet hans har blitt en merkevare, og skaper dermed en effektiv 
kontakt på omslaget. På den måten kan man si at det viktigste for forfatterethoset 
Dag Solstad, og tilblivelsen av dette på bokomslagene hans, nettopp er navnet Dag 
Solstad. Hadde han operert under pseudonym for en periode ville disse bøkene, 
frem til identiteten ble avslørt, tilhørt en annen diskurs. I sammenheng med Dag 
Solstad som merkevare er det også verdt å merke seg alle de gangene navnet er 
satt i hakeparentes, ofte kun skrevet i minuskler, på forsiden. Dette kommer jeg 
tilbake til i neste kapittel.

5.1.2. Forlagsnavn
I følge Genette (1997, s. 46) er forfatteren tekstens garantist. Videre skriver han at 
denne garantistens garantist igjen er forlaget. Det er nemlig de som utnevner og 
introduserer ham. Siden Dag Solstad begynte sitt politiske engasjement har han som 
sagt vært hos Forlaget Oktober, og de har som sagt siden stått som garantister for 
majoriteten av utgivelsene siden. I følge Angus Phillips (2007, s. 25), ved Oxford 
Brooks University, regnes det som nevnt  å være liten bevissthet rundt forlagsnavn 26

som merkevare. Forlaget som har huset Solstad fra midten av 70-tallet har skjønt 
markert seg som først venstreradikale og siden som et av forlagene som har oppfylt 
katedral-kravet, jamfør kampen mellom børs og katedral, i høy grad. Interessant nok 
blant annet ved å ha Solstad i katalogen. Aschehoug som ga ut bøkene hans i 
starten var vel og merke også ledende i sin tid. Selv om disse merkelappene ikke er 
avgjørende for omdømmet hans kan det ha en påvirkningsfaktor. På grunn av at 
disse forlagsnavnene er godt fylt med mening for de aller fleste ser jeg ikke videre på 

hva disse navnene som ord har av denotasjoner løsrevet fra diskursen.  

 I motsetning til innen akademia26

!  47



5.2. Verkstitler 
Mye av det samme som for forfatternavnet gjelder verkstitlene. Etter hvert som de 
blir tilordnet ulike egenskaper som navn på en Solstad-bok vil de også disse 
navnene fylt med innhold og fungerer som merkevarer. Forskjellen fra forfatternavnet 
er at de er av en annen grunnleggende art i det at de er skapt for den litterære 
diskursen, og sier noe om forfatterens fremtreden, mens navnet Dag Solstad er 
vilkårlig. Av elementene som identifiseres på forsiden vil de være den forbindelsen til 
selve verket som virker tydeligst som nettopp dette. Derfor vil jeg gå grundig 
gjennom de ulike titlenes kjennetegn og se på betydningen av dem.

5.2.1. Genettes tittelkategorier 
Gerard Genette omtaler titologi  grundig i sin gjennomgang av paratekster. Han 27

skiller mellom tematiske titler og rematiske titler, kategoriseringer han henter fra 
lingvistikken, og som betegner titler som henholdsvis sier noe om ”hva det snakkes 
om” og ”hva det er”, samt kombinasjonen av disse (s. 81-88). For eksempel er 
Genanse og verdighet et typisk eksempel på en tematisk tittel fordi tittelen viser, det 
være seg på et metaforisk nivå eller ei, til hva boka handler om. Ellevte roman, bok 
atten er eksempel på en rematisk tittel fordi det viser til innholdets form. Mens for 
eksempel Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som 
har hjemsøkt vårt land er en kombinasjon av disse to kategoriene fordi den både 
viser til form, ”Gymnaslærer Pedersens beretning”, og til handling ”den store politiske 
vekkelsen som har hjemsøkt vårt land”. På det gjevne er tematiske titler det som 
utvilsomt er vanligst, men som jeg vil vise bruker Solstad vel så ofte rematiske titler.

5.2.2. Modernistiske titler 
Blant Solstads første utgivelser er det én tittel som utmerker seg spesielt. Da tenker 
jeg på hans tredje utgivelse, Irr! Grønt!. Dette er en type tittel som tidligere ikke har 
forekommet i norsk litteratur, og må derfor ha virket oppsiktsvekkende. Utgivelsen 
Tor Obrestads Sauda! Streik! tre år senere, med sin tydelige indirekte referanse til 
Solstads populære roman, understreker dette (Østenstad, s. 154). Det spesielle med 

 Eng.: titology, Fr.: titrologie. ”Titre” er fransk for ”tittel”. Vitenskap om titler utviklet av 27

Leo H. Hoek (Genette, s. 55)
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denne tittelen er at den så godt som gir inntrykk av å ikke inneholde noe informasjon. 
Dens to enstavelsesord som begge er understreket ved bruk av utropstegn, og 
dermed signaliserer at det skal ropes ut. Hadde ordene vært satt sammen ville 
”irrgrønt” betegnet noe som er grønt som irr . Ved å splitte ordet opp på denne 28

måten skapes derimot et brudd, og meningen reduseres. Det avantgardistiske i dette 
gjør at det Røssaak omtaler som ”hei-funksjonen” (s. 13), som er det samme som 
Roman Jakobsons ”kontaktfunksjon”, som er tidligere nevnt, fungerer effektivt. 
Debutboka Spiraler og andreboka Svingstol har til sammenligning mer tradisjonelle 
titler ved at de begge er figurative. Dog har de begge et preg av forundring, akkurat 
som Irr! Grønt!, fordi de begge viser til fenomener som for mange ikke har typiske 
forbindelser til historiefortelling.

5.2.3. En konnotasjon til verdenslitteraturen 
 Et par av titlene har allusjoner til verdenslitteraturen. Ordparet som utgjør Genanse 
og verdighet minner for eksempel påfallende om tittelsammensetninger brukt av 
Jane Austen: Stolthet og fordom og Fornuft og følelser. Hva gjelder Genanse og 
verdighet er det også verdt å merke seg den fordums skrivemåten av ordet 
”sjenanse”, som ikke er å finne i Norsk Ordbok med forbokstaven ”G”. Etter å ha slått 
opp i Tanum store rettskrivningsordbok fra 1961 finner jeg riktignok stavemåten, men 
selv da er den oppført i en parentes. Dette kan nok oppfattes som en pek innover i 
romanen mot den aldrende norsklektoren Elias Rukla, og som en terskel tillegges 
denne skrivemåten også noe aldrende. 

5.2.4. Lange titler 
Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har 
hjemsøkt vårt land inneholder som nevnt begge av Genettes to titteltyper. Ved å 
være mer omfangsrik og informasjonsmettet enn hva som egentlig hadde vært 
nødvendig, virker den veldig påfallende, og på sitt kronglete vis også 
kontaktskapende. I følge Hans Petter Blad, som skrev manuset for bokas 
filmadaptasjon, valgte de å beholde denne tittelen fordi den var en ”særegen og 

 I følge norsk ordbok betegner Irr: ”grønt belegg som danner seg på kopper (legeringer) i 28

luft og fuktighet”. Dette var ukjent ord for meg. 
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original tittel” . På det konnotative nivået minner både denne og Det uoppløselige 29

episke element i Telemark i perioden 1591-1896 om titler fra verdenslitteraturen som 
for eksempel Ludvig Holbergs Niels Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 
eller Den skarpsindige lavadelsmann Don Quijote fra La Mancha av Miguel de 
Cervantes utgitt i 1605 og 1615. Vi har også atskillig nyere, men desto likere Den 
utrolige og sørgelige historien om den troskyldige Eréndira og hennes hjerteløse 
bestemor fra 1972, skrevet av den colombianske nobelprisvinneren Gabriel García 
Márques. Dette er og blir likevel nok et eksempel på en tittel som skiller seg ut og 
skaper oppsikt ved å være så lang og kronglete.

5.2.5. Anti-titler 
Et mest gjennomgående preget ved romantitlene er at de har noe 
katalogiseringsmessig over seg: Arild Asnes 1970; Roman 1987; Ellevte roman, bok 
atten ; 17. roman. De to sistnevnte konnoterer utilslørt, ved at de faktisk er det 30

utgivelsesnummer de viser til, på samme måte som den italienske regissøren 
Federico Fellinis kjente film 8 ½  gjør det samme, til nettopp denne. At artikkel- og 31

essaysamlingene også har katalogiseringsmessige titler, som 14 artikler på 12 år, 
virker ikke like påfallende da disse er av en sjanger der det er vanligere å bruke 
rematiske titler. De nevnte titlene, samt titlene som kun bærer mannsnavn (T. Singer 
og Armand V. ) eller forfatterens fødselsdato (16-07-41) bærer dessuten preg av lite 32

 Opplyst i e-postutveksling 11.10.1729

 Beregningen av antall romaner versus bøker har skapt debatt. Jakobsen (1993, s. 110) har 30

en kompleks forklaring i en fotnote: ”Jeg har valgt å se bort fra ei svært plausibel forklaring 
på tittelens tallmysterium. Den gjengitte oversikten over forfatterskapet omfatter 10 romaner 
pluss 10 andre bøker. [...] De tre første bøkene til Solstad: Spiraler (1965), Svingstol (1967) 
og Georg, sit du godt? (1968), er imidlertid utelatt fra Ellevte romans store allegori over 
forfatterskapet. Allegorien begynner først i 1969 med Irr! Grønt!, den ellevte romanen er en 
allegori over Solstads 18 nyeste bøker, den selv inkludert. Den helt dominerende rollen som 
negasjon av Irr! Grønt!s språklige distanse spiller i Ellevte roman, åpner for ei alternativ 
tolkning av 11-tallets betydning i retning romertall II, Ellevte roman er den andre av Solstads 
romaner som tematiserer kunsten, ikke historien, som kritisk subjekt, den står i et indre 
forhold til hans første roman, altså Irr! Grønt!”

 Den ”halve” betegner at han co-regisserte sin første spillefilm 31

 Denne tittelen har dog undertittelen ”Fotnoter til en uutgravd roman”, men Armand V. er 32

det mest iøynefallende
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oppfinnsomhet og er på sett og vis man kan kalle ”anti-titler” . I det legger jeg at de 
rett og slett er litt kjedelige, som om forfatteren ikke brydde seg lenger. 

Kjedsommelighet kan spores flere steder: «Singer» i tittelen T. Singer som i 
sammenheng med romanen betegner navnet på hovedpersonen, betegner ellers i 
verden navnet på den vanligste symaskinen. En gjenstand som konnoterer noe 
huslig, praktisk og svært utbredt. Det er ingenting verken eksotisk, glamorøst eller 
spennende med denne. Stikkordet er kjedelig.

Det uoppløselig episke element i Telemark i perioden 1591-1896 og Forsøk 
på å beskrive det ugjennomtrengelige har også kjedsommelighet til felles. Disse 
titlene beskriver det boka er i stedet for å være det. Det er ingenting episk over en 
tittel som titulerer seg selv som nettopp episk, fordi den ved dette «forteller» (tell) 
hva den er i stedet for å «vise» (show), som blir sett på som idealet. Forsøk på å 
beskrive det ugjennomtrengelige kan man riktignok for så vidt kalle ærlig: Et 
«forsøk» lover jo ingen ting.

5.2.6. Lettvinne kategoriseringstitler
Oppsummert bærer titlene spesielt preg av å forholde seg nært til Genettes 
kategoriske titteltyper. I starten av karrieren spilte titlene mer på en  modernistisk 
tradisjon, og en tittel som Genanse og verdighet kan forsåvidt sies å konnotere til 
store 1800-tallsromaner, men det helhetlige bildet titlene skaper er noe fantasiløst og 
«lettvint», som kategoriseringer virker.
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6. Grafiske tegn 

Kjeldsen (2002, s. 80) forstår begrepet grafiske tegn som «grundlæggende 
elementer i visuel kommunikation: prikken, linjen, formen, retningen, valøren, farven, 
teksturen, dimensionerne og proportionerne». Han skriver videre at disse 
elementene sammen er med å skape fornemmelsen av bevegelse, avstand, 
perspektiv og vinkel. De utgjør en visuell grammatikk som skaper betydning og 
dermed potensielt skaper retorikk. Dette er ettersom de kan fungere retorisk 
gjennom deres utforming. Han mener at de ikoniske og symbolske tegnene, som jeg 
tidligere har redegjort for jamfør Peirce, med andre ord er bygget av de grafiske 
tegnene, og således vil de grafiske tegnene alltid være til stede i et visuelt uttrykk. 
Jeg bruker et videre begrep om grafiske tegn enn Kjeldsen i det at jeg lar de ikke 
bare være byggestenene til de symbolske og ikoniske tegnene, men også være 
dem. I dette kapittelet vil jeg gå systematisk gjennom de mest dominerende grafiske 
tegnene: først bildebruk i form av illustrasjoner, deretter skriftlige tegn i form av 
typografi, og avslutningsvis kombinasjonen av disse.

6.1. Illustrasjonsbruk 
I forbindelse med utdeling av Årets vakreste bøker i 1995 påpekte juryen at 
illustrasjonsbruken på et omslag er det viktigste, og der ble også tatt til orde for å 
lage en ny priskategori for «beste illustrasjon» (Haars & Norvin, 2002, s. 94-94). På 
samme tid lanserte Gunther Kress og Theo van Leeuwen (2006, s. 204–205) 
begrepene reading path og salient element for å beskrive måten man leser slike 
sammensatte tekster, som det et bokomslag utgjør, på. Begrepene oversettes gjerne 
med ”lesesti” og ”fremskutthet”. Kress og van Leeuwen antar at leserens lesesti mest 
sannsynlig vil gå fra en umiddelbar oppmerksomhet mot bildet til en lesning av 
verbalteksten, fra venstre til høyre, fra øverst til nederst på siden. Det er på 
bakgrunn av dette at jeg i det følgende også vil starte med å rette oppmerksomheten 
samme sted: mot bildebruken.
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6.1.1. De tre stilleier og evidentia 
Aristoteles’ romerske arvtager Cicero knyttet de retoriske bevismidlene til de tre 
stilleier. Fra det lave, via det mellomste, til det høye. Ethos knyttes til det lave leiet, 
hvor hensikten er å vekke tillit, underholde eller behage, logos til det mellomste, hvor 
målet er å skape forståelse, og pathos til det høyeste, som hovedsakelig brukes for å 
bevege folk til handling (Cicero, overs. 1939, §69). Til tross for at det laveste leiet 
etter navnet å dømme virker som en enkel form understreker Cicero at ethos er 
krevende. Grunnen er at taleren vil legge bånd på seg og være diskret i bruken av 
det retoriske apparatet, og dermed la retorikken være så transparent som mulig 
(Cicero, overs. 1939, §79). Som jeg har vært inne på før kunne dette selv i antikken 
inkludere bruk av visuelle hjelpemidler. Når taleren tok i bruk det høyeste stilleiet 
trakk taleren gjerne frem konkrete bevismidler for å styrke saken sin. Under 
rettstalen kunne for eksempel et blodstenket tøystykke tjene som bevis for at et drap 
hadde funnet sted (Kjeldsen, 2002, s. 281). Grunnen til dette er i følge Kjeldsen at 
hvis for eksempel en venn forteller at han/hun har vært vitne til en trafikkulykke vil 
det røre mer enn hvis man leser om den samme ulykken i avisen. På samme måte 
vil det bevege oss mer hvis den omkomne i ulykken er fra samme område som oss 
selv. Helt uavhengig av om vi kjenner eller har sett vedkommende. Denne 
nærhetslogikken er ikke uten grunn en av nyhetskriterienes viktigste faktorer. 
Kjeldsen slutter av dette at «selve den billedlige repræsentation gør sagen vigtig, 
fordi den gør sagen nær» (s. 283).  

Spennet går altså fra det lave stilleies ethos med diskresjon og 
tilbakeholdenhet til det høye stilleiets pathos med nærvær. Dette med nærhet er 
altså et viktig aspekt ved visuell retorikk. Kjeldsens forståelse av nærhet omfatter 
ikke kun den rent fysiske formen, men inkluderer tankens evne til å mane frem bilder. 
Dette vil oppleves som nærværende gjennom det personlige preget man 
nødvendigvis setter på de mentale bildene. I følge ham var ofte den antikke talerens 
oppgave å fremstille saken så levende som mulig for tilhørerne: ved å skape det som 
kalles evidentia (Kjeldsen, 2002, s. 70). I bildets potensial ligger dets evne til å skape 
direkte inntrykk, mener Kjeldsen. Verbalspråket mangler derimot denne formen for 
direkte mediert evidentia, og kan bare skape paravisuelle inntrykk. Bildet står i et 
mer direkte, forstått som et nærere, forhold til menneskets følelser. Kjeldsen påpeker 
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det retorisk brukte bildets særlige effekt innen reklamen og merkevarebyggingen. 

6.1.2. Memoria
Et av bildets fremste virkemidler er memoriafunksjonen, et begrep som også 
stammer fra Cicero (Andersen, 1995, s. 115). Hukommelseskunsten dette begrepet 
tar utgangspunkt i stammer fra den greske lyrikeren Simonides fra Keos (ca. 
557-467 f.Kr.), som får æren for å ha utviklet en systematisk mnemoteknikk. Dette 
går ut på at de som ønsker å styrke sin hukommelse skal velge seg ut visse steder 
og i tanken danne seg visse bilder av det man vil erindre, og deretter anbringe disse 
bildene på hvert av de valgte stedene (Q XI.2., overs. 2001, s. 11-16). Forestillingen 
om at vi lettere husker ting som har «gjort inntrykk» på sinnet finnes hos både Platon 
og Quintilian (Andersen, 1995, s. 115). Disse visuelle memoreringsteknikkene kan i 
vår tid overføres til at bilder sørger for at mottagerne lettere husker både produktets 
budskap og løfter (Kjeldsen, 2002, s. 72–73). Dette er særlig viktig i reklamen fordi 
den skal sørge for at mottakeren skal huske budskaper og merkevarer. Dette er 
grunnen til at jeg i møte med bøkenes ansikter vil starte med å studere bildebruken.

6.1.3. Fremgangsmåte
Når jeg videre ser på bruken av illustrasjoner må jeg kategorisere de som er brukt for 
å lettere forstå hvordan de virker. Det jeg vil vurdere her er graden av figurativitet: 
Tegn om virker på enten en indeksikalsk, symbolsk eller ikonisk måte. I denne 
sammenhengen er det ikke vesentlig hvor vidt tegnene er det ene eller andre, 
derimot er det viktig at betrakteren opplever dem som visuelle indikatorer på hva 
slags bok en har med å gjøre.

Den andre kategorien jeg vil operere med er de illustrasjonene som er 
nonfigurative, og dermed ikke oppleves som et konkret pek på bokas handling. Her 
er det naturligvis uklare skillelinjer. Utfordringene i undersøkelsen er på den ene 
siden at hvor vidt et objekt er gjenkjennbart er dynamisk. Her måler jeg på min egen 
oppfattelse, og ser om jeg umiddelbart gjenkjenner motivet. Ved et par tvilstilfeller 
har jeg spurt andre om de kan si hva objektet forestiller. På den andre siden er 
utfordringen at grensen mellom hvor illustrasjonene slutter og når praktisk utforming 
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av omslaget begynner er flytende. Av praktiske grunner vil jeg derfor i første omgang 
skille skrift fra bilde, også der teksten kan sies å ha en utforming som virker 
illustrerende. ”Bakgrunnsgrafikk” forstått som grafiske tegn som ikke kan skilles ut og 
dermed ikke viser noe konkret, blir omtalt i neste kapittel. 

6.1.4. Mangel på illustrasjon 
Til tross for bildets nevnte memoriafunksjon og evne til å skape nærhet og 
oppmerksomhet, har langt i fra alle av Solstads bokomslag illustrasjoner. I den 
nyeste av seriene, Solstad-klassiker [fig. 8], har alle titlene omslag som inneholder 

enkle strektegninger som viser henholdsvis en koffert, en opphengt frakk, en måne 

og noen stjerner, en paraply, et par briller og noe jeg ikke kan kalle annet enn en 
krusedull. Av disse seks er altså fem figurative. I serien Solstad i billigbok [fig. 9] 
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Fig. 8: T. Singer (2017). Eksempel på omslag i 
serien Solstad-klassiker

Fig. 9: T. Singer (2001). Eksempel på omslag fra 
serien Dag Solstad i Billigbok



finnes ingen illustrasjoner i tradisjonell forstand utover noen prikker som antas å vise 
hvilket nummer respektive bok er i serien.

Av bøkene som er merket Oktober pocket [fig. 10 og 11] i en hvit firkant, som teller 
12 stk, inneholder kun én illustrasjon jeg opplever som gjenkjennbar. Dette er 
gjengjeld et fotografi som brer seg utover hele flaten. Boka ble utgitt i forbindelse 
med lanseringen av filmatiseringen av Gymnaslærer Pedersens beretning om den 
store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land [fig. 10] , og viser et stillbilde av 
det man kan anta skal forestille gymnaslæreren selv i Kristoffer Joners figur; en, 

også ved utgivelsen av denne «filmpocketen», anerkjent skuespiller. Fordi denne 
utgaven knyttet seg til en film virker denne illustrasjonen attpå til ekstra 
kontaktsøkende og preget av gjenkjennelseselementet Memoria.

Pocketutgaven av Arild Asnes, 1970 [fig. 11] fra samme pocketserie er et 
tvilstilfelle i henhold til hvordan jeg skal kategorisere illustrasjonen, da forsiden viser 
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Fig. 11: Arild Asnes, 1970 (2004)Fig. 10: Gymnaslærer Pedersens beretning […] 
(2006)



et kinesisk tegn. I én forstand vil dette tegnet med norske øyne være tømt for innhold 
da de færreste nordmenn forstår kinesisk. Samtidig vil dette tegnet fremdeles 
konnotere kinesiskhet, og dermed gi klare indikasjoner på at dette er relevant for 
boka. 

De øvrige bokomslagene jeg har samlet teller 77 utgaver, der 22 av dem 
innehar bildeelementer med tydelig illustrerende funksjoner. Dette er altså godt 
under halvparten. Av disse er de aller fleste figurative, eller de blir i alle fall det i 
møtet med boktittelen. Spiralen(e) og svingstolen i henholdsvis førsteutgaven av 
Spiraler fra 1965 og førsteutgaven av Svingstol fra 1967, samt utgaven fra 1980 som 
inneholder begge disse verkene, blir tydelig forankret i titlene, men hadde kanskje 
ikke blitt identifisert på egne bein.

Av de 96 omslagene jeg ser på inneholder altså 29 av dem illustrasjon. Dette 
utgjør kun 27,84 %, eller under én av tre, om du vil. Tar man en tur i en bokhandel og 
ser på utvalget av bokomslag som er frontet rundt om kring vil man se at dette ikke 
er representativt for hvor ofte bildebruk er dominerende element. Dette lave antallet 
er som sagt inkludert illustrasjoner som ikke viser noe jeg opplever som 
gjenkjennbart men ekskludert illustrasjoner jeg anser som en del av generell 
bakgrunnsgrafikk, med mindre det viser noe spesifikt. Alle de titlene uten tydelige 
illustrasjoner, og som dermed ikke like effektivt søker kontakt, fremtrer på samme 
måte som mange av boktitlene ironisk nok som særegne i nettopp sin mangel på 
spenning.

6.1.5. Et lite utvalg markerte illustrasjoner  
Jeg har allerede nevnt at «filmpocketen» av Gymnaslærer Pedersen beretning om 
den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land innehar memoria. Blant 
omslagene med sterkest grad av gjenkjennelseselementet utover dette eksempelet 
er det en tydelig konsentrasjon på 70-tallet. Samtlige utgivelser fra og med 
andreutgaven av Arild Asnes, 1970 i 1974 til utgivelsen av Brød og våpen i 1980 har 
klare figurative uttrykk med tegn som kan gi inntrykk av å peke direkte på 
handlingen.  Av de åtte utgivelsene dette favner har to av dem, Svik. Førkrigsår og 33

 Av disse er Arild Asnes, 1970, 25. september-plassen og Irr! Grønt! fremdeles utgitt på 33

Aschehoug, mens Krigstriologien og Tilbake til Pelle Erobreren er hans første bøker på 
Forlaget Oktober. 
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Krig, 1940, markert bruk av fotografi. Dette er som tidligere nevnt den mest effektive 
måten å skape nærhet på. I begge tilfellene vises en gruppe alvorlige menn. Når 
disse to titlene sammen med den siste tittelen i Solstads Krigstriologi, Brød og 
våpen, blir gjenutgitt i 2005, samlet i en bok, bærer denne preg av det samme. De 
andre utgivelsene har bilder som enten ser ut til å være rene tegninger, eller en 
kombinasjon av teknikker. Av Solstads øvrige utgivelser finnes det ingen, med 
unntak av filmutgaven og Irr! Grønt! (1996) [fig. 13], som jeg straks skal komme 
tilbake til, som har så tydelig bruk av øyensynlig ikoniske illustrasjoner som de 
nevnte bøkene fra 70-tallet. For eksempel viser flere av utgavene av Genanse og 
verdighet ulike utsnitt av en paraply, et motiv som utgjør en sentral del av romanen, 
skjønt er alle eksemplene representert på en svært subtil måte, slik at man må tenke 
seg om to ganger før man kobler hva motivet er en indeks for.

6.1.6. Diskresjon 
For utenom de nettopp nevnte utgivelser er det som kjennetegner de øvrige 
bokomslagene at illustrasjonene, i den grad de i det hele tatt er der, er påfallende 
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Fig. 13: Irr! Grønt! (1996)Fig. 12: Irr! Grønt! (1969)



diskrete. På førsteutgaven av Irr! Grønt! (1969) [fig. 12] er det for eksempel kun en 
liten ”innrammet” strektegning av profilen av et kvinneansikt. Både Roman 1987 
(1987), Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige (1984), Medaljens forside 
(1990), Genanse og verdighet (både 1994 og 1996), Oktober pocket-serien (med 
unntak av Gymnaslærer Pedersens beretning [...], som nevnt) og Solstad-klassiker-
serien har illustrasjoner med tvetydighet i henhold til om de faktisk illustrerer noe 
eller er diskret ”pynt”. Et lite unntak fra dette er utgivelsen av Irr! Grønt! [fig. 13] fra 
1996 som viser utklipp av et par lepper. For å sitere Kjell Norvin i Bokens ansikt 
(Haars & Norvin, 2002, s. 91) om dette omslaget: ”Fargeholdningen er passe ”syk” til 
å vekke interesse selv om de enkelte komponenter ikke bringer noe nytt”. Bruken av 
utklipte lepper fra et fotografi, uten videre kontekst, signaliserer dessuten noe absurd 
og ubehagelig. Norvin skriver også (ibid.) at en kyssemunn grafisk sett er et banalt 
virkemiddel, men påpeker at det riktignok er karakteristisk for denne romanen. 

6.1.7. Forfatterportrett på forsiden 
Som tidligere nevnt er bruken av forfatterportretter en av hovedtypene av bokomslag 
i følge Haars (i Haars & Norvin, 2002, s. 13). Av mitt utvalg er det skjønt kun ved to 
anledninger illustrasjoner på forsiden som tydelig skal representere forfatteren. 
Første gang er i forlaget Oktobers utgivelse fra 1988 [fig. 14] der de for første gang 
gir ut Irr! Grønt! og Arild Asnes,1970; denne gang i en felles utgave med 
Gymnaslærer Pedersens beretning om den politiske vekkelsen som har hjemsøkt 
vårt land. Andre gang er 27 år senere, ved utgivelsen av Artikler 2005-2014 [fig. 15] i 
2015. 1988-utgaven har et ganske abstrakt maleri på forsiden. Det er likevel mulig å 
skimte et ansikts åpenbaring; et bustete hår, briller og bart, som antakeligvis gir 
kjensel. Fra 2015 ses et mer tradisjonelt portrett i svart/hvitt. Utsnittet kutter riktignok 
den aller øverste del av hodet og litt av siden, men ikke på en påfallende måte. Ved 
å ha forfatteren på forsiden vises tydelig at han har en karakter betrakteren 
gjenkjenner. Blant skjønnlitteratur er ikke dette vanlig, unntatt når det er en kjent 
person, med et kjent ansikt, som har skrevet boka. Etter en rask gjennomgang av 
forlaget Oktobers siste års skjønnlitterære utgivelser (der jeg gikk lengre tilbake i tid 
hos de mest kjente forfatterne) fant jeg kun tre eksempler på dette: i en gjenutgivelse 
av Anne B. Ragdes tidligere utgitte krimnoveller, Aften rød, morgen død (2012) og 
Kjell Askildsens Alt som før - noveller i utvalg (2005). Hos andre forlag observerer 
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jeg at det først og fremst er forbeholdt sakprosa med ”personfokus” og biografier , 34

samt bøker skrevet av kjendiser . Av disse minner det alvorstunge preget utvilsomt 35

mest om Askildsens utgivelse , eller for eksempel tidligere diktsamlinger av Olav H. 36

Hauge  eller Kolbjørn Falkeid . Dette er det Malene Rydell (i Gundersen, 2005) i 37 38

Dagens Nyheter kaller kulturlooken: Sobert ansikt, rynkede øyenbryn og svart-hvitt 
eksponering.

 For eksempel Bare gjør det skrevet av tidligere statsråd Robert Eriksson: http://kagge.no/34

index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044809&b_id=1651499 eller Hode i 
klemme av Jon Rønningen: http://kagge.no/index.cfm?
tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044809&b_id=1678853 

 For eksempel Kjære av Linnéa Myhre: http://www.tiden.no/pocket/copy-of-kjre 35

 http://oktober.no/var/ezwebin_site/storage/images/boeker/billigboeker/oktober_pocket/36

alt_som_foer_noveller_i_utvalg/heftet/5441-1-nor-NO/heftet.jpg 

 https://samlaget.no/products/dikt-i-samling-1 37

 https://www.cappelendamm.no/_skjonnlitteratur/lyrikk/samlede-dikt-kolbein-38

falkeid-9788202523084 
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Fig. 14: Samleutgave (1988) Fig. 15: Artikler 2005-2014 (2015)

https://www.cappelendamm.no/_skjonnlitteratur/lyrikk/samlede-dikt-kolbein-falkeid-9788202523084
http://www.tiden.no/pocket/copy-of-kjre
http://kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044809&b_id=1651499
http://kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044809&b_id=1678853
https://samlaget.no/products/dikt-i-samling-1
http://oktober.no/var/ezwebin_site/storage/images/boeker/billigboeker/oktober_pocket/alt_som_foer_noveller_i_utvalg/heftet/5441-1-nor-NO/heftet.jpg


Som det kommer frem er den vanligste grunnen til å ha bilde av forfatteren å 
signalisere at det er en person av vesentlighet. Dette er jamfør bøker av folk i 
maktposisjoner, det være seg i kraft av kjendishet eller som beslutningstakere. Disse 
folka står dermed som garantist for bokas innhold ved å bruke ansiktet sitt. Samtidig 
kan det å få øyekontakt via bokomslaget sies å skape den sterkeste formen for 
nærhet, eller evidentia. Det er rett og slett et sterkt virkemiddel som kan skape høy 
grad av pathos. 

Er det dog mye følelsesappell og nærhet i disse to portrettene? Bare 
realiseringen av et ansikt i seg selv skaper selvsagt nærhet all den tid det er et så 
sterkt virkemiddel. I begge disse bildene er det dog tydelig markert avstand. I 
eksempelet fra 1988 er han en de av et abstrakt maleri, og ved at skikkelsen kun å 
bestå av mørke penselstrøk skal det ikke mye endring på bildet til før han forsvinner 
helt. Ved at ansiktet kommer fram skapes naturligvis større følelsesappell og nærhet 
enn ved at det ikke gjør det, men jeg vil ikke si dette er et avgjørende trekk ved dette 
omslaget. 

Bildet på omslaget fra 2015 er et fotografi der det som har blitt hans 
karakteristiske trekk, som jeg skal komme tilbake til hva er, kommer godt fram. Som 
nevnt er bildet skjønt beskåret på en litt uortodoks måte. Både ved at han ikke er 
midtstilt, og ved at fotografiet et i en form der tre av fire hjørner er avrundede, og 
med en hvit strek som deler fotografiet i to. Dette skaper avstand. Noe også det det 
ikke er opplagt at personen på bildet ser på betrakteren. Ser man nøye etter kan 
man se at pupillene faktisk ser rett frem inn i kameraet, men øynene er så mørklagt 
at det er vanskelig å se. I tillegg til at ansiktsuttrykket for øvrig er så sløvt at det ikke 
virker opplagt. På den annen side er dette uttrykket kjent for denne forfatteren, og 
denne memoriaeffekten dette skaper innebærer også en grad av pathos. 

Samlet kan man si at disse to forsideportrettene skaper liten grad av nærhet, 
som man vanligvis forventer av bruk av ansikter. Dessuten utgjør det faktum at blant 
alle de omslagene jeg i denne undersøkelsen ser på er det kun disse to eksemplene 
på dette fenomenet . En liten brøkdel altså. Dette skiller han ut blant andre 39

 I den boka som er nærmest å være en biografi om Dag Solstad, Alf van der Hagens Dag 39

Solstad. Uskrevne memoarer (Forlaget Oktober, 2013) er det tradisjonelle portrettet av den 
biograferte snudd bak fram: bare bakhodet synes. Når van der Hagen skrev tilsvarende bok 
om Kjell Askildsen, Et liv (2014), var forsidebildet som ordinært er for sjangeren igjen. 
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«kjendiser». Det skiller han også ut blant andre diktere til tross for at det ikke er 
vanlig med portrett på forsiden innen skjønnlitteraturen: som jeg viste er det mer 
utbredt blant de «store» forfatterene, og særlig blant dem med god fartstid i 
bransjen.

6.1.8. Bruk av kunst 
Som nevnt over figurerer Dag Solstad i et maleri i samleutgaven av Arild Asnes, 
1970, Irr! Grønt! og Gymnaslærer Pedersens beretning […] [fig. 14]. I bokas kolofon 
kommer det frem at dette bildet er signert Håvard Vikhagen. Han hadde allerede i 
1985 hadde markert seg som en viktig kunstner i den ekspresjonistiske sjangeren og 
er i dag, i følge nettstedet fineart.no, i ”gullrekka” av norske nålevende kunstnere. 
Dette er ikke enste gangen forsideillustrasjonen er et kunstverk signert en anerkjent 
kunstner. Blant to av 70-tallsutgivelsene ser vi det samme: Tilbake til Pelle 
Erobreren? [fig. 16] har en tegning av Reidar Aulie på forsiden. I følge Store norske 
leksikon var han en av de ledende malere som tok opp sosiale, ofte tendenspregede 

motiver fra moderne storbyliv. Aulie døde det året denne boka ble utgitt, men det er 
grunn til å tro at han var et kjent navn. Brød og våpen (1980) [fig. 17] bruker grafikk 
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Fig. 16: Tilbake til Pelle Erobreren (1978) Fig. 17: Brød og våpen (1980)



av Per Kleiva som hovedelement på forsiden. Han var også en etablert kunstner på 
denne tiden med debut på Høstutstillingen i 1963. I likhet med de andre kunstnerne 
var det politisk innhold som dominerte kunsten hans. I forbindelse med hans dødsfall 
tidligere i år ble han hyllet som en av våre aller største. Verdt å merke seg er at det i 
bibliofilutgaven av Genanse og verdighet [fig. 33], i samme skriftklynge og med 
samme font som forfatternavn og boktittel står: «Med bilder av Kjell Erik Killi Olsen». 
Omslaget har ingen paratekster forøvrig, utover bakgrunnsfarge og forlagsnavn. Man 
kan si at ved å vise til et kjent kunstnernavn blir kunsten i seg selv representert.  
Skjønt i skriftens form er det ikke dette jeg i dette delkapittelet ser etter som 
eksempler på visuell memoria. Namedropping er et virkemiddel i seg selv. Jeg vil 
bare bruke dette som eksempel på hva kunst, eller representasjoner av det, skaper 
som møtepunkt.
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6.2. Typografi og tegnsetting 
Det er få bokomslag som ikke inneholder noen form for skrift. Det er fordi navnet på 
boka og navnet på forfatteren er minstekravet til hva som er nødt til å nevnes av 
praktiske hensyn. I norsk sammenheng blir det av og til utgitt skjønnlitterære bøker 
der tekst på forsiden uteblir, men dette teller ikke mange utgivelser . 40

For fonttyper kan oppfattelsen av hva som blir sett på som tidsmessig fort 
svinge. I Solstads bokomslag er det jevnt over en god spredning av både antikvae 
og groteske typer. Jeg kan dessuten også gjenkjenne både skriveskrifter og 
egyptienne. De antikvae skrifttypene er en stor familie, og utviklingen av denne kom i 
nær tilknytning til renessansen på slutten av 1400-tallet (Erichsen, 2003). Skriftene 
ble formet med bred pennesplitt, slik at strekene fikk varierende tykkelse etter 
hvilken vei pennen ble ført. De groteske skrifttypene kom på begynnelsen av 1800-
tallet og var mye enklere i formen: uten seriffer, og uten forskjell på hårstrek og 
grunnstrek. Egyptienne springer også fra tidlig 1800-tall, men disse har ingen 
forskjell på strektykkelsen, noe som også inkluderer seriffene. Skriveskrifter betegner 
naturligvis typer som ligner håndskrift. 

Som tidligere nevnt ble det på 70-tallet vanligere å la typografien fungere på 
en metaillustrerende og illustrasjonsskapende måte der skrift fungerer som et 
bildeelement. Det gjelder også flere av bokomslagene til Solstad. I min sammenheng 
hvor grensenelinjene mellom de ulike modalitetene er så lite markert kan alle 
tekstelementer sies å være illustrerende. Dette er også et av grunnpremissene i 
denne studien. Likevel ser jeg det som interessant å skille det som utgjør skrift-tegn 
på omslagene fra de andre tegnene, på samme måte som jeg i forrige kapittel skilte 
ut bildeelementer. Å forsøke å demontere disse bitene ser jeg som en praktisk måte 
å belyse problemstillingen min på. 

6.2.1. Typografi med eksplisitt illustrerende funksjon 
Det er et stort spenn i uttrykket til skriftelementene fra bokomslag til bokomslag. Jeg 
vil si den mest lekne bruken av typografi finnes i boktitlene på Sleng på byen (1983) 
[fig. 19], Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som 

 For eksempel Audun Mortensens Nylig historikk (2016): https://shop.flammeforlag.no/40

collections/boker/products/nylig-historikk 
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har hjemsøkt vårt land (1985) [fig. 18] og Medaljens forside (1990) [fig. 20]. 
Førstnevnte tittel er skrevet i forlengelse av et brostein-aktig mønster i en klar 
rosafarge. Et ganske iøyenfallende motiv, kan man si. Dette blir kompensert med at 

til tross for at teksten er midtstilt ikke opptar mye plass på forsiden, og ved at både 
forfatternavnet og det tekstelementet som tyder: «Etterord av Jan Erik Vold», er satt 
opp på tradisjonelt vis i en tradisjonell antikvatype. 

Det andre omslaget jeg mener bærer preg av spesielt eksplisitt bruk av 
illustrerende typografi er andreutgaven av Gymnaslærer Pedersens beretning om 
den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land [fig. 18] fra 1985. Her er 
den lange tittelen utformet på hva jeg vil kalle lekent og komisk vis på en klipp-og-
lim-aktig måte. Assosiasjonen går umiddelbart til et «trusselbrev» Ole, Dole og 
Doffen kunne laget. Verket boka inneholder er ment å være et oppgjør, en slags 
satire, over ML-bevegelsen, noe dette omslaget underbygger. Forfatternavnet satt i 
en skriveskrift, noe som i utgangspunktet ikke gir særlig god lesbarhet, men som 
kompensasjon er dette navnet skyggelagt slik at det står godt fram likevel. Dette 
gjelder også som en kontrast til boktittelen, som på grunn av sitt kollasj-preg må 
«tydes».
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Fig. 18: Gymnaslærer Pedersens 
beretning […] (1985)

Fig. 19: Sleng på byen (1983) Fig. 20: Medaljens forside (1990)



Også førsteutgaven av Medaljens forside (1990) [fig. 20] er altså den siste av 
de tre omslagene jeg vil si har spesielt eksplisitte leken typografi. Forfatternavnet og 
undertittelen «En roman om Aker» har et snitt man kan kalle normativt: Bruk av 
kapiteler eller versaler i en enkel grotesk fonttype; diskret plassert på omslaget, men 
da fargebruken helhetlig er så mørk kommer forfatternavnet godt frem ved å være i 
en lys tone. Så til det lekne: Tittelen er skrevet i et industrielt preg, med noe 
«glødende» nederst på siste bokstav som om den akkurat er «brent inn». Det 
visuelle inntrykket gir blir forankret i undertittelen En roman om Aker, da de fleste er 
kjent med at dette er et mekanisk verksted.

6.2.2. Capitalis monumentalis 
Selv om jeg har vist gode eksempler på typografi som øyensynlig står i sterk dialog 
med bokas innhold gjelder dette kun et fåtall av omslagene. Som sagt befinner de 
typografiske elementene seg på en skala. På denne skalaen vil jeg påstå at 
majoriteten av skriftelementer befinner seg på den mer sobre siden. Til tross for det 
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Fig. 21: Det uoppløselige episke element […] 
(2013)

Fig. 22: Det uoppløselige episke element […] 
(2014)



diskret uttrykket disse tekstene gir, etterlater flere av dem illustrerende elementer det 
går an å skille ut. Som eksempel på dette vil jeg første omgang trekke frem første- 
og andreutgaven av Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 
1591-1896 fra 2013 [fig. 21] og 2014 [fig. 22]. Disse forsidene består kun av 
forfatternavn og boktittel  satt opp som en sammenhengende skrift-sats: antikva i 41

versaler. I førsteutgaven er forfatternavnet i rødt, mens resten er i svart, og i 
andreutgaven er forfatternavnet (og forlagsnavnet) i svart, mens resten er i gull . 42

Begge bruker renessansetall i den delen av tittelen som betegner en tidsperiode. Det 
vil si tall som ikke står på linje, og har over- og underlengder. I følge nettstedet 
Typografi i Norge (2014) er dette de «opprinnelige» tallene, mens tallene som står 
på linje og har lik høyde, tabelltall, først kom i 1788. Videre er alle bokstavene også 
preget. 

Grunnen til at bruk av minuskler er standardisert i lengre tekstutdrag er i følge 
Typografi i Norge at over- og underlengder er vesentlige for en teksts lesbarhet. 
Disse elementene gjør at bokstavene skiller seg fra hverandre, og at ordene former 
tydelige ordbilder leseren kan gjenkjenne. Mye tekst med versaler er derimot tyngre 
å lese. Den måten bokstavene er satt opp på her minner svært om majuskelskriften 
capitalis monumentalis, praktbokstaver utviklet av romerne til bruk i innhugde 
innskrifter. Tittelens innhold forankres altså på et vis i denne måten å sette opp 
teksten på. Skriftbildet, med både svart og gullbelagt tekst, vitner om historie og gir 
assosiasjoner til noe episk. Dette kan naturligvis også overføres til forfatteren. 
Forfatternavnet blir forøvrig, som nevnt, satt i rødt der resten av teksten er svart, og i 
svart der resten er i gull. Dette kontrasterer og markerer dette navnet ut fra resten av 
teksten som den satsmessig ellers er en del av. 

6.2.3. Skrivemaskinskrift 
Av skrifttypene som blir brukt på de øvrige bokomslagene vil jeg spesielt trekke frem 
én variant jeg gjenkjenner på alle titlene i Solstad-klassiker-serien, samt også på 
Nasjonalbibliotekets utgivelse Dag Solstad leser Olav Duun (2017): 
skrivemaskinskrift-etterligninger. Den vanligste innen denne kategorien heter courier, 

 Forlagsnavnet er satt med ørliten skrift nederst41

 Kommer dessverre ikke godt fram av avbildningen.42
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men det ser ikke ut til at det er den som er brukt her. Disse typene bringer naturligvis 
andre konnotasjoner nå som datateknologien har tatt over bransjen enn hva de 
gjorde før. På bøkene i serien Solstad-klassiker blir denne skrifttypen brukt på 
blurbene, anbefalingene. Forfatternavnet er skrevet med skriveskrift, mens serietitler 
og boktitler er satt i en tradisjonell antikva . Siden disse seks titlene begynner å 43

holde en god alder kan vi anta at også anmeldelsene er av eldre dato, noe også 
skrivemaskinskriften signaliserer, og dermed også holdbare. Vi snakker dermed om 
en type litteratur som er like aktuell i dag, jamfør omslagets nye drakt, og hvis 
blurber også holder seg.

6.2.4. Hakeparentes: forfatternavnet i logo-form 
Som tidligere nevnt er forfatternavnet på en rekke utgivelser ikke fremhevet, men 
tvert om satt i hakeparentes. Disse bøkene er ikke skrevet av «Dag Solstad», men 
av «[Dag Solstad]». Dette gjelder to utgaver av Ellevte roman, bok atten [fig. 23], 

 Forlagsnavnet er veldig diskret satt i grotesk.43
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Fig. 23: Ellevte roman, bok atten (1992). 
Eksempel på omslag med forfatternavn i 
hakeparentes

Fig. 24: Gymnaslærer Pedersens beretning […] 
(2007). Eksempel på omslag med forfatternavn i 
hakeparentes



førsteutgaven av 17. roman og av Artikler 1993 til 2004, noen av Oktober pocket-
titlene, samt alle titlene i serien Dag Solstad i billigbok [fig. 3, 9 og 24] som utgjør 25 
titler. I sistnevnte tilfelle er forøvrig også forfatternavnet skrevet i kun minuskler, med 
sløyfet mellomrom mellom fornavn og etternavn. Dette er en måte å sette 
forfatternavnet på som ikke finnes hos andre forfatteres bokomslag og dermed skiller 
Solstads bøker ut. 

Finn-Erik Vinje (2005) lister opp følgende bruk av hakeparenteser i sin bok 
Skriveregler: (1) Hakeparentes rundt tre punktum markerer at noe er utelatt i et sitat. 
(2) Hakeparentes ved egne tillegg, rettelser o.l. i en ytring som skytes inn i et sitat og 
ved kompletteringer av data. (3) Hakeparentes rundt angivelse av uttale m.m. i 
ordbøker og leksika. (4) Hakeparentes ved tillegg, merknader o.l i en ytring som står 
i rund parentes. Det disse måtene å bruke hakeparentesen har til felles er distansen 
innholdet i dem skaper til verket. I mitt tilfelle blir dette som om dette forfatternavnet 
ikke var en del av det, eller i hvert fall blir helt underordnet.

Østenstad bemerker på sin side at måten hakeparentes her er brukt på 
avviker fra bruksområdene Vinje lister opp. Dette gjør at «[Dag Solstad]» fungerer 
som en logo. Den anerkjente designeren Leif Frimann Anisdahl betegner logo som 
«et merke, et flagg eller et orienteringspunkt som skiller en bedrift fra en 
annen» (2011, s. 45). Han skriver videre at arbeidet med å bygge opp den visuelle 
profilen som logoen er en del av bør starte med å fastslå hva som kjennetegner 
bedriftens personlighet. Sånn sett kan «[Dag Solstad]» som også som logo vise at 
forfatteren ønsker å virke mindre vesentlig for verket.

6.2.5. Forfatternavnets satsstørrelse 
Innledningsvis beskrev jeg hvordan Dag Solstads navn ble satt på en fremtredende 
måte på debutboka hans, sammenlignet med for eksempel også debuterende 
Fridtjof Lande samme år. Hvordan er så status for bruken av forfatternavnet 
typologisk videre i forfatterskapet? Som nettopp beskrevet ble det fra Ellevte roman, 
bok atten (1992) [fig. 23] ofte satt i hakeparentes. Hva akkurat denne utgaven gjelder 
står skjønt forfatternavnet i en betydelig større sats. Før dette er, med noen unntak , 44

forfatternavnet satt i større eller like stor sats som tittelen. Etter den nevnte 

 Unntakene er de tre førsteutgavene av krigstriologien (1977, 1978, 1980), essaysamlingen 44

Tilbake til Pelle Erobreren? (1977) og dramaet Kamerat Stalin eller familien Nordby (1975)
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førsteutgaven av Ellevte roman, bok atten er de neste utgivelsene (som forøvrig ikke 
har hakeparentes) nærmer forfatternavnet seg størrelsen på tittelen mer og mer. Når 
vi kommer til 3 essays (1997) og førsteutgaven av T. Singer (1999) [fig. 25] har 
forfatternavnet blitt betydelig mindre enn titlene, og jeg vil til og med si de kommer i 
skyggen. Dette til tross for at ingen av titlene har blitt merkevare i seg selv: 3 essays 
er er «allmenn» tittel som ikke konnoterer til Solstad mer enn noen andre essayister, 
mens T. Singer er en helt ny bok  og derfor ikke har like mye heftet ved seg som 45

tidligere titler av forfatteren. Videre har førsteutgaven av både 16.07.41 (2002) [fig. 
26] og Armand V. (2006) [fig. 27] forfatternavnet satt i betydelig mindre fontstørrelse 
enn hva titlene er. Det mest dominerende er likevel bøkene som utgjør Dag Solstad i 
Billigbok [fig. 3, 9 og 24]: ikke bare er forfatternavnene her satt som underordnet 
tittelen ved hakeparentes, manglene mellomrom og manglende versaler på 
forbokstavene, på samtlige av bøkene er forfatternavnet satt i svært liten skrift og på 
mange omslag satt på steder der skriften får dårlig lesbarhet.

6.2.6. Generell sober typografibruk og underordnet forfatternavn 

 Hva T. Singer gjelder kan man skjønt anta at tittelen antakelig har fått forhåndsomtale, og 45

derfor kan være en tittel med gjenkjennbarhet selv om den er ny

!  71

Fig. 25: T. Singer (1999). 
Eksempel på omslag med liten 
sats på forfatternavnet

Fig. 26: 16.07.41 (2002). 
Eksempel på omslag med liten sats 
på forfatternavnet

Fig. 27: Armand V. (2006). 
Eksempel på omslag med liten sats 
på forfatternavnet



Dette delkapittelet har på den ene siden vist hvordan også bruk av skrift kan fungere 
som visuelle elementer selv om de har en virker mindre kontaktsøkende enn de mer 
tradisjonelle illustrasjonene. Selv om jeg har funnet eksempler på steder der 
typografien er brukt på en manifest måte, er også her det helhetlige preget at bruken 
av skrift som visualiserende element er sober. Jeg har også sett den visuelle bruken 
av forfatternavnet der jeg har sett hvordan den finurlige bruken av hakeparentes 
skaper en slags logo som underordner seg verket. Tendensene viser også at 
forfatternavnet også ellers har fått mindre plass på omslaget over tid, og i takt med at 
man kan anta at navnet er mer mettet.
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6.3. The please-insert 
Genette skriver at uttrykket please-insert [le prière d’insérer] har sin opprinnelse fra 
da det ble brukt om ”a printed insert that contains information about a work and is 
attached to the copies addressed to the critics” (1997, s. 104). Selv oppfatter han 
dette å spesielt gjelde bokomslagets baksidetekst, hvilket har den funksjon at den 
skal informere om hva slags bok dette er (for kritikere eller andre), og anbefale å 
lese innholdet. Lengre introduksjonstekster er sjelden å finne på forsiden, som jo er 
det jeg studerer. Derimot identifiserer jeg to andre typer tekster jeg mener fungerer 
på samme måte som the please-inserts: Bluber, anbefalende sitater, og kort 
informasjon om hvilke priser/kåringer tittelen har vunnet.

6.3.1. Blurber 
I følge Oxford English Dictionary defineres en blurb som «a brief descriptive 
paragraph or note of the contents or character of a book, printed as a commendatory 
advertisement, on the jacket or wrapper of a newly published book». Tradisjonen for 
dette stammer fra USA på tidlig 1900-tall. I følge litteraturkritiker Siss Vik (2014) er 
det i dag i USA påfallende om en bok ikke har en håndfull blurber trykket på seg. I 
Norge mener hun riktignok at forlagene har vært litt mer tilbakeholdne. Vik 
innrømmer at hun selv har bokhyllene fulle av bøker hun har plukket ut på grunn av 
at forfattere hun selv er begeistret for har gått godt for dem, og har i utgangspunktet 
gode erfaringer med denne måten å finne fram til rett bok på: 

Mange av mine fineste leseopplevelser har jeg hatt med en fremmed bok jeg 
har tatt med til sengs på grunnlag av en kjapp anbefaling på omslaget. Noen 
har ledet meg til langvarige forhold med nye forfatterskap, andre ganger har 
det holdt med én bok. Men det har alltid vært gode bøker, uten tvil. 

De siste årene har det riktignok dukket opp en tendens der blurbenes opphav har 
gått fra kjente navn, som har et renommé å tenke på når de anbefaler, og 
litteraturkritikere, som vurderer bokens kvalitet, til også å omfatte bokhandlere , 46

som lever av å selge bøkene. Dette har naturligvis skapt debatt om blurbenes 
troverdighet.

 Jeg har selv som bokhandelmedarbeider blitt spurt om å bidra med navnet mitt i en blurb 46

på et bokomslag.
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Blant omslagene jeg undersøker er det kun de seks bøkene som utgjør 
Solstad-klassiker-serien [fig. 8 og 28], samt andreutgaven av Det uoppløselige 
episke element i Telemark i perioden 1591-1896 (2014) [fig. 22] og andreutgaven av 
Irr! Grønt! (1974) [fig. 29] som har blurb på forsiden. Det er naturligvis en 
overhengende mulighet for at det finnes blurber på opplag der omslagsdesignet ikke 
har endret seg nevneverdig, slik at de har falt ut av denne undersøkelsen, men siden 

de aller fleste av omslagene jeg ser på ikke er fra førsteutgavene mener jeg dette 
likevel skaper et godt bilde på hvor ofte (eventuelt hvor sjelden) blurber er brukt hos 
Solstad. 

Blurbene lokalisert på den seneste Solstad-serien er som tidligere nevnt satt i 
en skrivemaskinaktig fonttype, og danner altså inntrykk av at dette er anbefalinger 
som holder tidens tann. Disse er signert henholdsvis Yngvard Ustvedt, VG; Finn Jor, 
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Fig. 28: Professor Andersens natt (2016). Eksempel 
på omslag med blurb

Fig. 29: Irr! Grønt! (1974). Eksempel på omslag med 
blurb



Aftenposten; Dagens Nyheter ; Jens Liljestrand, Dagens Nyheter; Per Buvik, 47

Bergens Tidene og Øystein Rottem, Dagbladet. De fleste av disse navnene gir for 
meg assosiasjoner til utsigere med integritet; og et raskt googlesøk avslører at det er 
en samling bestående primært av litteraturforskere. VG, Dagbladet, Aftenposten og 
Bergens Tidens er landets største aviser som tradisjonelt har hatt seriøs 
litteraturdekning. Dagens Nyheter er kjent som en svært seriøs svensk avis. 

De to andre omslagene med blurb er altså henholdsvis Irr! Grønt! fra 1974 og 
Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896 fra 2014. Det gikk 
altså 40 år fra første til andre gang dette grepet ble brukt. Ved begge eksemplene er 
det svenske utsigere som står bak. Lars-Olaf Franzen fra Dagens Nyheter (avisen er 
også lokalisert med «Stockholm») siteres: «Det är den av de finaste skandinaviska 
romaner av en ung författare som jag läst på de senaste åren». På andreutgaven av 
et uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896 er det kun avisen, 
Expressen, som står som avsender med sitatet: «en leseropplevelse som ikke ligner 
noe annet». I Franzens blurb er det gjort et poeng ut av at det er en svenske som 
står bak ved å trykke det på svensk og legge til avisas lokalisasjon. Dette er ikke 
gjort ved Expressens blurb, men dette er nok også en avis som er mye mer kjent i 
Norge. Dette sitatet er i seg selv noe som hvem som helst kunne sagt, sikkert også 
flere norske anmeldere, men her kan det virke som at forlaget har valgt et utsagn fra 
svensk media for å vise Solstads internasjonale appell. Dessuten opplever nok 
mange at Sverige har posisjon som et land med «overtak» på Norge kulturelt. Disse 
fordelene med å velge en blurb fra en svenske favner derfor alle sitater der disse er 
utsigere.

6.3.2. Priser og kåringer 
På de utvalgte omslagene mine finnes også informasjon om hvilke priser og kåringer 
bøkene har vunnet. Skjønt gjelder dette kun et fåtall publikasjoner, så det er 

 Blurben til Genanse og verdighet står uten anmelders navn. Kun avisnavnet Dagens 47

Nyheter står som avsender
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overhode ikke utfyllende med tanke på hva verkene har sanket inn . 48

Funksjonsmessig fungerer denne varianten av the please-inserts som blurbene i den 
forstand at de skal gå god for boka. To av titlene fra Solstad-klassiker (Genanse og 
verdighet og Roman 1987) inneholder dette. Av de 11 Oktober pocket-bøkene jeg 
har med fra 2000-tallet er det å finne på tre (Genanse og verdighet, T. Singer og 
Roman 1987). Også Roman 1987 fra 1990 har en slik bemerkning. Sammenlagt har 
altså kun seks av alle omslagene denne typen please-insert. Verdt å merke seg er at 
selv om en tittel har vunnet en spesiell pris, som eksempelvis at 1987 vant Nordisk 
råds litteraturpris, er det ikke dermed gitt at 
dette står opplyst på alle utgavene av 
denne tittelen. Som sagt er det kun 1990-
utgaven og to av serieutgavene som har 
dette «stempelet», mens for eksempel 
1992- og 1994-utgavene ikke har denne 
typen opplysning. Videre vant Armand V. 
Brageprisen for beste skjønnlitterære 
roman i 2006, noe som ikke kommer frem 
på noen av dens bokomslagsforsider som 
er med i utvalget. Dette viser at mange 
titler er tildelt pris uten at dette kommer 
frem på omslaget. Felles for de 
publikasjonene som har informasjon om 
tildelte priser/vunnede kåringer er skjønt at 
alle er formatert på en svært diskret måte: 
satt med med liten skrift sammenlignet 
med de andre elementene på forsiden.

6.3.3. Færre anbefalinger enn det kunne vært 
I seg selv fungerer disse anbefalingene, som en måte å fortelle publikum gjennom 
direkte tale eller med et prisnavn som «kvalitetsstempel», at dette er et verk av høy 

 For eksempel har Oktobers forfatterside til Dag Solstad en oversikt: http://oktober.no/48

Forfattere/Norske/Solstad-Dag 
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Fig. 30: Roman 1987 (2006). Eksempel på 
omslag med opplysning om tildelt pris

http://oktober.no/Forfattere/Norske/Solstad-Dag


kvalitet. Samtidig kan dette, når det nå selv i Norge har blitt så utbredt, og misbrukt 
vil noen si, bli utvannet. Denne opplevelsen kan ligge bak at også dette 
paratekstuelle elementet i så stor grad er fraværende selv på titler som har mye å 
vise til. På den andre siden er det som sagt kun den siste tiden at denne bruken av 
please-inserts har blitt såpass utbredt i Norge, noe omslagene i denne 
undersøkelsen også speiler: tendensen viser helt klart en hovedvekt på de siste 
utgivelsene. Likevel vil jeg si det er påfallende at selv blant publikasjonene som er 
utgitt de senere år, som har rukket å vinne priser og befinner seg i en tid da please-
inserts på forsiden er svært normalt, er det mange utgivelser som kunne hatt men 
likevel ikke har denne typen anbefalinger.
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6.4. Fargebruk 
Kjeldsen (2002, s. 80) mener at av de grafiske tegnene et retorisk uttrykk utgjør er 
fargebruk det mest åpenbare. På omslagene finnes et bredt spekter av farger. Typisk 
feminine farger som rosa og lilla er skjønt knapt representert. Dominerende er 
nøytrale ikke-farger som hvit, beige og grå, men også gul-organsjetoner er godt 

representert. Sistnevnte finnes som den fargen som opptar størst del av flaten på 
hele 17 omslag. Dette er mot 32 omslag med hvit/grå/beige som dominerende, og 
puster altså vinneren i nakken. I følge kunsthistoriker Tove Frøvoll Thoresen  49

regnes noen oransjetoner, de som beveger seg i retning av oker, som nøytrale. Dette 
står i sterk kontrast med mer appelsin-oransje som er en svært 
oppmerksomhetssøkende farge. Grunnen til at okeraktige farger betegnes som 
nøytrale er at det er en slags jordfarge som minner om fargen man kjenner fra 
papyrusene fra oldtidens Egypt. Sammen med den hyppige bruken av ikke-fargene 
hvit/grå/beige signaliseres, på samme måte som så mange andre av omslagenes 
elementer, noe kjedelig, lite kontaktsøkende eller rett og slett uferdig. Dette er tross 

 Uttrykt i en e-postutveksling 15. november 201749
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Fig. 31: Roman, 1987 (1992). 
Eksempel på omslag med 
nøytral farge som dominerende

Fig. 32: 14 artikler på 12 år 
(1993). Eksempel på omslag med 
nøytral farge som dominerende

Fig. 33: Genanse og verdighet 
(1999). Eksempel på omslag 
med nøytral farge som 
dominerende



alt grunnfargen til alle designuttrykk all den tid hvite ark og tegnestifter er starten på 
prosesser. 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6.5. Komposisjon 
6.5.1. Forankring og avløsning 
Bokomslagene jeg ser på er, som så mange andre visuelle uttrykk, sammensatt av 
mange ulike modaliteter; som en multimodal tekst. I Bildets retorikk (2015 [1964]) 
beskriver Roland Barthes hvordan de to uttrykksformene tekst og bilde kan forholde 
seg til hverandre når de opptrer samlet, som på en reklameplakat, eller i dette 
tilfellet, et bokomslag. Barthes definerer bilder som tegn som «flyter på 
innholdssiden», noe som vil si at det har mange potensielle betydninger. I 
forlengelsen av denne metaforikken forstår Barthes det slik at skrift i umiddelbar 
nærhet til bildet enten kan fungere forankrende eller avløsende. Bilde og skrift som 

står i analogt forhold til hverandre og «forankrer» altså hverandre semantisk. På 

motsatt vis vil skrift og bilde som ikke står i et åpenbart samsvarsforhold «avløse» 
hverandre. Disse to uttrykksformene utsier noe ulikt, men står samlet. Kjeldsen har 
adoptert forankrings- og avløsningsbegrepene. Han foretar en verdivurdering av de 
to funksjonene, og om avløsningen skriver han: «Sammen forenes de to 
udtryksformer i et nyt udtryk, og i et samlet udtrykskompleks af en højre orden, 
nemlig historien eller diegesen» (Kjeldsen, 2002, s. 83). Brække (2010, s. 14) 
kommenterer til dette at i bruddet mellom bildets og skriftens uttrykk skapes en tredje 
mening. Helheten er med andre ord mer enn summen av delene, og dette bruddet 
oppstår der det er mangel på sammenheng mellom de to elementene. Det vesentlige 
trekket ved det fraværende, som da trer fram, er at det tiltrekker seg oppmerksomhet 
ved den spenningen dette skaper.

I de to omslagene der det er forfatterportrett på forsiden kommuniserer disse 
med forfatternavnet som står skrevet, og ikke med tittelen, som dermed blir 
underordnet. Denne forankringen løfter frem forfatternavnet og legger fokus og 
tyngden der. Samspillet mellom tittel og illustrerende elementer, der de er å 
identifisere, spiller også ellers langt på vei på forankring. Omtrent samtlige av 
omslagene med figurative illustrerende elementer kan forankres i tittelen. I tilfeller 
der tittel og illustrasjonen kommuniserer så godt på denne måten mener Brække 
(2010, s. 27) at dette kan overskygge forfatternavnet. Det vil si at for alle de 
omslagene der tittel og illustrasjon forankrer hverandre skapes et svakere ethos. 

!  80



I motsatt tilfelle kan man si at når disse elementene står i et avløsende forhold 
til hverandre blir forfatternavnet som element likestilt med de andre elementene, og 
kan dermed tiltrekke seg mer oppmerksomhet. Det interessante med dette er at til 
tross for at de illustrerende elementene som gir mer latent enn manifest informasjon, 
noe som, som tidligere nevnt, betyr at de kommuniserer mer implisitt. Da de er 
nonfigurative, vil de, gjennom det avløsende forholdet de får til tittelen, la forfatteren 
tre tydeligere frem. Som vist i kapittel 6.1 gjelder dette de aller fleste av 
bokomslagene. Av dette kan vi lese at til tross for at forfatternavnet ofte ikke er det 
elementet som tar mest plass fysisk trer det likevel frem implisitt gjennom å latent 
være sidestilt med de andre elementene. Vel og merke på et svært diskret vis.
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7. Hva betyr dette? Oppsummering og 
konklusjon 

Målet med denne undersøkelsen har vært å identifisere hvordan Dag Solstad blir 
visualisert som en hedersmann på bokomslagene hans. Jeg klargjorde allerede da 
jeg presenterte problemstillingen min premisset jeg ville arbeide ut fra. Dette 
innebærer at Solstad er en «stor» forfatter. Inger Østenstad skriver i sin 
doktorgradsavhandling at «kilden til storheten er verkets fremstilling av seg selv som 
stort og selvfremstillingens utvikling i det dynamiske samarbeidet med 
resepsjonen» (2009, s. 25), noe som også ligger bak mitt begrep om «storhet». 
Videre viste jeg til at Solstad allerede fra starten av sin karriere ble presentert som 
sådan, noe som ble belyst i samme undersøkelse av Østenstad. Begrepet 
«hedersmann» henter jeg fra antikkens idealer om «den fullendte taler», og knytter 
dette til visualiseringen av Dag Solstad som «stor» i dag.

7.1. Funnene 
7.1.1. Anti-titler 
Fremgangsmåten min har vært å gå systematisk gjennom de ulike tekstelementene 
som analyseobjektene mine består av. Jeg begynte med å se på det som er felles for 
alle omslagene: alle har navn på avsender og en tittel trykket på. Kapittel fem ble viet 
til å studere betydningen av disse tekstenes innhold. Undersøkelsen viste at Solstad 
i starten av sin karriere brukte kortere titler, gjerne med bruk av utropstegn, og ord 
som vanligvis ikke var forbundet med tradisjonell skjønnlitteratur. Dette viser en type 
særegenhet som videre har vært gjennomgående hele veien, selv om den fra 
omtrent overgangen til 80-tallet har tatt en litt annen form. Som det har kommet frem 
er det mest påfallende preget ved titlene hans alt i alt at et stort antall av dem 
inneholder det man kan kalle en katalogiseringsfunksjon. Som om forfatteren har 
slått opp i Gerard Genettes kapittel om tittelkategorier i Paratexts (1997), og bare fylt 
ut etter karakteristikkene han nevner. Genette deler inn i tematiske og rematiske 
titler, der førstnevnte betegner titler som gir uttrykk for tema, mens den andre 
kategorien viser til titler som gir uttrykk for bokas sjanger. I sammenheng med mine 
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analyseobjekter er eksempler på dette på den ene siden en tittel som T. Singer, som 
på det enkleste planet handler om en som nettopp heter «T. Singer», på samme 
måte som verket Professor Andersens natt handler om hva nevnte professor 
opplevde en natt. Som eksempler på rematiske titler finnes for eksempel Ellevte 
roman, bok atten og Roman 1987. Alle disse katalogiseringsmessige titlene forholder 
seg alt i alt mer til tell enn til show, som er det motsatte av hva grunnleggende 
reklameteori belærer. På denne måten blir titlene så lite fengende, og forholder seg i 
så liten grad til titlenes også kontaktsøkende funksjon, at jeg mener de nærmest kan 
kalles anti-titler.

Genette (1997, s. 16) betegner et verks tittel som «forfatterens peritekst», og 
mener med det at dette er den parateksten, som motsats til «The publisher’s 
peritext», som ligger nærmest forfatterens lineære tekst. Jeg stiller meg bak denne 
tankegangen da dette også er det eneste tekstelementet, med unntak av 
forfatternavn, som er bestandig gjennom alle utgavene av samme verk. I Solstads 
publikasjoner finnes det skjønt tilfeller der ulike verk er utgitt i samme bok, men hver 
av verkenes titler er likevel bevart. I andre forfatterskap eksisterer det eksempler på 
at titler har forandret seg over tid; i sammenheng med rettskrivingsnormer, og så 
videre, men dette gjelder ikke hos Solstad. Genanse og verdighet har for eksempel 
aldri fått byttet ut «G»-en med «Sj». Titlene blir på samme måte som forfatternavnet 
over tid til merkevarenavn, noe som gjør at tittelen blir uløselig knyttet til verket og 
forfatteren. Dette gjør at titlenes innhold blir ekstra viktig i sammenheng med 
hvordan bokomslagene formidler forfatterethoset, noe som videre fører til at jeg lar 
den egenarten jeg har vist at titlene har, veie tungt.

Vi ser altså at overveiende mange av titlene «mangler noe»; de etterlater et 
inntrykk av lite oppfinnsomhet. Dette skaper på den ene siden et bilde av en forfatter 
som skriver en type litteratur som har en så sterk autonomiestetikk at den ikke 
trenger andre virkemidler. Samtidig etterlater disse titlene et inntrykk av at forfatteren 
kan tillate seg så lite fengende titler fordi han innehar en viss posisjon, og uansett 
ikke er for alle. Ved å gjøre bøkene mindre tilgjengelige på denne måten skriver de 
seg inn i Bourdieus kretsløp for begrenset produksjon. Hva dette innebærer kommer 
jeg tilbake til under. 
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7.1.2. Manglende visualisering
I kapittel seks gikk jeg systematisk gjennom de formmessige elementene. 
Gjennomgangen av bildeelementene, illustrasjonene, viste hvordan denne typen 
visualisering faktisk har vært mer unntaket enn regelen. Funnene mine gjaldt som 
sagt kun for ca én av tre av analyseobjektene. Dette er til tross for at bruken av 
visuelle hjelpemidler regnes som det mest effektive middelet for å skape kontakt, 
noe som er vesentlig for å utmerke seg i forbindelse med salg av bøkene, og burde 
derfor fra et økonomisk perspektiv ha betydning for utformingen. I tillegg kunne man 
også tro at et så kjent ansikt burde være egnet for å skape kontakt, slik det er svært 
vanlig for andre bøker skrevet av «store navn». Likevel finnes det kun 
forfatterportrett på to av omslagene i undersøkelsen. 

Jeg har videre vist med et par eksempler hvordan skriftlige elementer også 
kan virke illustrerende, men disse fungerer skjønt ikke kontaktsøkende i samme grad 
i utgangspunktet fordi de ikke skaper samme identifikasjon. Visualisering bidrar som 
sagt til evidentia, altså at det skapes nærhet til mottakeren, noe som er viktig fordi vi 
lettere føler sympati med noe som virker nært, og memoria, som skaper 
gjenkjennelse. Det viktigste funnet jeg gjorde i undersøkelsen av bildebruk var derfor 
at omslagene «forvanskeliggjør» kommunikasjonsprosessen ved å ha denne 
nærmest manglende graden av evidentia og memoria. Det lave stilleiet, som skaper 
ethos, innebærer på sin side at taleren må legge bånd på seg og være diskret i 
bruken av det øvrige retoriske apparatet, noe denne manglende bruken av grafiske 
virkemidler altså gjør. Denne lave graden av evidentia og memoria, som henger 
sammen med pathos, på det nevnte øverste stilleiet, bygger derfor riktignok opp om 
troverdighet i forbindelse med ethos. Etter de antikke idealene, som jeg skal komme 
tilbake til, vil derfor ha det til at ethoset blir sterkere når andre retoriske bevismidler 
blir holdt igjen. 

7.1.3. Forfatternavnet som underordnet?
I enda større grad enn hvordan verkstitlene lyder, som redegjort for over, er den 
viktigste og mest opplagte koblingen til forfatterethoset naturligvis forfatternavnet. 
Gjennom undersøkelsen har jeg vist hvordan navnets satsstørrelse ikke har gått i 
takt med hvor kjent og velrenommert Solstad enn måtte være, noe som hos andre 
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forfattere er å regne som prosedyre. Tvert om så jeg en tendens til at navnet på det 
jevne ble satt med mindre skrift over tid. Aller minst er forfatternavnet satt på 
omslagene til førsteutgavene av henholdsvis det nest siste (Armand V.), tredje siste 
(16.07.41) og fjerde siste (T. Singer) romanverket hans. På alle disse tre omslagene 
er forfatternavnet satt betydelig mindre enn romannavnet. Dette skaper et bilde av at 
forfatteren er underordnet verket. Enda tydeligere blir dette på de titlene der 
forfatternavnet er satt i hakeparentes, noe som etter regler for tegnsetting brukes for 
å skape avstand til teksten ordet i hakeparentesen er en del av.

Samtidig viste jeg da jeg så på bokomslagenes komposisjon, hvordan 
forfatternavnet til tross for dette ble fremhevet via latent tegnbruk. Ved å ikke 
konkurrere med så mange andre elementer på siden, og ved at de andre 
elementene i svært mange tilfeller ikke er manifeste, eksplisitte, trer forfatternavnet 
likevel litt mer frem. 
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7.2. Hvordan kan dette tolkes?  
7.2.1. Less is more  
Som forklart over er det dette med «mangel» som preger analyseobjektene. Skjønt 
finnes det ingen ting som virkelig er tømt for mulighet for tolkning: Også tomrom kan 
leses, da de alltid inneholder «noe». I romlig forstand kan dette for eksempel være 
luft. Hva inneholder så «tomheten» som synes på omslagene? Tidligere har jeg vist 
at sammen med toner av grå, beige, og også «gulbrun» «oker», dominerer «hvitt» i 
forstand av nøytralitet, da alle disse tonene regnes som dette. I bokomslagenes 
tomrom er det fortsatt en bakgrunn som altså oftest innehar en nøytral farge. Denne 
bakgrunnsfargen synes å fungere på samme måte som «white space» innen grafisk 
design. I den sammenheng siterer den anerkjente grafiske designeren Leif Frimann 
Anisdahl (2011, s. 77) Edvard Munch i at «en maler må forstå når et bilde er ferdig», 
forstått som at idealet er å kunne stoppe i tide. Han mener at å utforme dette enkle 
krever disiplin og ydmykhet, noen han videre mener er egenskaper mange 
formgivere ikke besitter. Idealet han sikter til her står Ludwig Mies van der Rohe 
(1886 - 1969) kjente sitat «Less is more»  (mindre er mer) nærmest som et motto 50

for. Denne tysk-amerikanske arkitekten, som i en årrekke var leder for viktige 
Bauhausskolen, var en pioner i moderne arkitektur. Han søkte å skape klare, enkle 
og ordnede rom, og er også kjent for å ha sagt: «God is in the details» (Gud er i 
detaljene). Tankegangen om at «white space» er hevet over andre grafiske tegn ser 
vi også hos Keith Robertson i hans kritiske essay On White Space: When Less is 
More (1993, s. 61): «If we were to to draw a continuum of taste from trashy to quality 
there is one graphic design variable that would constantly grow with the increase in 
quality - white space». En undersøkelse gjort av Pracejus, Olsen og O’ Guinn 
publisert i Journal of Consumer Research (2006) viser også den samme holdningen 
til produkter med bruk av White Space:

Our results show that white space is, in fact, quite influential in consumer 
brand perceptions. It affected consumer perceptions in all of the expected 
directions. People who saw an ad that employed this visual rhetorical device 
saw the product as higher in quality, prestige, trust, and leadership and lower 
in risk than did people who saw an ad without this trope. Further, the two 

 I følge Oxford Dictionary of Proverbs forekom riktignok denne aforismen først i Robert 50

Brownings dikt Andrea del Sarto (1855)
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measures of market power (market share and large company) were both 
significantly affected by white space.

Innen markedsforskningen signaliserer altså «white space» som trope blant annet 
kvalitet. 

7.2.2. Antikke idealer  
Selv om bevisstheten om Less is more i design- og markedssammenheng er av 
moderne dato, skriver skepsisen til visualisering seg langt tilbake. I Bibelen 
beskrives Gud som «fysisk fraværende, men nærværende i ånden» (1 Kor,5:3). Det 
at det guddommelige nærværet er uforenlig med fysisk manifestasjon kan tolkes 
som at fravær har en større verdi. 

Vider har jeg allerede i dette kapittelet vært inne på verdien av å minimere 
pathos for å styrke ethos. Den greske filosofen Aristoteles (384 - 322 f. Kr.) var en av 
dem som var skeptisk til å bruke for mange hjelpemidler i en tale. Han mente at 
fremførelseskunsten er en konsesjon til publikums sletthet: «Det er klart at en som 
understøtter sine ord med gestus, stemmeføring, klesdrakt og skuespillertalent i det 
hele tatt har lettest for å vekke vår medynk» (Retorikk II.8.14, overs. 2006). 
Hypereides var et eksempel på en taler etter hans hjerte: «Han brukte ikke 
skuespillerkunsten, men fremla bare fakta - og kjedet ikke dommerne med det 
engang», skrev Aristoteles om ham. I følge Andersen (1995, s. 118) er de bevarte 
talene etter ham ganske nøkterne. I Poetikken følger Aristoreles (14, 4, overs. 1997 
[1961]) samme resonnement videre: «det bidrar ikke til vår viten om Ødipus’ skjebne 
om vi bevitner hvordan han stikker ut øynene sine».

Ligende tanker går igjen også hos den romerske filosofen Cicero (106 - 43 f. 
Kr.), noen hundre år senere, som uttrykte at visuelle henvendelser er effektive 
overfor de uskyldige og ignorante, mens den romerske retorikeren Quintilian (35 - 96 
e. Kr) går til angrep på ytreren selv og skriver at: «What depths of incompetence 
must there be in a pleader who thinks a dumb image will speak for him better than 
his own words!» (Q, VI. I., s. 35, overs. 2001). Det var som sagt vanlig å bruke 
visuelle elementer for å ha en sterkere følelesesappell. Videre skriver han at 
talekunstens kraft seirer over ikke-verbale forsøk i form av teatralske virkemidler: 
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Nor do I think much of the advocate who, when the prosecutor exhibited a 
bloody sword with which he was proving the victim had been killed, fled 
instantly from the benches, pretending to be terrified […]. He raised a laugh, 
but he made himself ridiculous. Such theatrical effects should be neutralized 
by pure oratory (Q, VI. I. s. 41, overs. 2001). 

Liestøl (1999, s. 34) skriver at dette avdekker Quintilians ikonoklasme. I denne 
sammenhengen vil det si at «rhetoric is a method of language and should not be 
mixed with nonverbal elements, such as imagery». 

 Den manglende visuelle kommunikasjonsbruken i Dag Solstads bokomslag 

mener jeg altså er uttrykk for et estetisk ideal om at minimalisme har større verdi, er 
mer høyverdig og til og med «himmelsk» i den forstand at også Gud er fysisk 
fraværende. 

7.2.3. Å gi inntrykk av å være for de få 

Dette viser videre at de elementene på omslagene jeg tidligere har omtalt som 
«uinteressante» ikke egentlig er det. Tidligere har jeg vært inne på den franske 
sosiologen Pierre Bourdieu. I artikkelen som på norsk heter «Er en interessefri 
handling mulig?» (1996) kommer han med et perspektiv på dette. Her besvarer 
Bourdieu tittelens spørsmål med at den interessefrie handling er en umulighet. 
Derimot er det mulig å gjøre tilsynelatende interessefrie handlinger, gjennom at de 
legitimeres symbolsk i kulturens myter og fortellinger (Bourdieu, 1996, s. 142). Med 
dette assosieres Solstads bokomslag til det motsatte av det Bourdieus kaller 
«økonomiens vulgære behov» (1991, s. 5). Bøkene synes i stedet å være en del av 
det han betegner som «feltet for begrenset produksjon». Dette er et segment der det 
produseres «kulturvarer" som er objektivt bestemt for et publikum bestående nettopp 
av produsenter av denne typen varer (1991, s. 6). Ifølge Bourdieus resonnement 
mister litteratur som tilhører feltet for begrenset produksjon sin status ved å selge for 

mye: 

Intellektuelle og kunstnere ser alltid med mistenksomhet – skjønt ikke uten en 
viss fascinasjon – på verker og forfattere med strålende suksess, av og til i 
den grad at de ser jordisk fiasko som en garanti for salighet i det hinsidige: 
Én av årsakene er at innblandingen fra ”det alminnelige publikum” truer 
feltets krav om monopol på kulturell ”signing” (Bourdieu, 1991, s. 7). 
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For å beholde integriteten som «stor» må altså Solstads publikasjoner gi inntrykk av 
å ikke være bøker som selger godt. Det forfatterethoset som skapes ved å bruke 
symbolikk som gjør omslagene «mangelfulle», og med det gjør dem tilsynelatende 
interesseløse og utilgjengelige, bidrar på et vis til det Bourdieu beskriver som 
«salighet i det hinsidige». Skjønt holder dette kun til en viss grad nettopp fordi navnet 
hans har en posisjon som «stor»: når forfatteren når et visst nivå av kanonisering 
kan man lett ta for gitt at navnet selger av seg selv.

7.2.4. En hedermann! 
De funnene jeg har skissert fører frem til at jeg endelig kan svare mer konsist på 
problemstillingen min. Innledningsvis spirte jeg etter hvordan Dag Solstads 
forfatterethos blir konstituert og visualisert, som en hedersmann, på bokomslagene 
hans. Dette er først og fremst ved å minimere bruken av visuell representasjon. Et 
ideal som springer like langt tilbake som idealet om å være en hedersmann i seg 
selv. 
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8. Status for andre store forfattere. Kan 
funnene overføres? 

Innledningsvis viste jeg til en sammenligning av Solstads litterære debut jamfør den 
samtidige Fridtjof Lande sin. Sistnevnte er det ikke godt å si hva som skjedde med: 
google har lite informasjon, og et søk i A-tekst gir bare tre treff; alle tre fra 60-tallet. 
Når jeg nå i det følgende uhøytidelig skal ta en rask titt på visualisering av andre 
forfattere vil jeg gå rett på navn som regnes som store etter de samme prinsippene 
som for Solstad, samt rette fokuset direkte på eksempler på bokomslag som synes 
tilsvarende.

Den amerikanske essayisten Tim Kreider kommenterer i sin artikkel  i The 51

New Yorker følgende: «The more important a book is, the less likely there is to be 
anything at all on its cover (look at most editions of “Ulysses”)». Dette viser at det jeg 
vil eksemplifisere i hvert fall ikke er spesielt unormalt i amerikansk bokdesign. Et 
annet eksempel på dette beskriver Nils-Øivind Haagensen (2005) i en artikkel i 
Klassekampen. Det han viser til er hvordan forfatteren av det kanoniserte verket The 
Catcher in the Rye, J.D. Salinger, stiller helt spesielle krav til utgivelsene av bøkene 
hans. Det hendte nemlig en gang at forlaget Tiden ville gi ut en nyutgave av tittelen 
hans Nine stories . Forfatteren og hans agentur stilte da strenge krav: For det første 52

får ikke forlaget la boken være del av en serie i noen grad. Videre er det ikke lov 
med illustrasjoner eller forfatterportretter, og heller helst ikke andre farger enn hvitt, 
eller «blankt» omslag. Forfatternavnet skal også stå med mindre skrift enn tittelen. 
Forlaget får heller ikke bruke biografisk informasjon eller sitatuttrekk av noe type, 
noe sted, hverken i eller på boka. Ei heller i katalogtekster eller presseskriv, som de 
forøvrig ikke får lage i det hele tatt.

Her hjemme har jeg også funnet eksempler på forfattere som blir presentert 
på tilsvare de måte som Solstad. Jeg tenker spesielt på at vi her i Oslo for tiden har 
en forfatter boende i Statens æresbolig for kunstnere, Grotten. Han er av en litt 
yngre generasjon enn Solstad, men har innkassert mange av de samme 

 Lokalisert 10. november 201751

 Ni noveller på norsk, og opprinnelig utgitt av Gyldendal i Lanterneserien i 197952
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utmerkelsene: For eksempel Nordisk råds litteraturpris. Han har dessuten vært i 
toppsjiktet til å vinne Nobelprisen i litteratur i mange år nå Jeg snakker selvfølgelig 
om Jon Fosse. Som det kommer frem i figuren under [fig. 34] finner vi også hos ham 
noe av det samme som hos Solstad: minimalisme.
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Fig 34: Melancholia I-II (Samlaget, 2016), Lilla / Suzannah (Samlaget, 2007) og Hav (Samlaget, 2014). 
Eksempler på omslag fra en annen «stor» forfatter med lignende kjennetegn som hos Solstad
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