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Sammendrag 

Denne avhandlingen tar for seg det norske private hyttebokinnlegget. Materialet består av en 

rekke hyttebøker, intervjuer med hyttebokforvaltere og kontoer på det sosiale mediet 

Instagram, som har en hytteboklignende funksjon. Avhandlingen tar for seg den topiske 

variasjonsbredden i innleggene, samtidig som aspekter ved hyttebøkenes materialitet også 

belyses. Sist, men ikke minst, har jeg også sett på hvilke skriftkulturelle funksjoner tekstene 

har. Avhandlingen viser at man i mitt materiale ser en tydelig tendens til at det er de nære 

tingene i livet som skildres. Dette inkluderer mat, drikke, vær, besøk og andre lignende 

hendelser knyttet til hytteliv. Jeg har også funnet at hyttebøkenes materialitet i det store og 

hele er svært påkostet, og at informantene mine har en viss forventning til hvordan en slik bok 

skal se ut (dersom tittelen ikke røper dette). Videre reises det spørsmål om hyttebøkenes 

materialitet i seg selv kan være med på å fortelle familienes historie om hytta på lik linje med 

verbaltekstlige kvaliteter. Jeg viser også at bøkene i skriftkulturelt øyemed har en rekke 

funksjoner. Stort sett kan man se at de ulike skriftpraksisene som avhandlingen tar for seg er 

svært ulike, noe som gir grunn til å tro at det er en svært flersidig sjanger som finnes der ute 

på fjellet og langs kysten. 
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Forord 

Jobbet så lenge i hodet mitt at jeg tror det er på tide å koke ditt. - Linni 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til informantene mine. Uten dere ville dette prosjektet 

aldri blitt realisert. 

Takk til Folkemuseet som ga meg innsyn i deres arkiv og ellers har vært svært behjelpelige. 
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Takk til familien min som støtter meg uansett hva jeg gjør. 
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1 Innledning og problemstilling 

I denne masteravhandlingen vil jeg ta for meg problemstillinger knyttet til det norske private 

hyttebokinnlegget. Det er min mening at denne sjangeren nærmest er blitt glemt av akademia, 

og denne teksten er mitt spede forsøk på å gjenopprette balansen i denne urettferdigheten. I 

dette kapitlet vil jeg presentere den problemstilling, og de forskningsspørsmål som 

avhandlingen bygger på. I neste kapittel vil jeg gjøre rede for min metodiske fremgang under 

prosjektet. Her vil jeg også presentere materialet som prosjektet tar for seg. Etter det vil jeg 

trekke frem teoretiske aspekter som har vært grunnleggende for utførelsen av prosjektet. Det 

er også her jeg viser min (eller andres) forståelse av begreper som vil bli brukt 

gjennomgående i de andre delene av avhandlingen. Etter dette vil jeg legge frem analysen av 

materialet mitt. Her vil jeg først gjennomføre en topisk analyse, før jeg går videre til å se på 

andre aspekter jeg vil belyse. Jeg vil formidle observasjoner og analyser av materialitet, samt 

lingvistiske og stilistiske kvaliteter som er særlig fremtredende i hyttebøkene. Før konklusjon 

vil jeg også drøfte noen av temaene som synes «forbigått» i det foregående kapitlet.  

1.1 Hvorfor hyttebøker? 

Høsten 2016 går min familie til innkjøp av ei liten hytte på fjellet. Dette er den første hytta jeg 

har hatt et ordentlig forhold til, og tematikk rundt anskaffelse av hyttebok melder seg raskt. Vi 

kjøper derfor en hyttebok i julegave til eierne av hytta, og en januardag er den klar for sitt 

første innlegg. Diskusjonen som følger er noe jeg som sakprosastudent aldri har sett før. Alle 

inngifte har en sterk mening om hva som skal stå, og hvordan det skal skrives, mens 

amatørene i familiene ikke vet hva de skal gjøre. Kort tid etter hersker det liten tvil om hva 

min mastergradsavhandling skal ta for seg. 

1.2 Problemstilling 

Med det utgangspunkt at jeg i denne oppgaven vil behandle hytteboken som en egen sjanger, 

er formålet mitt å undersøke hvilke ulike måter denne sjangeren utføres på. Slik jeg ser det, 

kan hyttebokinnlegg deles inn i to overordnede kategorier: det private og det offentlige 

hyttebokinnlegget. Det sistnevnte er gjerne en kort notis i en bok som tilhører ei hytte eid av 

enten turistforeninger av ulike slag, eller bedrifter som driver utleie av hytter. Det private 

hyttebokinnlegget derimot, kjennetegnes ved at hytta som boken tilhører er eid og blir brukt 
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av privatpersoner som skriver om tiden de har tilbragt der. Denne kategorien kan igjen deles 

inn i de to subkategoriene gjesteinnlegg og eierinnlegg. Som navnene tilsier, er 

gjesteinnleggene skrevet av besøkende på hytta og eierinnleggene skrevet av hyttas eiere. 

Disse innleggene har en rekke ting til felles hva angår innhold, men skiller seg klart fra 

hverandre når det kommer til form. Dette vil jeg kommentere nærmere senere. En viktig 

forutsetning for dette prosjektet har hele veien vært å utforske den private delen av sjangeren, 

av den grunn at denne er nokså uberørt av humaniora før nå. Ettersom jeg ved å utforske de 

ulike måtene å skrive hyttebokinnlegg på vil være i direkte kontakt med materialet, er det 

nærliggende å se noe på hvordan disse bøkene faktisk ser ut. Mange vil nok forbinde 

hyttebøker med forseggjorte innbindinger i skinn, med løkketyper eller annen form for 

utsmykking. Et av forskningsspørsmålene jeg derfor vil besvare er knyttet til hyttebøkenes 

materialitet. Videre vil jeg også med bruk av litteratur hentet fra teori om skriftkultur og -

kyndighet si noe om hvordan hyttebøker fungerer som kulturell institusjon i hyttelivet. 

Prosjektets problemstilling ser derfor slik ut: 

 Hvilken variasjonsbredde finnes i det norske private hyttebokinnlegget? 

Videre vil jeg støtte meg på to forskningsspørsmål:  

 1. Hvordan kan aspekter ved hyttebøkenes materialitet si noe om deres rolle i 

 hyttelivet? 

 2. Hvordan fungerer hyttebøkene som kulturell institusjon ut ifra et perspektiv på 

 literacy? 

Variasjonsbredden som problemstillingen her sikter til, rommer mange aspekter. Jeg vil blant 

annet gjennomføre en topisk analyse for å se på hvilke tematiske likheter eller forskjeller de 

ulike skriftpraksisene jeg undersøker har. Jeg er heller ikke fremmed for å drøfte likheter 

mellom hyttebøker og andre nærliggende sjangre, der det tjener det formål å besvare 

problemstillingen og/eller forskningsspørsmålene. 

1.3 Tidligere forskning 

Da jeg skulle kartlegge det som er blitt gjort på området før dette prosjektet, var det nokså 

begrensede mengder jeg fant. Jeg vil likevel beskrive det jeg fant, og vise til hvordan disse 

prosjektene skiller seg fra mitt eget. Det første jeg vil nevne er en mastergradsavhandling med 

tittel Så var jeg endelig hjemme igjen, skrevet av Sverre Hovind (2015). Oppgaven er en 
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diakron diskursanalyse som ser på meningsinnholdet i hytter eid av Statskog i Femundsmarka 

(Hovind, 2015, s. 3). Altså skiller Hovinds prosjekt seg fra dette, både ved forskjeller i 

materialet, men også ved hvor fokuset ligger. En mastergradsavhandling som også har sett på 

hyttebøker er Takk for oss. Vi kommer igjen! av Reidun Irene Bjordal (2011). Denne 

avhandlingen ser på sjangerens utfoldelse i området rundt Stavanger, og er derfor nærmere 

knyttet min problemstilling enn den av Hovind. Likevel skiller den seg fra mitt prosjekt ved at 

det er offentlige hyttebøker eid av Stavanger Turistforening som er brukt som materiale 

(Bjordal, 2011, s. 7). Det eneste prosjektet jeg har funnet som bærer likhetstrekk med mitt hva 

angår materialet, er utført av Heidi Gilstad og publisert på forskning.no. I prosjektet har hun 

gjennomført intervjuer på facebook og oppdaget en rekke spennende elementer ved 

hyttebøker (Gilstad, 2017). Gilstads forskning skiller seg likevel fra dette prosjektet ved at det 

ikke behandler faktiske hyttebøker, men heller hyttebokskrivernes oppfatning av sjangeren. 

Blant funnene hennes er at hytteboken har mye til felles med andre sjangre, blant annet 

krøniken. Tematisk klarte hun også å isolere at de «nære» tingene var av særlig betydning i 

hyttebokinnleggene. Dette innebar at de handlet om hva som var blitt spist, 

naturobservasjoner og fisking/sanking. Temperaturer spiller også en viktig rolle i et klassisk 

hyttebokinnlegg, så vel som resultater fra Yatzy og kortspill. Hytteboken spiller også ifølge 

Gilstads informanter en rolle som konfliktløser. Når diskusjoner om hva som har skjedd og på 

hvilket tidspunkt oppstår, var informantene raske til å plukke frem hytteboken på søken etter 

svar. Et annet interessant funn hun gjorde var at hytteboken oppleves som en privat sjanger. 

Man må spørre om lov før man leser i den. Et siste tema jeg vil nevne kort, er tidligere 

livspartneres tilstedeværelse i denne «krøniken». En av Gilstads informanter innrømmet å ha 

revet ut en side fra en hyttebok på grunn av den emosjonelle påkjenningen det var for henne å 

lese om hennes daværende kjærestes ekskjæreste. Denne tematikken har fulgt meg i mine 

samtaler om hyttebøker. Én som riktig nok ikke er informant for dette prosjektet sendte meg 

en mail der hun formulerer det slik: 

 

Du kan risikere en skikkelig kjip påsketur på hytta med ny stepappa eller -mamma, 

hvis de skulle komme over hytteboken med bilder av den som har klatret fjellet før 

han/hun. Den som også har kommet helt til toppen, like stolt og svett som han/hun. 

Like langt unna [fjelltoppen], men like nærme skiltet som leder dit, som han/hun.  
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Uten å foregripe analysen forteller dette oss noe om hvor hytteboken står i hyttelivet, og at det 

for mange ikke er en ubetydelig bok man raskt skriver ned noen setninger om oppholdet i. 

 Det siste jeg kjenner til av tidligere forskning på dette området er det jeg selv som har 

utført. Våren 2018 gjennomførte jeg et pilotprosjekt for denne avhandlingen, med fokus på 

hytteboken som vernacular literacy (hverdagslig skriftkultur og -kyndighet). Blant funnene 

mine fra dette prosjektet var at informantene mine gjennomførte en redaksjonell prosess hvor 

de utelot de negative hendelsene fra hytteturen, samtidig som de bar frem de positive. Jeg fant 

også at hyttebokens funksjoner er svært allsidige, og at den i ett av tilfellene jeg undersøkte 

hadde en terapeutisk effekt på den som skrev. Denne terapien oppstod som en form for 

autopoesis: Ved å skrive om hendelser ble de også fordøyet. Dette vil jeg naturligvis komme 

tilbake til på et senere tidspunkt. 

 

 

 



5 

 

2 Metode 

Denne avhandlingen bygger på et sammensatt materiale. Jeg vil i dette kapitlet gjøre rede for 

hvordan jeg gikk frem for å samle inn og arbeide med dette.  

2.1 Innsamlingen 

Da prosjektets problemstilling ble til, kom jeg frem til at det ikke ville være hensiktsmessig å 

samle inn tilfeldige hyttebøker. For å på best mulig måte vise og undersøke variasjonsbredden 

i nordmenns private hyttebøker, måtte jeg spesifikt velge ut bøker som tilførte prosjektet noe i 

form av å avvike fra de andre. Disse avvikene har jeg trukket frem i neste delkapittel, hvor jeg 

presenterer hver enkelt hyttebok, samt deres forvaltere. Et typifisert utvalg av denne typen 

gjør meg ikke i stand til å kunne si noe om hvordan nordmenn generelt skriver hyttebøker. 

Men det jeg kan si noe om er hvilke rammer de varierer innenfor, og hvordan sjangeren 

utføres på forskjellige måter (Dalen, 2013, s. 46). Jeg kan likevel ikke påstå at jeg har dekket 

hele variasjonsbredden gjennom materialet mitt, men heller strekke meg til å si at jeg har vist 

noe av den. 

Jeg har i stor grad måttet lene meg på mitt eget sosiale nettverk for å få til et 

tilfredsstillende utvalg. I starten av prosjektet opprettet jeg en konto på det sosiale mediet 

Instagram med navnet @hytteboeker, som både har spilt en viktig rolle i formidlingsdelen av 

dette prosjektet, men også gjort at jeg har kommet i kontakt med forvaltere av hyttebøker som 

har gitt meg innsyn i deres private sfære. I kontakt med potensielle informanter fant jeg raskt 

ut at jeg måtte utarbeide et informasjonsskriv som jeg mailet til disse, og som de senere skrev 

under på. Dette informasjonsskrivet er vedlagt avhandlingen. I arbeid med et typifisert utvalg, 

må man skrote noen informanter av hensyn til kriteriet om at de skal tilføre prosjektet noe. 

Dette har vært en tidkrevende prosess hvor jeg har lagt ned flere timer uten å benytte meg av 

bøkene. Jeg ser likevel i ettertid at dette ikke var forgjeves fordi det ga meg ny innsikt i hva 

det var jeg faktisk lette etter. 

2.2 Materialet 

I dette delkapitlet vil jeg presentere de ulike hyttebøkene som materialet består av, samt deres 

respektive forvaltere. Jeg har gitt delkapitlene titler som sier noe om hvordan bøkene skiller 
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seg fra resten av materialet, men dette vil bli kommentert og drøftet ytterligere på et senere 

tidspunkt i denne avhandlingen. 

2.2.1 Den klassiske hytteboken 

Etter at problemstillingen var formulert og arbeidet skulle gå i gang, trengte jeg et sted å 

begynne. Jeg tenkte da at det ville være hensiktsmessig å finne en bok som svarte så godt til 

det bildet jeg hadde av en klassisk hyttebok som mulig. Nettopp denne kvaliteten fant jeg i 

hyttebøkene til «Kjell». Kjell eier ei sommerhytte som han bygde selv på 60-tallet. Han har 

ført hyttebok siden starten av 80-tallet. Bøkene hans inneholder derfor en rik historie om 

hvordan hytta har blitt som den er, og hva som har foregått der. Kjell har bakgrunn som 

elektriker og har med tiden gjort store og små endringer på hytta som er godt dokumentert 

med bilder og/eller tegninger. Han signerer alle innleggene sine med «G.F.», en forkortelse 

som står for «gamlefar». I tillegg til Kjells innlegg er boken også full av gjesteinnlegg fra 

andre som har vært innom hytta. Også barna hans har vært ivrige brukere av hytta, og har med 

jevne mellomrom skrevet om hva de har gjort og hvordan de har hatt det. Grunnen til at Kjells 

hyttebok har fått den karakteristikken den har, er at den stemmer overens med et bilde jeg tror 

mange har av hytteboksjangeren. Han skriver korte setninger om hva de har gjort, hva de har 

spist og hvordan været har vært. Den gir ikke rom for refleksjon eller andre mer kognitivt 

krevende aktiviteter, men har hovedsakelig dokumentasjon som sitt hovedmandat. I og med at 

Kjell ser seg selv som forvalteren av hytteboken, fant jeg det hensiktsmessig å gjennomføre et 

intervju med han. Under intervjuet spurte jeg han ut om hans forhold til hytteboken. 

Metodiske muligheter og utfordringer med dette vil bli diskutert senere i dette kapitlet. 

2.2.2  Den allsidige hytteboken 

Gjennom kontakt med Norsk Folkemuseum fikk jeg vite at de var i besittelse av et stort 

materiale innhentet fra hyttene til Tiedemann på Langen. Totalt hadde de syv hyttebøker som 

de ga meg innsyn i. Disse bøkene strekker seg fra 1986 til 2006, og viser ansatte og deres 

gjesters bruk av hytta. Etter min operasjonelle definisjon i innledningen er dette å regne som 

en privat hyttebok fordi den ikke tilhører en turistforening eller en bedrift som driver med 

utleie av hytter. Hytta har vært brukt av bedriftens ansatte, som sammen utgjør det 

fellesskapet og den skriftpraksisen som innleggene skrives i. Fordi hytta ble brukt av mange, 

er det også kvaliteter ved denne delen av materialet som bidrar til å vise variasjonsbredden 
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innenfor sjangeren. Der noen av innleggene er kortfattet og kun sier at oppholdet har vært 

fint, har andre skrevet over en hel side om hva de har gjort og hvem som har vært der. Da det 

ikke fantes en forvalter av dette materialet som jeg kunne oppsøke, ble jeg nødt til å støtte 

meg på hyttebøkene alene for å gjennomføre analysen. Dette har til tider vært krevende fordi 

det til stadighet dukker opp spørsmål man gjerne skulle hatt svaret på. 

2.2.3 Den altomfattende hytteboken 

Av alle bøkene jeg har sett på under dette prosjektet, er det nok «Olaug» sin bok som skiller 

seg mest ut. Boken hennes er proppfull av ulike typer tekster som gir et veldig sammensatt 

bilde av hvordan sjangeren kan utføres. Olaug er eier av ei sommerhytte som hun tilbringer 

store deler av sommerferien på. Den delen av hytteboken som utgjør de faktiske innleggene er 

gjerne skrevet sporadisk over hele oppholdet, ofte i sammenheng med at gjester kommer eller 

drar. Dersom Olaug får et dokument hun mener det er lurt å ta vare på, blir dette limt inn i 

hytteboken. Dette kan være alt fra kvitteringer fra viktige kjøp, til avisutklipp hun gjerne vil ta 

vare på. Med Olaug fikk jeg i likhet med Kjell muligheten til å gjennomføre et intervju hvor 

jeg spurte henne ut om hennes forhold til sjangeren. Hun er selv klar over at hennes utførelse 

av sjangeren kan være noe avvikende, men er likevel stolt over boken sin. Olaug har 

bakgrunn som lærer og skoleleder. I tillegg til hennes egne innlegg, har også barna hennes fått 

skrive i boken fra tidlig alder av. Ved enkelte anledninger har også gjestene på hytta skrevet i 

boken, men dette er ikke normen fordi hun som regel foretrekker å skrive dem ut selv. 

2.2.4 Den ærlige hytteboken 

«Valgerd» er en kvinne i 50-åra med en sammensatt yrkesbakgrunn, blant annet innenfor 

undervisning. Hytta, som boken hennes hører til, ligger i den norske fjellheimen og er datert 

fra 2003 og frem til i dag. Det er Valgerd selv som er kraften bak familiens bruk av hyttebok, 

og det er også hun som skriver mest i den. Det som gjør Valgerd og hennes hyttebok 

interessant for dette prosjektet, er graden av ærlighet man finner i innleggene hennes. Dette 

skiller seg fra funn jeg gjorde i pilotprosjektet mitt, der informantene ofte fortalte at de kun 

skrev om de behagelige opplevelsene. Valgerd er tatt med fordi det tilfører variasjonsbredden 

en hel del. I boken finnes også en rekke tegninger som hennes tre barn har laget, og flere 

andre dokumenter som for eksempel kvitteringer, menyer fra måltider på den lokale 

restauranten og postkort. I boken følger også instruksjoner for bruk av hytta og lignende. 
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Innleggene er ofte sammensatte tekster der flere forskjellige håndskrifter er til stede og skriver 

noen setninger. Felles for alle er at gjestene har signert på slutten av hvert innlegg. Boken 

inneholder også flere barnetegninger. I tillegg til at boken hennes er av interesse for 

prosjektet, er også Valgerd svært reflektert rundt føringen av hyttebok. Av de tre intervjuene 

jeg gjennomførte, var hennes det desidert lengste, og hun bidro med en rekke nye aspekter 

ved hytteboken som jeg ikke før hadde tenkt på. 

2.2.5 Den digitale hytteboken 

Instagram er et sosialt medium hvor hvem som helst som oppretter en bruker kan dele bilder 

og tekst som de vil vise til sine følgere. Bildene blir organisert i kronologisk rekkefølge på 

profilen til den som har delt det, samtidig som det kommer opp i en delingsstrøm til brukere 

som følger kontoen. På Instagram kan den som driver kontoen velge om profilen skal være 

åpen eller lukket. Dersom kontoen er åpen, innebærer det at hvem som helst, som selv har en 

konto, kan søke opp og se på bildene de har delt. Hvis de derimot velger at kontoen skal være 

lukket, kan ingen gå inn på eller følge vedkommende uten at eieren har gitt tillatelse til dette. 

Tillatelse gis ved at man sender en forespørsel om innsyn. I min kartlegging av norske 

hyttebokvaner fant jeg en rekke kontoer på Instagram med navn som tilsa at kontoene var 

opprettet og drevet som digitale hyttebøker. Disse navene var blant annet @hyttebok, 

@hytteboken_lehovd og @hyttebok_tidlos. I tillegg fant jeg en konto som het @solstott med 

teksten «Solstøtt Hyttebok» i biografien. For alt jeg vet finnes det flere kontoer som er titulert 

med steds- eller hyttenavn uten at mine søk på «hyttebok» har vist meg dem. Felles for alle 

disse kontoene er at de er lukkede. Dessverre har jeg ikke lykkes med å komme i kontakt med 

noen av disse kontoene, og har derfor måttet benytte det noe fattigere utvalget av åpne 

kontoer som drives som hyttebøker. Disse har delt lang færre bilder, og jeg har blitt nødt til å 

se på flere kontoer for å få et godt bilde av hvordan denne praksisen foregår. 

2.3 Metodisk fremgang 

Jeg vil nå legge frem teori som forsvarer min metodiske fremgang og som viser hvilken 

tilnærming jeg har hatt i den senere analysen av materialet. Resultatet er en sammensatt 

metode som til en viss grad bygger på mine egne erfaringer. Jeg legger også frem de viktigste 

forbeholdene jeg har tatt i arbeidet mitt. 
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2.3.1 Intervju 

Som med mye annen kvalitativ forskning, var min første tanke at det ville være 

hensiktsmessig å gjennomføre intervjuer under dette prosjektet. Metodens fordeler er mange 

og spesielt kan det bære frukter når man utforsker ukjent farvann, som hyttebøker må kunne 

sies å være. Jeg fant at det ville være gunstig med et semistrukturert intervju fordi man ved å 

sette opp en guide på forhånd, gjør seg opp noen tanker om hva det er man faktisk lurer på 

(Dalen, 2013, s. 26). Likevel er man ikke bundet til denne guiden, og kan når som helst ta 

avstikkere eller omveier når man føler man er på sporet av noe interessant. Dette kan i mange 

tilfeller føre til at intervjuet ligner mer en naturlig samtale, og kan i beste fall gjøre 

intervjuobjektet mer komfortabelt og frittalende. Intervjuguiden jeg brukte er løst basert på en 

tabell fra Silverman (2014, s. 286) med tittelen Questions to ask about documents. Jeg har 

likevel forsøkt å skreddersy guiden til dette prosjektet, og særlig benyttet meg av Dalens 

(2013, s. 27) råd for hvordan man bør utforme en intervjuguide. Særlig har jeg av hensyn til 

den private hyttesfæren stilt mer overfladiske spørsmål i starten av intervjuene for å gjøre 

informantene mer komfortable med situasjonen. Intervjuguiden jeg brukte under prosjektet er 

vedlagt denne avhandlingen, men i realiteten var intervjuene vanlige samtaler hvor guiden 

fungerte som en sjekkliste over punkter jeg ønsket at vi skulle komme innom. Under alle de 

tre intervjuene ble jeg positivt overrasket over hvor reflekterte forhold objektene hadde til 

hytteboksjangeren, og de var ofte bevisste på hvordan deres hyttebøker skilte seg fra andre. 

Dette må spesielt sies om Valgerd og Olaug, hvor jeg i stor grad kunne krysse av på samtlige 

punkter fra guiden uten å ta for mye styring over samtalen. 

Selv om det semistrukturerte intervjuet ikke er like krevende som det åpne, må den 

som gjennomfører intervjuet likevel legge ned en tilfredsstillende menge arbeid. Du er nødt til 

å være obs på at interessante emner kan gå deg hus forbi og prøve å unngå dette. Det er også 

viktig at du kjenner til prosjektet du gjennomfører intervjuet for (Silverman, 2014, s. 166). 

Dette var riktig nok ikke noe problem i dette tilfellet, da jeg gjennomførte alle intervjuene 

selv. En annen grunn til at intervjuet gjør seg godt som metode, er at det ikke krever spesielt 

mye tid eller andre ressurser (Silverman, 2014, s. 169). Utover det rent organisatoriske stiller 

også intervjuet sterkt som metode. Som med annen kvalitativ forskning får man direkte 

tilgang til fenomener som faktisk skjer, og ikke bare observatørenes kommentarer til det som 

skjer (Silverman, 2014, s. 169). Det semistrukturerte intervjuet stiller også sterkt dersom man 

ser på problemstillingen for dette prosjektet. Ingen av de tre spørsmålene jeg stiller i 

åpningskapitlet lar seg besvare med for eksempel spørreskjemaer eller andre kvantitative 
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metoder. For å svare på hvorfor noe er som det er, må man ha muligheten til å stille 

oppfølgingsspørsmål og føre en samtale med informantene. Med tillatelse fra informantene 

tok jeg opp alle intervjuene med mobiltelefonen min. Dette gjorde det enklere for meg å 

trekke informasjon ut fra samtalene i ettertid og er et godt virkemiddel (Dalen, 2013, s. 28). 

Når jeg gjengir det informantene har fortalt, er det enkle transkripsjoner fra disse lydklippene. 

Det har vært viktigst for meg å få frem budskapet i det de sier, og ikke hvordan det ble sagt. 

Derfor har jeg tillatt meg å gjøre enkle redaksjonelle endringer i sitatene. 

2.3.2 Forskning på dokumenter 

Et grunnleggende og fullstendig nødvendig forbehold man må ta når man opererer med 

dokumenter, er at de ikke på noen som helst måter er virkeligheten. Dokumenter eksisterer 

kun som sosiale fakta og må behandles på den måten. Dette innebærer at dokumenter er 

produsert innen en diskurs og utført etter sjangerrestriksjoner. De bør bare behandles som én 

versjon av virkeligheten, blant mange versjoner (Coffey, 2014, s. 369). Silverman (2014, 

s.285) bruker som eksempel på dette at man ikke kan forstå en organisasjons daglige virke 

gjennom kun å se på de skriftlige produktene deres. Dette forbeholdet gjør seg særlig 

gjeldende i arbeid med sjangre som dagbøker, notater og naturligvis hyttebøker. Hyttebøker 

ville ikke gjort seg som materiale i et forskningsprosjekt som tok for seg for eksempel norsk 

hytteliv, dette fordi det ikke eksisterer en kontrakt om at alt som foregår på hytta skal 

fremkomme av hyttebokinnleggene. Når dette prosjektets fokus likevel ligger på hyttebøkene 

i seg selv, kan man fortsatt trekke det inn som relevant å behandle dem som sosiale fakta fordi 

det kan fortelle oss noe om hvordan sjangeren stiller seg til problemstillinger som blant annet 

leserkontrakt. Med det forbeholdet lagt til grunn, er det likevel utvilsomt at mye interessant 

data kan hentes ut fra dokumenter og da særlig hverdagslige dokumenter.  

En stor fordel med et materiale bestående av hverdagslige tekster er at de har 

forekommet naturlig (Silverman, 2014, s. 299). Ingen av de som har skrevet i hyttebøkene jeg 

har undersøkt har visst at disse skal bli gjenstand for forskning, jeg kan derfor som forsker 

føle meg trygg på at det er sjangerens naturlige tilstand jeg møter, og ikke en tilgjort utgave. I 

korte trekk kan fordelen med å ikke bare bruke dokumenter som materiale, men også som 

subjekt for forskningen oppsummeres slik: 

 

[…] the analytical potential of documents as social data is in also understanding the 

circumstances of production and the receiving (reading) of the document as an 
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artefact. […] Thus it is important that we bring to bear analytical strategies that enable 

the meaning-making of documents to be subjected to critical scrutiny – analytical 

approaches that recognize documents themselves as ways in which social actors make 

sense of social worlds. (Coffey, 2014, s. 371) 

 

Dette utdraget er særlig beskrivende fordi det trekker frem hva dokumenter kan fortelle oss 

om den konteksten de har oppstått i. Av de analytiske tilnærmingene man kan ha til 

dokumenter, er særlig fokus på funksjoner relevant for dette prosjektet. Ved å undersøke 

dette, ser man på hva avsender ønsker å formidle og hvordan budskapet blir mottatt (Coffey, 

2014, s. 372). I noen teksters tilfelle, kan avsender og mottaker være samme person. Dette 

gjelder særlig i hverdagslige dokumenter. I tillegg til å se på kulturell kontekst og funksjoner, 

kan man undersøke tekstenes form og språk. Disse kjennetegnene ved en tekst, som både kan 

være stilistiske og lingvistiske, er gjerne de første vi ser på for å etablere sjangertilhørighet 

(Coffey, 2014, s. 371). Til slutt kan man også undersøke dokumenter som et ledd i et større 

nettverk av tekster. Intertekstualitet som fenomen eksisterer mer eller mindre i alle tekster, og 

det kan være nyttig å undersøke hvilke andre tekster og domener som dokumenter referer til, 

for å forstå dokumentets posisjon i den sosiale virkeligheten (Coffey, 2014, s. 373). 

2.4 Metodiske utfordringer 

Materialets form er svært sammensatt, og byr derfor på ulike utfordringer. Den definitivt 

største utfordringen med å for eksempel gjennomføre intervjuer om hytteboken, ligger i 

intervjuobjektenes forståelse av prosjektet. Dette henger naturligvis sammen med min egen 

evne til å forklare hva det er vi skal snakke om. I stedet for å snakke om hyttebøker, går raskt 

tankene over til selve hyttelivet og hva det innebærer. Dette problemet kjente jeg på forhånd 

til, takket være pilotprosjektet jeg allerede har nevnt, men jeg må innrømme at det også i dette 

prosjektet var en utfordring. Likevel er det ikke slik at dette på noen måte ødelegger 

materialet. Man kunne kanskje til og med trekke det så langt til å si at intervjuobjektenes 

fortellinger om opplevelser på hytta, var et bevis på at de var komfortable med hele 

intervjusituasjonen, men i noen tilfeller førte det til at vi brukte dyrebar tid på ting som ikke 

var av særlig interesse for prosjektet. 

 Fordelen med å føre intervjuer med forvalterne av bøker du allerede har sett på, er at 

du kan komme til bunns i spørsmål som er konkret koblet til ting som står i innleggene deres. 
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Denne muligheten hadde jeg ikke i arbeidet med arkivmaterialet fra Tiedemann og Instagram. 

Derfor har jeg her i større grad måttet tolke hva som kan være den bakenforliggende 

betydningen av noe. Jeg har likevel prøvd å være forsiktig med å gjøre dette, og redegjør for 

tolkningene der de fremkommer. 

 Instagrampostene jeg har valgt å ta med i oppgaven er svært komplekse 

meningsbærende tekster, men de har simple uttrykk. Jeg har derfor også her vært nødt til å 

gjøre tolkninger av disse tekstene. Jeg har ingen forutsetning for å si om det jeg skriver 

stemmer overens med avsendernes budskap. Det har likevel hele tiden vært viktig for meg å 

få frem at dette fenomenet faktisk eksisterer, og er av interesse for forskning på sjangeren på 

lik linje med mer tradisjonelle formater. I tillegg til dette var det også en utfordring å komme i 

kontakt med de private kontoene, slik jeg allerede har nevnt. 
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3 Teori 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for det teoretiske grunnlaget som avhandlingens analyse 

støtter seg på. Jeg vil vise veien frem til den forståelse av literacy-begrepet som ligger til 

grunn for prosjektet, og andre viktige bidrag innenfor feltet. I den grad jeg har funnet det, vil 

jeg også legge frem det som finnes av teori om norsk hytteliv og hyttebøker. Jeg vil også 

gjennomgå teori om materialitet. Før jeg gjør dette, vil jeg gjøre rede for sentrale begreper i 

denne avhandlingen, og begynne med tekst. 

 Hvilke kvaliteter må vi ha å gjøre med før vi snakker om en tekst? Som en hovedregel 

vet vi at alle tekster kan regnes som ytringer, men at ikke alle ytringer kan regnes som tekster. 

Tekstbegrepet i dagligtalen har først og fremst skriftlige kvaliteter, og skiller seg derfor fra 

verbale ytringer, men i akademia kan tekster også romme talespråk, mimikk og gester (Asdal 

et al., 2008, s.45). Med en slik utvidet forståelse av begrepet om tekst, kan vi forklare det slik: 

«Tekster er ytringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset status eller verdi, 

der det i kulturen er utviklet tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som gis tekstverdi, og 

hvordan slike tekster ordnes.» (Berge, 2002, s. 236). Denne forståelse av tekster åpner opp for 

en mer flersidig bruk av begrepet, og trekker inn flere dimensjoner. Tekster trenger ikke 

lenger forstås som tall og tegn som er satt sammen til et budskap, men kan også romme 

tegninger, bilder eller en kombinasjon av disse. Sitatet viser også til at det finnes et sett av 

normer som bestemmer hvordan en tekst skal være, noe som gjør tekster til sosiale 

konstruksjoner posisjonert i en kulturell kontekst. Med tekstnormer mener man her satte 

kriterier som kan bedømme den helhetlige ytringen. Dersom disse normene skulle vise seg å 

være stabile, har vi med en sjanger å gjøre (Asdal et al., 2008, s. 44).  

Når tekster kan være sammensatt av bilder, skrift og/eller andre størrelser, kaller vi det 

multimodalitet (Asdal et al., 2008, s. 45). Begrepet gjenspeiler fenomenet ved å bety flere 

måter. Ved å se på hvordan ulike semantiske ressurser i teksten spiller på hverandre, kan man 

trekke ut nyttig informasjon som sier noe om prosessen bak budskapet og utformingen. På 

samme måte kaller vi tekster som kun benytter seg av én semantisk ressurs for monomodale 

(Asdal et al. 2008, s. 59). Det er likevel høyst tvilsomt at en slik tekst eksisterer dersom man 

tillegger elementer som typografi semantisk verdi. 

 Et annet begrep man sjelden kommer utenom i arbeid med tekster er modelleser. Dette 

ordet speiler de implisitte leserne som finnes i teksten, og kan variere i stor grad. 

Hovedhensikten med å se på modellesere, er å si noe om hvordan en tekst har blitt og blir lest 
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(Darnton, 2014, s. 172). Begrepet bygger på en idé om at det er i møtet med leserne teksten 

får sin mening, og at det er de kulturelle rammene som er den viktigste byggesteinen for å 

forstå en tekst, ikke det skriftlige aspektet (Darnton, 2014, s. 171). 

3.1 Norsk hytteliv og tradisjonen for hyttebøker 

Slik norsk hytteliv blir skildret i litteraturen, har fremstillingen bygget på en tanke om at den 

norske hytta, omringet av naturen, er det egentlige Norge. Ellen Rees (2011, s. 23) påpeker i 

sin artikkel om dette fenomenet, at det er påfallende hvor ofte nasjonalistiske verk fra 1800-

tallet er lagt til fjord- og fjellandskaper, og ikke i de etterhvert store byene. Tanken om at den 

norske kulturen trengte noe naturkjært som nordmenn kunne identifisere seg med, gjorde 

hytta til et egnet motiv for norsk identitetskonstruksjon (Rees, 2011, s. 24). Eksempler på verk 

hvor dette gjør seg gjeldende er blant annet Peer Gynt, Pan og ikke minst De dødes tjern av 

André Bjerke. Felles for disse er at hytta fungerer som et lite stykke kultur, omsvøpt av 

mystisk og potensielt farlig natur (Rees, 2011, s. 35). 

 Et mye debattert tema rundt den norske hyttas estetiske verdier, er det såkalte 

nøysomhetsidealet. Denne tanken bygger på at hytta skal være primitivt innredd, og nordmenn 

har også begreper for hva som er hyttemøbler og hyttepynt. Med tiden har dette idealet slått 

sprekker, ettersom hytta har endret funksjon fra å være nærmere et geografisk mål (jakt, fiske 

osv.), til å bli en alternativ boenhet for rekreasjon. På denne måten gikk hyttene fra å være 

enkelt utrustet, uten vann og strøm, til å få noe som i større grad ligner en boligstandard (Støa 

et al., 2011, s. 55). Boligstandard innebærer at hyttene har strøm, vann, vannklosett, dusj, 

vaskemaskin og oppvaskmaskin. Støa et al. (2011, s. 55) fant at 25 prosent av hyttene de 

forsket på oppfylte kravene for denne standarden, og at utviklingen viser en svært tydelig 

trend hva angår nybygde hytters fasiliteter. 

 Tanken om nøysomhetsidealet blir langt på vei bekreftet av nettsiden 

www.cabinporn.com. Nettstedet har gitt seg selv mandatet å legge ut bilder av hytter som 

innfrir til lesernes forventninger i så stor grad at det får «pornografiske» kvaliteter. Ikke i 

noen av bildene ser man antydninger til bilveier eller noe som ligner hyttefelt. Hyttene er 

isolerte, kun omringet av fot- eller skispor. Jørgensen (2015, s. 560) forklarer fenomenet som 

en trend basert på et forherliget bilde av livet i naturen, og en kulturell bevegelse hvor 

estetiske kvaliteter står høyere enn hvor vidt det er mulig å oppholde seg på hyttene. Med 

andre ord en romantisering av det enkle liv. For noen norske hytteeiere er ikke det primitive 
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hyttelivet et nødvendig onde for å komme seg bort fra hjemmet, men en verdifull 

kontrastskaper som forsterker opplevelsen av «annerledeshet» (Støa et al., s. 59). 

 Når nordmenn trekker seg tilbake til disse primitive, eller mindre primitive hyttene 

sine, er det ikke uvanlig at de dokumenterer hva de gjør i bøker. Wikipedias artikkel om 

hyttebøker er både mangelfull og kort, men lyder som følger: 

 

 Hyttebok er en bok man har på hytter for å skrive inn opplevelser, hilsener og 

 kommentarer til andre brukere av hytten. Bøkene kan være enkle skrivebøker eller 

 innbundet i skinn og påkostet, og noen limer gjerne inn bilder i hyttebøkene sine. De 

 kan fungere som dagbok eller gjestebok, men de kan også være til internt bruk for en 

 familie og være et bidrag til familiens identitet ved å ta vare på generasjoners 

 opplevelse av livet på hytta. (Hyttebok, 2016) 

 

Man må vise varsomhet ved å bruke en artikkel av denne typen som legitim kilde for 

fenomener, og derfor tjener dette utdraget også bare som ett eksempel på hvordan en kan 

forstå hyttebøker. Denne definisjonens validitet vil selvfølgelig bli analysert og drøftet på et 

senere tidspunkt. Hyttebøkenes plass innen akademia har likevel ikke vært ubetydelig. De er 

brukt som materiale i en rekke forskningsprosjekter som tar for seg hytte- og friluftsliv 

(Bjordal, 2011, s. 17). Disse tilfellene handler likevel ikke om hyttebøkene som tekster og gir 

ingen klar definisjon på hva hyttebøker er. Utenfor akademia har også enkeltpersoner skrevet 

innlegg hvor de reflekterer over fenomenet. I tillegg til å bekrefte påstanden om et 

eksisterende nøysomhetsideal, skriver Reinertsen (2008) om hyttebøkenes dokumentariske 

funksjon. I et intervju med Hytteavisen sier Ingunn Grimstad Klepp at hyttebøkenes mandat 

ikke går ut på å speile den politiske virkeligheten som teksten oppstår i (Lillebø, 2017). Med 

unntak av noen eksempler på at månelandingen i 1969 er nevnt, mener hun at hyttelivets 

isolasjon fra omverdenen vises i innleggene hun har lest.  

3.2 Materialitet 

Vi kan ikke formidle muntlige ytringer uten å bruke stemmen. På samme måte kan vi heller 

ikke formidle skriftlige ytringer uten at vi benytter oss av tegn (Asdal et al., 2008, s. 141). Det 

tidligere stilte spørsmålet om eksistensen av monomodalitet henger sammen med at alle 

tekster, både skriftlige og muntlige, trenger et «kjøretøy» (vehicle) for å eksistere. I 
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sammenhenger som har med skriftlige tekster å gjøre, kaller vi dette kjøretøyet for 

materialitet. Materialitet er «[…] den fysiske formen en tekst er avhengig av for i det hele tatt 

eksistere som tekst, gi […] informasjon om tekstens institusjonelle og sosiale status, om dens 

teknologiske forutsetninger, om de kretsløp den har skrevet seg inn i» (Asdal et al., 2008, s. 

140). Hvis vi skal ta et utvidet tekstbegrep på alvor, er vi også nødt til å undersøke hvordan de 

materielle kvalitetene ved tekstene kan fortelle oss noe. En grunnleggende tanke i forskning 

på bokhistorie er hvordan bøkers materialitet og form er med på å skape meningsskapende 

prosesser utover det rent skriftlige ved bøkene (Lundblad, 2010, s. 32). Typografi og 

innbinding kan i stor grad være med på å påvirke inntrykket vi får av det vi leser. En 

skoleoppgave skrevet med fonten «comic sans» kan i mange kretser bli sett på som barnslig, 

og dermed bli tatt mindre på alvor enn oppgaver skrevet med mer konvensjonelle fonter. På 

samme måte kan bøker innbundet i skinn bli behandlet på andre måter enn pocketbøker eller 

bøker med ringperm. Dette alene forteller oss at materialiteten vi møter teksten i, er av 

avgjørende betydning for tekstens mening og kulturelle funksjon (Asdal et al., 2008, s. 140). 

3.3 Literacy 

Literacy kan forstås på flere måter. Den mest tradisjonelle av disse er å betrakte det som 

evnen til å lese og skrive. Denne varianten blir brukt som variabel på blant annet FNs Human 

Development Index. Hvis vi befinner oss innenfor den humanistiske akademia, blir bruken av 

ordet noe annerledes. Det rommer fortsatt den grunnleggende betydningen, altså 

skriftkyndighet, men legger også til en sosial dimensjon om hvordan man bruker skriften 

innenfor strukturelle rammer, eller skriftkultur. Det er disse to begrepene som vil bli brukt i 

denne avhandlingen når spørsmål rundt literacy blir belyst. Et annet grunnleggende begrep 

man gjerne møter i forskning på skriftkyndighet og -kultur, er «literacy events» eller 

skrifthendelser. Med dette menes enhver situasjon hvor en sosial aktør benytter seg av 

skriftkyndigheten sin. Skrifthendelser kan i stor grad være varierte, og romme alt fra 

hverdagslige småtekster til tungt normerte byråkratiske prosesser (Barton, 2007, s. 35). Vi 

skilte lenge hovedsakelig mellom skrifthendelser hvor individet har status som avsender og 

mottaker, men Shirley Brice Heaths betydningsfulle bidrag på området gjorde at man i større 

grad la til den tredje dimensjonen: sosial interaksjon (Heath, 1983, s. 386). 

 Innen forskning på skriftkyndighet og -kulturer snakker man også gjerne om «literacy 

practices», eller skriftpraksiser. Dette kan forstås som et sett av normer innenfor en sosial 
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gruppe for utførelsen av en spesiell type tekst. De enkelte hyttebøkene i materialet til denne 

avhandlingen kan forstås som unike skriftpraksiser. På den måten kan vi se på skriftpraksiser 

som en hyponym for sjanger. Når vi skriver tekster benytter vi oss av et sett med normer, og 

på den måten kan skriftkyndighet ikke bare forstås som evnen til å skrive, men også en 

kulturell kunnskap (Barton, 2007, s. 36).  

3.3.1 Det etnografiske literacyparadigmet 

Felles for hele det etnografiske literacyparadigmet er at forskere på dette området forsøker å 

si noe om hvordan skriftkulturer og -kyndighet tilfører samfunnet mening gjennom utvikling 

og lesing av tekster. I den velkjente artikkelen The Consequences of Literacy (1963) kommer 

Jack Goody og Ian Watt med et viktig bidrag til det som skulle bli en stor og langvarig debatt. 

Som tittelen tilsier ser de på hvordan skriftkyndighet påvirker andre sider av et samfunn, som 

for eksempel kognitive ferdigheter og samfunnsstrukturelle spørsmål. Argumentasjonen som 

kommer frem i denne artikkelen har blitt kraftig kritisert, og Goody selv har ment seg 

misforstått. Jeg vil derfor legge boken hans The Interface between the Written and the Oral 

(1987), hvor han kommer med tilsvar til denne kritikken, til grunn når jeg nå legger frem hans 

argumenter. 

 En av sammenhengene som Goody og Watt trekker frem er mellom skriftkyndighet og 

kritisk tenking. Goody mener at individer ved å forholde seg til skriftlige kilder, i langt større 

grad kan tenke kritisk rundt temaer enn om de kun har muntlige kilder å jobbe med (Goody & 

Watt, 1963, s. 304). På samme måte mener han at fraværet av evnen til å skrive eller lese, gjør 

det vanskeligere for samfunnet og dets innbyggere å utvikle en logisk sans. Begge disse 

sammenhengene har i ettertid blitt kritisert for å være for absolutte, og i Goodys svar på 

kritikken kommer han disse i møte. Han mener at det aldri var deres intensjon å si noe 

absolutt om at analfabete samfunn overhodet ikke var i besittelse av kognitive egenskaper 

som å tenke logisk eller kritisk, men at skriftkyndighet i mange tilfeller kunne fungere som et 

intellektuelt verktøy som i større grad muliggjorde denne typen prosesser (Goody, 1987, s. 

220). Særlig mener Goody at evnen til å kunne skrive og lese engelsk, er overlegen andre 

skriftsystemer fordi denne egenskapen åpner for et rikere univers av tekster for individet. 

Disse tekstene vil igjen stimulere til de nevnte kognitive prosessene (Goody, 1987, s. 215). 

Fremtredende for hele Goodys litteratur er dikotomien: de siviliserte lesekyndige, og de 

primitive analfabete (Bonamie & Mottart, 2004, s. 5). Dette er også hovedgrunnen til at han er 

blitt kritisert av så mange. 
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 Én av Goodys største og viktigste kritikere er Brian Street. Boken Literacy in Theory 

and Practice er et tidlig bidrag til det som senere skal bli kalt et sosiokulturelt perspektiv på 

skriftkyndighet og -kultur. Der Goody ser på de store skiftene i samfunnet med et makroblikk, 

er Street mer opptatt av å undersøke hvordan individer i samfunn bruker skriftkyndigheten sin 

(Bonamie & Mottart, 2004, s. 6). Streets hovedkritikk er rettet mot Goodys autonome modell 

av hvordan skriftkyndighet påvirker samfunn. Han vil i stedet trekke inn sosiale perspektiver 

og legge kontekst til grunn for en bedre forståelse av fenomenet. Han kaller skillet mellom de 

lese- og skrivekyndige og de analfabete for den store splittelsen (the great divide), og kaller 

dette for et etnosentrisk synspunkt fra Goodys hold (Street, 1983, s. 45). Han kritiserer Goody 

for å ikke se hele bildet når han sier at analfabete havner bak den skriftkyndige befolkningen 

fordi han ikke trekker inn etniske og/eller sosiale forskjeller, som kan ha like stor påvirkning 

på disse variablene (Bonamie & Mottart, 2004, s. 7). Street slår ned på Goodys argumenter 

ved å vise til en rekke samfunn som har klart å utføre avanserte kognitive prosesser uten at de 

har kunnet skrive eller lese, og beskylder i det hele tatt Goody og den autonome modellen for 

å være politisk motivert (Street, 1984, s. 19). Han argumenterer også for at det ikke er 

samfunnet som prosess som endrer seg med overgangen til skrift, men dets konvensjoner. 

Dette gjelder blant annet eiendomsrett, som i mange samfunn opplever en endring med 

overgangen til et samfunn basert på skriftlige dokumenter (Street, 1984, s. 46).   

Street er på ingen måte alene om å ønske seg vekk fra et deterministisk syn på 

skriftkyndighet. Med seg på laget har han blant annet Finnegan, som er flittig brukt i 

argumentasjonen. Finnegans arbeid med muntlighet lar Street vise at selve skrivingen blir 

ilagt for stor vekt i det store bildet, og at det alene ikke kan karakterisere individer for over- 

og underlegne andre. Ved hjelp av Finnegan viser også Street til store metodiske hull i 

arbeidet til Goody, som blant annet omhandler de totalt analfabete samfunnene. Han mener at 

disse ikke eksisterer, og at alle samfunn har hatt skriftlighet i en eller annen form (Street, 

1984, s. 46). 

 Svaret på diskusjonen om skriftkyndighet som avgjørende faktor i samfunn, ligger 

mest sannsynlig et sted mellom disse bidragsyterne. Det mener Ross Collin i sin artikkel 

Revisiting Jack Goody to Rethink Determinisms in Literacy Studies. Et av hans viktigste 

argumenter er at skriftkyndighet alene ikke endrer de kognitive prosessene, men at et slikt 

skifte på lang sikt fører til endringer i samfunnet som stimulerer til for eksempel logisk 

tenking. Et slikt skifte kan blant annet være grunnleggingen av skoler og andre velferdsgoder 

(Collin, 2013, s. 31). Artikkelen rommer også en gjennomgående tanke om at Goody er blitt 
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lest feil av mange, og at politisk korrekthet har stått i veien for å verdsette det som faktisk er 

bra med Goody (Collin, 2013, s. 28). Særlig bør tekstene også leses i den historiske 

konteksten de springer ut fra. Det gikk over 20 år før Streets svar kom, og den kulturelle og 

akademiske konteksten var svært annerledes på henholdsvis 60- og 80-tallet (Collin, 2013, s. 

30).  

3.3.2 Vernacular literacy 

Hamilton og Bartons begrep om «vernacular literacy» lar seg best oversette til 

hverdagslig skriftkyndihget og -kultur. Disse kulturene blir ikke styrt av formelle regler eller 

organisasjoner, men lever fritt etter forfatternes egne ønsker (Barton & Hamilton, 1998, s. 

247). Resultatet av denne friheten er et mylder av tekster som kun har normer å strekke seg 

etter, og som følgelig skaper stor variasjon innad de ulike sjangrene. Ved å undersøke 

skrifthendelser i hverdagen til en rekke informanter, klarte de å kartlegge seks funksjoner som 

disse tekstene hadde. I tillegg til at den legemliggjorte teksten kan inneha funksjoner, kan 

også utførelsen av skriftkyndigheten i seg selv være en meningsskapende prosess for aktører. 

Hverdagslige skriftkulturer blir i mindre grad verdsatt av samfunnet som verdifulle tekster på 

grunn av den manglende reguleringen (Barton & Hamilton, 1998, s. 252). En annen grunn til 

denne manglende verdsettingen kan være at de mangler klare og tydelige strukturer for 

opplæring i praksisene. De seks funksjonene Barton og Hamilton kartla vil nå bli lagt frem og 

eksemplifisert. Funksjonene er oversatt til norsk, med forfatternes engelske navn i parentes: 

Livsorganisasjon (organising life): I hverdagen bruker individer tekster som en 

forlengelse av hukommelsen for å huske og strukturere gjøremålene sine. De organiserer 

dagene sine i almanakker eller kalendre for å sørge for at informasjonen deres stemmer 

overens med det de har avtalt med andre individer. Hvordan disse tekstene utføres og brukes 

er likevel ikke regulert, og de står fritt til å konstruere dem etter eget ønske både i form og 

innhold. Noen fører regnskap og setter opp budsjetter som de har designet selv, og dette er 

tekster som kan se svært ulike ut i ulike kulturer. Et eksempel på bruk av skriftkyndighet til 

livsorganisering kan være hvordan individer sorterer bøkene sine i bokhylla. Om det er 

tematisk, alfabetisk eller en blanding av disse, kan skape et bredt spekter i en tilsynelatende 

smal kultur. Mottaker kan også variere i stor grad. Det kan være post-it-lapper med 

påminnelser til egne familiemedlemmer, eller mottakeren kan være den samme som avsender. 

I noen tilfeller kan disse tekstene ha store likheter med byråkratiske tekster, men naturligvis 

uten de formelle kravene til hvordan disse utformes (Barton & Hamilton, 1998, s. 248). 
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Personlig kommunikasjon (personal communication): Individer i skriftkyndige samfunn 

har muligheten til å kommunisere med hverandre uten at de er på samme sted til samme tid. 

Dette fenomenet har eksistert lenge gjennom brevveksling og/eller lapper. Brev sendt til 

privatpersoner er tynget av visse sjangernormer, men det er ingenting i veien for at to 

personer kan utvikle sin egen skriftpraksis seg imellom. Brev kan også i svært stor grad 

variere i både form og innhold. Kjærlighetsbrev på den ene siden skiller seg sterkt fra 

trusselbrev (Barton & Hamilton, 1998, s. 248). Et klassisk eksempel på dette kan være brev 

fra kidnappere som man gjerne har sett på film, hvor bokstaver blir klippet ut fra aviser og 

limt på et ark for å formidle et budskap uten at det skal kunne spores tilbake til avsenderen. 

Fremveksten av internett og sosiale medier har i stor grad gjort personlig kommunikasjon 

gjennom skriftkyndighet til et langt mer frekvent fenomen. En gjennomsnittsperson kan sende 

opptil hundre personlige meldinger i løpet av en dag og få like mange svar. 

Fritidssyssel (private leisure): Skriftkyndighet trenger ikke nødvendigvis alltid tjene et 

«fornuftig» formål i hverdagen. Når individer leser bøker eller aviser kan ofte grunnen være at 

de rett og slett synes det er tilfredsstillende eller underholdende. Lesing eller skriving som 

utføres av slike grunner blir lagt i denne kategorien. Slike aktiviteter er også spesielle fordi de 

tillater skapelsen av en privat «boble» i ellers offentlige omgivelser (Barton & Hamilton, 

1998, s. 249). De fleste er svært ofte vitne til at mennesker som benytter seg av kollektiv 

transport bruker mobilen sin under disse turene. Dette kan både være med på å skape en slik 

boble, men også gjøre at man blir underholdt i ellers lite stimulerende omgivelser. 

Livsdokumentasjon (documenting life): Blant de mest frekvente funksjonene 

skriftkyndighet har, finner vi praksiser som dokumenterer at noe har skjedd. Denne 

dokumenteringen kan ha en rekke formål, og også her kan mottakeren variere i stor grad. 

Noen ønsker å dokumentere at noe har skjedd for sin egen del, mens andre vil vise det til 

andre. Ved å skrive ned en hendelse, kan historien om hendelsen overleve avsenderen. Det er 

svært vanlig at familier er i besittelse av skriftlige kilder som forteller noe om hvordan 

forfedrene har levd livet sitt (Barton & Hamilton, 1998, s. 249). Et godt eksempel på 

livsdokumentasjon i praksis er såkalt scrap-booking. Dette innebærer at man tar vare på 

tekstlige klenodier fra livet sitt og limer dem inn i en samlebok, hvor man også kan 

kommentere dem. Disse dokumentene kan være alt fra museumsbilletter til bursdagskort, og 

skaper svært rike tekster når man setter dem sammen. Et viktig konsept man må ta høyde for i 

arbeid med slike tekster, er at det til enhver tid foregår en redaksjonell prosess hos forvalteren 

av dokumentene. Dette går ut på at han eller hun kan avgjøre om noe skal tas vare på eller 
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kastes. Tilstedeværelsen av en slik makt gjør det vanskelig å vite i hvor stor grad det er et 

realistisk bilde av sannheten vi får ved å undersøke slike kilder. 

Problemløsning (sense making): Når individer møter på problemstillinger i hverdagen 

som de ikke klarer å løse med sin egen iboende kompetanse, er de nødt til å oppsøke andre 

kilder. I noen tilfeller kan dette lede dem inn i språklige og faglige skriftpraksiser hvor de i 

utgangspunktet ikke har de riktige forutsetningene for å forstå det de leser. Dette kaller Barton 

og Hamilton (1998, s. 250) for trespassing. Likevel er de i stand til å trekke ut informasjon fra 

komplekse tekster som i mer eller mindre grad hjelper dem med å løse problemet. 

Egenskapen til å gjennomføre denne typen trespassing blir i seg selv regnet som en ferdighet 

som over tid kan trenes opp (Barton & Hamilton, 1998, s. 250). Et eksempel på bruk av denne 

kompetansen kan være at man ønsker å gjennomføre en reparasjon som egentlig skal 

gjennomføres av faglærte. Da kan individer benytte seg av skriftlige kilder på nett som er 

myntet på fagfolk, til å trekke ut den informasjonen de trenger for å gjennomføre reparasjonen 

selv. 

Sosial deltakelse (social participation): Den siste funksjonen som blir beskrevet handler 

om at mennesker i stor grad deltar i sosiale uorganiserte praksiser ved hjelp av sin 

skriftkyndighet. En slik form for deltakelse kan være at man skriver uregulerte referater fra 

sammenkomster, eller deler bilder og tekst fra hendelser på sosiale medier. Felles for 

praksiser med denne funksjonen er at flere individer er involvert og kommuniserer med 

hverandre. 

 De seks funksjonene må ikke forstås som en enten-eller-kategorisering. Det er fullt 

mulig, om ikke normalt, å kombinere bruken av flere funksjoner i én og samme tekst. I en 

situasjon hvor et familiemedlem skriver en lapp for å minne et annet familiemedlem på en 

hendelse den dagen, ser vi klare tegn på både livsorganisering og personlig kommunikasjon. 

Dersom det oppstår en konflikt på et senere tidspunkt om hvorvidt lappen inneholdt den 

informasjonen den andre påstår eller ikke, kan de finne tilbake til denne lappen, og bruke den 

som en form for livsdokumentasjon. På denne måten kan en relativt enkel tekst utføre 

halvparten av funksjonene nevnt ovenfor. 
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4 Analyse og diskusjon 

I denne delen av avhandlingen vil jeg legge frem de funnene jeg har gjort i materialet. Jeg vil 

også til dels drøfte hva disse funnene kan være indikasjoner på. Kapitlet er delt inn etter 

hvilket aspekt ved tekstene som analysen tar for seg. Der jeg gjengir verbaltekst fra 

hyttebøkene har jeg ikke alltid kunnet forholde meg til regler for gjengivelse av tekst fordi jeg 

har ønsket å formidle elementer som linjedeling og lignende. 

4.1 Topisk analyse 

I dette delkapitlet vil jeg legge frem materialets innhold i form av bøker og intervjuer, samt 

profiler på sosiale medier ved bruk av topisk analyse. Da materialet var innsamlet og klart, 

gikk jeg gjennom det i sin helhet og gjorde en vurdering av hvilke temaer i hyttebøkene som 

viste seg å gå igjen. I tillegg var temaene som informantene snakket om under intervjuene 

med på å gi meg en pekepinn på hva som var viktig for dem. Topisk analyse kommer av det 

greske topos som betyr sted (Gabrielsen, 2008, s. 11). I klassisk retorikk forstås det som 

steder man henter argumentene sine fra, men i denne sammenhengen bør begrepet heller 

forstås som steder hyttebokforvaltere henter informasjon de vil formidle fra. Valget på denne 

analysemetoden falt slik det gjorde fordi det gir det komparative aspektet ved prosjektet en 

klar fordel: i stedet for å legge frem bok for bok, ga topisk analyse meg muligheten til å gjøre 

temaene som behandles til fellesnevner og dermed skildre bøkene. I analysen har jeg 

naturligvis ikke kunnet ta med alle eksemplene på at et tema er berørt. Her har jeg måttet lene 

meg på problemstillingen min for å gjøre en vurdering av hva som skal med i analysen, og 

hva som skal utelates. For eksempel har tilfeller av like innlegg måttet vike for dem jeg mener 

tilfører prosjektet og dets forståelse av sjangeren en ny dimensjon. Jeg har likevel forsøkt å 

yte materialet rettferdighet ved at alle bøkene er like godt representert i analysen. De gangene 

jeg ikke har klart dette, kan det ligge flere grunner bak. Noen informanter tilførte 

variasjonsbredden mye, mens andres utsagn ikke var så interessante for prosjektet.  

4.1.1 Friluftsliv og aktivitet 

Hytteliv generelt, og kanskje særlig hytteliv på fjellet, er av mange forbundet med nærhet til 

natur. Dette gjør seg også gjeldende i materialet. Møtet med naturen viser seg både i form av 

dokumenterte toppturer, bading i sjøen og skiturer. Sistnevnte aktivitet er dokumentert av 
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Instragram-profilen @hyttebokenmin, som har lagt ut et innlegg bestående av tre bilder fra 

naturen og teksten «Det ble en liten skitur. Nydelig vær ute og herlig at sola tittet fram. Må 

straks begynne å dra ned fra hytta igjen, men satser på en ny tur neste helg [hjerte].» Den 

skriftlige delen av dette eksemplet på et digitalt 

hyttebokinnlegg ligner svært mye på det vi finner i 

de fysiske hyttebøkene. Innlegget er skrevet idet 

avsender skal til å pakke sammen og dokumenterer 

hvordan det har vært på hytta. Likevel er det 

bildene som utgjør hoveddelen av dette innlegget, 

og det er hit oppmerksomheten trekkes. Den samme 

kontoen har også lagt ut et innlegg fra helgen i 

forveien hvor det forklares at skiskoene ikke var 

med denne gangen, og at vedkommende heller 

holder seg innendørs og strikker. Også her blir 

mottakeren fortalt hva som ble gjort og ikke minst 

hvorfor. Utover tilstedeværelsen av «emojis» er det 

derfor lite som skiller tekstene i de to subsjangrene 

fra hverandre foreløpig, annet enn bildebruk. 

Kjells hyttebok er også full av 

dokumentering av friluftsliv og aktiviteter. I og 

med at hytta hans ligger med sjøen i umiddelbar 

nærhet, er det lite skiturer å lese om, men at 

aktivitet i form av sport, lek og bading også 

spiller en sentral rolle i livet på sommerhytta, er 

det liten tvil om. I et innlegg fra sommerferien 

2006 har et av hans barnebarn konstruert et 

tankekart som tar for seg de viktigste 

hendelsene fra oppholdet. Her stikker aktiviteter 

seg særlig frem som viktig. En av grenene med 

tittelen «Aktivitetsferie» har ordene «båttur», 

«luftgevær», «jogging», «sykling», «fisking», 

«stavgang», «badminton» og «fotball» skrevet i 

sirkel rundt seg. Aktivitetene blir ikke videre 

Bilde 1: Friluftsliv 

Bilde 2: Tankekart 
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Bilde 3: Skildring av vær 

kommentert, men det virker som det er dette de har bedrevet tiden med denne ferien. I tillegg 

finnes det egne grener med titlene «Golf», «Bading» og «Spill» som igjen har andre ord festet 

til seg. Dette innlegget er også svært interessant fordi det forteller oss noe om alternative 

måter å konstruere narrativet i hyttebokinnleggene på. De andre grenene viser til 

enkelthendelser som avsenderen har trukket frem som særlig viktige i feriens løp. 

4.1.2 Vær 

Blant de temaene som går igjen i hyttebøkene er vær blant de hyppigste. Kjell er særlig 

opptatt av dette. Etter å ha tilbragt hele august på hytta forteller ikke Kjell oss mer enn 

følgende: 

 

 Uten tvil den varmeste ferien siden 1970-årene, kanskje den beste siden de første årene 

 her nede da [barn] og [barn 2] var svært små. Vanntemperatur i [badeplass] steg for 

 hver dag og ble målt til 24,5 grader den siste uken av ferien. Den nye doen er omsider 

 kommet under tak, den mangler 2 vegger (det må godværet ta skylden for). 

 

Her fortelles det ingenting om hva som har foregått den siste måneden bortsett fra at det er 

bygget tak på en do. Vi tror likevel ikke at Kjell har gått ned til vannet, målt temperaturen og 

så gått opp til hytta igjen for å snekre videre. Det synes åpenbart at Kjell på et tidspunkt må ha 

tatt seg et bad, men det er været og vanntemperaturen som er viet plass og det må derfor være 

dette som er viktig for Kjell. Kjell bruker toposen vær for å formidle at det har vært en fin 

sommer. 

 Også Valgerds hyttebokpraksis tillegger vær en viss viktighet. I flere innlegg vil man 

kunne merke seg en tegning av værforholdene ved tittelen til innlegget. Ofte i form av en sol, 

men det er heller ikke uvanlig at temperaturen også kommer frem av tegningen. For eksempel 

finner vi et innlegg skrevet av Valgerds datter hvor overskriften «Vinterferie 2005» troner 

siden sammen med en tegning av fire snødekte fjelltopper, en 

sol og skriften «-30°». Værforholdene er likevel ikke nevnt i 

selve innlegget før avsender sannsynligvis har kommet på at 

dette bør skrives om. Da har hun ikke hatt mer plass i det 

opprinnelige innlegget og skrevet sidelengs: «PS. Det har vært litt kaldt, men sol og fint den 

dagen vi dro, seff!». Her spiller «seff!» på at fraværet av fint vær helt frem til de skal reise, er 

ironisk. Vi som ikke kjenner konteksten kan ikke vite om det er typisk for denne familien at 
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det er dårlig vær helt til de skal dra, eller om denne kommentaren er myntet på et mer generelt 

fenomen. Rapportering av vær og forhold kan likevel ikke sies å være normen i Valgerds 

praksis, og mange steder blir det ikke nevnt overhodet. Det kan ligge flere grunner bak et slik 

tilbakehold av informasjon, i Kjells praksis er det for eksempel sjelden beskrevet dårlig vær. 

Han sier selv at det ikke er av særlig interesse for hytteboken dersom været ikke har vært bra, 

men det kan også være at disse temaene ikke er like viktige for Valgerd som de er for Kjell. 

Olaug på sin side beskriver gjerne lengre opphold og vil derfor ha vært utsatt for et mer 

variert vær enn det de andre, som skriver om kortere opphold, har opplevd. Da vil ikke 

toposen være en like effektiv måte å beskrive oppholdet på fordi «litt sol og litt regn» ikke 

forteller oss noe om hvordan hun og familien har hatt det. 

4.1.3 Mat 

Av innleggene i materialet som er skrevet av gjester på hyttene, er det svært vanlig at mat er 

blant temaene som tas opp. I tillegg til å takke for at de har fått oppholde seg på hytta, vil det 

som regel også kommenteres hva de har fått å spise av vertene og skryte av dette. Også 

innlegg skrevet av hytteeierne kan inneholde informasjon om hva som har blitt spist under 

oppholdet. Instagram-profilen @hyttebok1 har blant annet dokumentert mat i forbindelse med 

friluftsaktivitet. Et bilde viser en ung jente som spiser pølse utendørs med turtøyet på, og 

teksten «Vi tok #lunsjen på Lunnemyr [smilefjes] for der er det så god bålpanne.». Et annet 

bilde viser en brødskive med omelett og agurkbiter som utgjør et smilefjes med teksten «Kos 

på hytta.». Profilen viser også kakao og/eller kvikk lunsj på tur, men det er lite dokumentering 

av måltider på selve hytta. Dette kan tyde på at det for akkurat denne profilen er viktigst å 

dokumentere temaer knyttet til friluftsliv, men det kan også argumenteres mot når man ser på 

de øvrige innleggene på profilen som vel så ofte viser bilder av aktivitet innendørs på hytta. 

Det mest sannsynlige svaret blir derfor at det ikke nødvendigvis er mat som er viktig for 

avsenderen, og at det ikke er slik han eller hun formidler hvordan de har hatt det. 

 Mat virker derimot svært viktig for de besøkende på Valgerds hytte. «Valgerd har vært 

en perfekt vertinne og det har aldri manglet mat & drikke» og «Deilig spekemat med godt 

tilbehør» vitner om gjester som ønsker å uttrykke takknemlighet overfor en gest. Det er 

likevel ikke maten som sådan, men det at vertinnen har vartet dem opp, som er i fokus i 

innleggene. Nevning av mat, fremfor beskrivelsen av den, er noe som går igjen i flere av 

bøkene i materiale. Dette forteller oss at hytteboken ikke er stedet forvalterne går når de lurer 

på hvordan de lagde den og den matretten. Det fungerer mer som en arena for verdsetting. 
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Bilde 4:Dokumentering av arbeid 

Kanskje finner ikke alle gjester det like naturlig å holde en «tale» ved avreise, mens 

hytteboken åpner opp for en takking av denne typen. Toposen mat tar tak i noe håndfast som 

vertene har gjort for gjestene. I stedet for å si «de har vært hyggelige mot oss» kan det for 

noen være enklere å trekke frem helt spesifikke ting som de har fått, og satt pris på. 

4.1.4 Arbeid utført på hytta 

Dersom det er foretatt endringer på hytta i form av bygging eller reparasjon, skal dette 

naturligvis dokumenteres i hytteboken. Kjell er nok den ivrigste av informantene på dette, noe 

som kan ha sammenheng med hans bakgrunn som elektriker og håndverker. Blant de nøye 

dokumenterte prosjektene, finner vi en snekkerbod han har bygget selv, en prisbelønt utedo 

og en platting. Han er også ivrig på å kommentere når andre enn han selv har utført 

utbedringer på hytta, og går gjerne 

tilbake i boken for å skrive «godt 

jobbet!» der andre skriver at de har 

malt eller lignende. Arbeid på hytta 

kan også innebære at man har gått til 

innkjøp av nye ting som gjør 

hyttelivet enklere. I et innlegg som 

ikke er skrevet av Valgerd selv, er 

det tegnet inn det som ser ut som en 

vaskemaskin og teksten «NY» ved siden av. Det står likevel ingenting om anskaffelse av nye 

hvitevarer i resten av innlegget, noe som kan fortelle oss at dette ikke var særlig viktig for den 

som har tegnet det inn, men som likevel er blitt viet plass dersom diskusjonen skulle komme 

opp om når det var man skaffet seg den nye vaskemaskinen. Kjell sier at dokumentasjon av 

endringer henger sammen med at han gjerne lurer på når noe er gjort, og hvem som gjorde 

det. På den måten blir toposen arbeid en kartlegger av hyttelivet utenfor skriftpraksisen. Det 

forventes at alle skal bidra med å gjøre det felles huset til et bedre sted å være for alle. I noen 

tilfeller kan det åpne for at toposen blir en arena for å ilegge andre skyldfølelse for at de selv 

ikke har gjort noe arbeid. Ingen av informantene skildrer slike hendelser, men det er 

nærliggende å tro at det kan oppstå situasjoner hvor en leser legger merke til at enkelte av 

brukerne har vært ivrigere med arbeid enn andre. 
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4.1.5 Besøk 

Hvem som har vært innom hytta i løpet av oppholdet virker særlig viktig for de besøkende på 

Tiedemanns hytter. Dette kan komme av at Tiedemanns ansatte disponerer flere hytter i 

nærheten av hverandre. Hvis vi skal tro hyttebøkene var det derfor vanlig å dra på korte 

visitter til andre ansatte som befant seg på de ulike hyttene. Blant annet skriver noen fra 

sommeren 1990: «Har hatt koselig besøk av hytte nr. 3, for ikke å glemme Hans på 4´ern.». 

Nå er dessverre ikke hytteboken fra «4´ern» en del av materialet, og det er ikke mulig å 

ettergå om Hans selv skrev noe om at han hadde vært på besøk, men om vi ser på resten av 

bøkene virker det vanligere å dokumentere at man får besøk enn at man selv drar til andre 

hytter. Besøk kunne like gjerne vært ført under toposen «aktivitet», men fordi det sier så mye 

om hvordan hyttebrukerne plasserer seg i et geografisk nettverk når de er på hytta, har det fått 

sitt eget topos. Så vel som plassering i geografisk nettverk, kan dette også vitne om plassering 

i sosiale nettverk. Det å skrive om at man har fått besøk kan være et bevis på popularitet, 

mens det for noen kan være et nederlag å måtte dra til ei annen hytte enn sin egen for å oppnå 

mellommenneskelig kontakt.  

 Kjell er også ivrig på å dokumentere besøk. Hytta hans er ikke underlagt en felles 

bedrift slik som Tiedemann, men det dukker likevel opp setninger om at nærliggende hytter 

eller venner har vært på besøk. Felles for både Kjell og Tiedemann er at dagsbesøk av typen 

som her omtales ikke kvalifiserer til et eget innlegg, og vertene har derfor måttet skrive inn 

besøket for dem. Blant gjengangerne i Kjells innlegg er et par som blir nevnt med etternavnet 

deres. Kjell forteller at dette er hyttas beste nabo, og at mannen i dette paret har orden på mye 

av det som skjer i nærområdet. Dette parets tilstedeværelse i teksten er som regel slik: 

«Koselig lørdagsaften med [Etternavn]s». Felles for begge eksemplene som nå er lagt frem, 

både fra Kjell og Tiedemanns hyttebok, er at det ikke forteller noe særlig om hva som har 

foregått. Det viktigste for avsenderen er å dokumentere at besøk har funnet sted og festet det 

til en omtrentlig dato for ettertiden. 

4.2 Sjangertrekk 

Jeg vil ikke gjøre noen komplett sjangeranalyse av det norske private hyttebokinnlegget, men 

jeg vil likevel trekke frem noen stilistiske og lingvistiske kjennetegn som jeg har merket meg 

i arbeidet med materialet. Dette kan igjen være med på å dekke variasjonsbredden jeg søker i 

denne avhandlingen. 
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4.2.1 Språk 

De lingvistiske kvalitetene ved hyttebøkene i materialet har en rekke likhetstrekk. Det er 

tydelig at normen er å fatte seg i korthet. Som en konsekvens av dette er innleggene sjelden 

lengre enn én side. Ofte har forfatterne også nøyd seg med en halv. I mange tilfeller fører 

dette til et oppramsende språk, tømt for adjektiv eller andre krydrende virkemidler. I Kjells 

bøker er dette særlig fremtredende. Setningene er i all hovedsak bygget som SVO-

konstruksjoner (subjekt – verbal – objekt). I et særlig kuriøst tilfelle har en hel familie skrevet 

hvert sitt avsnitt med stikkord om oppholdet. Familiens sønns innlegg lyder som følger: 

«SOL, skyting med luftgevær, Dixi glad, [søster og svoger]-besøk, middagstips på camping-

plassen (ikke noe for en gourmet-gutt) pruting i byen, skipper, besøk av [venn], langt 

kveldsbad med [venn].». Dette innlegget er ikke lett for andre enn dem som var til stede å 

dekode for å trekke ut informasjon, noe som igjen kan fortelle oss at den tenkte mottakeren 

ikke er ment å være noen som står utenfor skriftpraksisen. Det kan likevel være individer 

innenfor skriftpraksisen, men som ikke var til stede, som ikke klarer å trekke ut denne 

informasjonen. Da har vi med en ekskluderende skrifthendelse å gjøre. Bruk av interne 

virkemidler som humor kan her vise rammene for skriftpraksisene, og bevise det unike med 

dem. 

Selv om den kortfattede teksten er normen, finner man likevel eksempler på innlegg 

med andre vrier. I Valgerds bok finner vi korte, men også lengre tekster som strekker seg over 

opptil to sider. Disse skiller seg fra de andre både ved at de går mer i detalj over hva som har 

foregått, samtidig som de gjerne beskriver et lengre besøk. Også her er 

setningskonstruksjonene svært enkle, og vi finner liten bruk av det man kan kalle kreativt 

språk. Olaugs språk bygger til tider på en lignende form for intern humor som nevnt over. For 

eksempel finner man et vedlegg bestående av instruksjoner for passing av marsvin. Teksten 

som hører til dette vedlegget sier ingenting om hvor det kommer fra, men når jeg spør henne 

om det, blir jeg møtt med latter over hele fenomenet. Denne teksten ville ikke være mulig å 

dekode uten å faktisk snakke med Olaug om det, og er på den måten også et bevis på en 

ekskluderende skriftpraksis. Hun forteller at de hadde fått forespørsel om å passe marsvin for 

noen venner, med dyrene fulgte det med en følgetekst som var proppfull av tips om hva de 

forskjellige spiste og hva de likte av kjærtegn. Denne teksten fant hun så komisk at hun 

bestemte seg for å lime den inn. 

 Blant de lingvistiske kvalitetene man tar for gitt i en slik analyse er at innleggene er 

skrevet på norsk, eller i verste fall på engelsk. I Tiedemann finner vi to innlegg som er skrevet 
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Bilde 5: Multimodalitet 

på polsk. Hvordan polakker skriver hyttebokinnlegg sammenlignet med nordmenn er ikke en 

problemstilling for denne avhandlingen, og vil derfor ikke bli nøyere analysert her. Det er 

likevel verdt å merke at plikten for skriving i hytteboken også gjelder dem som ikke behersker 

samme språk som resten av brukerne. Kanskje har de polske gjestene tenkt at de skal komme 

tilbake på et senere tidspunkt for å lese sine egne innlegg, eller så kan tanken rett og slett være 

at tilstedeværelsen av et polsk innlegg sikrer et større mangfold av tekster i den aktuelle 

hytteboken. 

4.2.2 Multimodalitet 

Med det utgangspunkt at det ikke eksisterer monomodiale tekster, er naturligvis ikke 

hytteboken noe unntak. For det første er alle hyttebøkene jeg har sett på, med unntak av de 

digitale, skrevet for hånd. Håndskrift kan tillegges en særlig verdi utover det rent typografiske 

i trykte dokumenter i den forstand at det er mer tidkrevende, og at det kun produseres ett 

eksemplar av teksten. Valgerd er svært bevisst dette aspektet ved hytteboken. Med sin 

bakgrunn fra skolen, trekker hun raskt tråder til pedagogiske tanker om at man ved å skrive 

ned ting, vil huske det bedre. Hun mener også at den store nedgangen i produksjonen av 

håndskrevne tekster gjør hyttebokinnlegg enda mer 

verdifullt. Dette kan gjøre bruken av skriftkyndighet 

til et ritual fordi det foregår så sjelden. Det forteller 

oss også noe om informantens syn på bruk av 

skriftkyndighet. Utover det håndskrevne er det  

hyppig forekomst av barnetegninger i samtlige bøker i 

materialet. Disse tegningene henger ofte sammen med 

temaet i den skriftlige delen av innlegget, men kan 

også være tematisk arbitrære til resten av teksten. 

Noen er kommentert av foreldrene eller andre gjester, 

mens andre står for seg selv. Det er også stor variasjon 

i den estetiske og tekniske kvaliteten på disse tegningene. Enkelte er svært forseggjorte og det 

er tydelig at det er blitt brukt lang tid på dem, mens andre er svært enkle strekfigurer. Et av 

innleggene i Valgerds hyttebok viser overskriften «Høstferien 2005» med dato i øvre høyre 

hjørne. Resten av teksten er en rekke tegninger som ikke ser ut til å ha noe med hverandre å 

gjøre. Én av tegningene har fått overskriften «Rypejakt» og viser en person med hagle og 
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hund som skyter etter en rype. På denne måten har avsenderen fått formidlet en rekke 

elementer fra hytteturen uten å benytte seg av verbaltekstlige ressurser. 

 Føring av hyttebok på Instagram åpner i særlig stor grad for multimodalitet i 

innleggene. I tillegg til å ha muligheten til å dele flere bilder på samme tid, er man også nødt 

til å skrive en tekst som hører til innlegget. Flere av profilene jeg har sett på er ivrige brukere 

av smilefjes og andre ikoner som akkompagnerer teksten. I flere tilfeller fungerer disse 

ikonene som en kommentar til verbalteksten. I tillegg har flere benyttet seg av emneknagger 

som gjør det mulig for andre med samme interesse som avsender å oppsøke innlegg som har 

noe med disse emneknaggene å gjøre. 

4.2.3 Troverdighet og normer for ærlighet 

Som i all annen sakprosa er det naturlig å regne med at det foreligger en eller annen form for 

leserkontrakt når man ser på hyttebokinnlegg. Den som sitter med hytteboken foran seg har 

visse forventninger om at det han eller hun leser, skal ha rot i virkeligheten og ikke bare være 

oppspinn. Sakprosa er likevel gjenstand for en redaksjonell prosess, hvor avsenderen eller 

avsenderne gjør en vurdering over hva som skal få plass i innlegget og hva som utelates. Kjell 

er av den overbevisning at det kun er de positive sidene ved hytteturen som blir skrevet ned i 

hytteboken. Når jeg spør om han dokumenterer det dersom han og ektefellen har kranglet på 

hytteturen, svarer han: «men vi krangler jo ikke på hytta» og ler. Til mitt spørsmål om dette 

stemmer, sier han at hytteboken er den eneste kilden han kan vise til og at det ikke er 

dokumentert noen krangling der. Dette gjør hytteboken til en alternativ sannhet som trumfer 

den virkelige, men unngår å lyve: Dersom det ikke står noe om kranglingen i hytteboken, har 

den ikke funnet sted. Valgerd har derimot et svært bevisst forhold til ærlighet i hytteboken 

sin. I et av sine innlegg, skriver hun om den emosjonelle påkjenningen det har vært å ha med 

sin demente mor på hytta for første gang på lenge, og oppleve at moren ikke lenger husker så 

godt. Valgerd sier at det ikke alltid har vært naturlig for henne å skrive ærlige innlegg, men at 

det har vært en lang modningsprosess hvor hun til slutt har kommet frem til at det er riktig for 

henne å skrive ærlig.  

Olaugs hyttebok har på sin side overlevd en skilsmisse. Hun forteller at dette i sin tid 

satte spor i boken. De sidene hvor dette var tilfellet, har Olaug bestemt seg for å rive ut og 

kvitte seg med. Da jeg spurte henne hvorfor hun gjorde dette, var svaret hennes at hun ikke 

syntes ubehageligheter hørte hjemme i hytteboken sammen med tekster om at hun og barna 

har hatt det hyggelig. Det å utelate ting som ikke oppleves behagelig er en svært annen 
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Bilde 6: Kjells hyttebok 

handling enn det å gå tilbake i tid og fjerne spor. Det vitner om at den alternative sannheten 

som Kjell beskriver, alltid kan være gjenstand for redigering eller manipulering eller i verste 

fall løgn. Det er vanskelig å fastsette når avsender eller forvalter av hytteboken beveger seg 

over i disse gråsonene. Det å la være å nevne en krangel kan tjene til at krangelen blir glemt 

og at man slipper en ny konflikt med rot i den gamle. Når man aktivt går inn og river ut sider, 

sletter man ikke bare det ubehagelige, men også det behagelige som står på den samme siden. 

Det man da sitter igjen med er tomme lommer av tid hvor man ikke har fått dokumentert noe 

av det som har foregått. Dette beviser dokumentenes eksistens som sosiale fakta, samtidig 

som det setter hyttebokens troverdighet i et svært dårlig lys. Det er likevel en viktig 

oppdagelse fordi det forteller oss noe om hyttebokens posisjon i hyttelivet. Eksistensen av 

ubehagelige tekster er ikke forenlig med skriftpraksisen, hytteboken skal kun være en kilde til 

positive opplevelser. Denne hovedregelen gjelder helt frem til aktører i skriftpraksisen, som 

for eksempel Valgerd, aktivt velger å bryte med kulturen og normene. 

4.3 Materialitet 

Hytteboken består ikke bare av verbaltekst og bilder. Med sin fysiske eksistens er den også en 

sammensetning av flere former for materialitet. I dette delkapitlet vil jeg se på de 

meningsbærende prosessene vi finner, ikke bare utover det skriftlige, men kanskje aller mest i 

harmoni med det skriftlige i hyttebøkene i materialet. Grunnet Instagrams «manglende» 

materialitet i form av bøker, har jeg valgt å ikke ta med disse i denne delen av analysen. 

4.3.1 Innbinding  

Et Instagram-søk på emneknaggen #hyttebok gir drøyt 

tusen resultater. Bildene man finner her er ikke egne 

skriftpraksiser, men bilder av fysiske hyttebøker. Bøkene 

som vises på disse bildene er svært varierte. Noen er 

innbundet i skinn med store sølvbokstaver, mens andre 

er mer nøkternt innbundet. En av gjengangerne er bøker 

innbundet i et linaktig materiale, hvor navnet på hytta 

står trykket i sorte eller hvite bokstaver. Mine 

informanters hyttebøker tilhører i det store og hele den 

første kategorien. To av Kjells hyttebøker er innbundet i 
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Bilde 7: Splittet materialitet 

skinn og den siste i tøy. Det at hyttebøkene er innbundet i skinn forteller oss noe om bruken 

av bøkene. De er ment for å tåle en støyt og å vare i lang tid. De skal kunne tas frem og legges 

tilbake ved hvert besøk, ofte over perioder på 20 år, og fortsatt være fine å se på. Den 

estetiske vektleggingen forteller oss at hytteboken ikke skal gjemmes vekk, men være synlig. 

Valgerd forteller under intervjuet at hun nylig har oppdaget en verna bedrift som selger 

eksklusive hyttebøker innbundet i selskinn. Hun forteller at hun har kjøpt en til seg selv, og at 

hun har gitt dem i gave til venner som nylig har kjøpt seg hytte. Når jeg spør Valgerd om hun 

har noe mentalt bilde av hvordan en hyttebok skal se ut, møter jeg raskt det bildet av 

hytteboken som jeg så på Instagram med skinninnbinding og sølv- eller gulltyper. Dette til 

tross for at bøkene hennes ikke ser slik ut selv. Hun begrunner viktigheten av bokens utseende 

i at hytteboken har en sentral plass i livet på hytta, og at den ikke skal gjemmes vekk, men 

ligge framme innenfor synsvidde. Jeg forteller henne at jeg har hørt om andre som fører 

hyttebok i skriveblokker med ringperm. Da bryter Valgerd ut i latter. Det er uforståelig for 

henne at et slikt fenomen eksisterer. For henne er ikke dette forenlig med hvordan hyttebøker 

skal føres, og et klart brudd på hennes 

forventninger hva angår bøkenes 

materialitet. Dette er interessant fordi 

Valgerd ikke anerkjenner materialiteten til 

hyttebøker med ringperm. Hun opererer 

altså med klare krav til hyttebøkers 

materialitet, og skriftpraksiser som befinner 

seg under dette minstekravet er illegitime 

skriftpraksiser. De forsøker å være noe de 

ikke er. Dette er et godt eksempel på 

hvordan også hverdagslige skriftkulturer 

kan være strengt normert gjennom en form 

for sosial kontroll. 

 Olaugs bok er innbundet i skinn, og har også til felles med flere av de andre bøkene at 

arkene er tykke og av god kvalitet. Her har likevel permene måtte gi etter for store mengder 

vedlegg, og noen av arkene har til og med løsnet fra permen. Valgerd på sin side mener at det 

kan være sjarmerende med hyttebøker som ligner en «lefse» fordi det vitner om hyppig bruk. 

Med en slik kommentar kan man begynne å tenke at perfekte velbevarte hyttebøker uten 

skader, vitner om en familie som ikke bruker hytta si så mye. Altså at noe av sjarmen i 
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Bilde 8: Tiedemann 

hyttebokens materialitet ligger i slitasje som bevis på at hytta og boken er gammel og flittig 

brukt. Igjen kan vi se at Valgerds forståelse av sjangeren er strengt normert. I hennes tilfelle 

går disse normene først og fremst på de materielle ressursene til bøkene. Bildet som skapes er 

komplekst fordi idealet er en påkostet hyttebok som ikke er perfekt bevart. 

 Materialet fra Tiedemann varierer ikke bare fra hytte til hytte, men også innad de ulike 

fraksjonene av skriftpraksisen. To av bøkene er innbundet i sort skinn og har en lapp der det 

står «HYTTEBOK», som ser ut til å komme fra en merkemaskin av noe slag. Den ene av 

disse vises på bilde 7, på forrige side. Dette er et interessant tilfelle fordi «verdien» av 

materialitetene er svært splittet. På den ene siden er boken påkostet med skinninnbinding, 

men lappen er ikke estetisk fin, og den sitter heller ikke særlig godt på bøkene. Den har i 

begge tilfeller løsnet i endene. Dette gir et mindre sentimentalt bilde av hyttebokens 

materialitet enn det man får av informantenes bøker fordi bøkene holder en viss standard, men 

den emosjonelle verdien blir noe senket av at lappen på forsiden ikke henger sammen med 

resten. To av de andre bøkene er også innbundet i skinn, men disse er farget grønne og har 

«HYTTEBOK» trykket inn i skinnet i gullbokstaver. I tillegg har de gullfargede rammer rundt 

kanten av permen. Denne materialiteten er mer helhetlig gjennomført enn de svarte, og gir et 

«riktigere» bilde av hvordan en hyttebok skal se ut, ifølge informantene mine. Jeg vil også 

trekke inn den innbindingen som skiller seg mest ut i denne delen av materialet. En gul bok 

innbundet i tøy har et motiv som dekker hele 

forsiden. Det viser en blomsterkonstruksjon 

som er omringet av steiner, hvor en av steinene 

har «HYTTEBOK» tilsynelatende risset inn i 

seg. Bak denne konstruksjonen finner vi høyt 

siv, og over sivet flyr det en sommerfugl. 

Detaljnivået på motivet er svært høyt. Dette er 

et eksempel på at bøker innbundet i skinn ikke 

nødvendigvis er det som tillegges mest verdi, til 

tross for at det er de dyreste. Det viser også 

hvor sprikende materialiteten kan være innenfor 

samme skriftpraksis. Etter all sannsynlighet er 

alle disse bøkene anskaffet av samme person, 

men den graden av sentimentalitet de viser er 

svært forskjellig. 
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4.3.2 Innleggenes struktur 

Som et minstekrav sier Valgerd at alle som har vært på hytta skal signere for egen penn. 

Resultatet av dette er ofte at hele innlegget er skrevet av én og samme person, men signert av 

flere personer med ulike håndskrifter. Dette vekker assosiasjoner til kontraktlignende 

dokumenter. Den individuelle signeringen blir en type godkjenning av det som står skrevet. 

Hun forteller at det er typisk at den som skal skrive under, leser gjennom og kommenterer 

innlegget før signaturen kommer på plass. Dette skaper et bilde av at blant Valgerds tenkte 

lesere, er de som allerede er på plass på hytta, noe som kan være grunnen til at 

enkeltprestasjoner fra dagliglivet ofte trekkes frem i innleggene. Blant andre strukturelle, 

normer snakker Valgerd også om at datoen for besøket skal plasseres i sidens øvre høyre 

hjørne. Dersom de har besøkt hytta under en spesiell helg eller uke, for eksempel påsken, 

vinterferien eller julen, skal dette være innleggets overskrift. Når Valgerd blir presentert en 

rekke innlegg fra Tiedemanns hyttebøker, biter hun seg merke i et innlegg med overskriften 

«Påsken 2010», hvor datoen for påsken dette året er markert i høyre hjørne. Innlegget har 

også flere signaturer nederst på siden. Ifølge Valgerd er dette erkeinnlegget. Det er slik det 

skal være. Hun forteller også at hytteboken ikke skal være linjert. Dette kommer av at det kan 

vekke assosiasjoner til skolelignende aktivitet. Det hun likevel pleier å gjøre, er å plassere et 

linjert ark bak siden hun skriver på. På den måten kan hun sørge for at det hun skriver ikke 

blir skeivt. Et slikt løst linjert ark finner vi også i den boken til Kjell som er den aktive. Han 

sier ikke selv noe om dette under intervjuet, men det er lett å tro at også dette arket tjener til 

det formålet å holde linjene man skriver rette. Valgerd er opptatt av at det ikke skal oppstå 

tomrom i boken. Selv om hun forstår at enkelte foretrekker å skrive på høyre- eller 

venstresiden, har hun et ønske om at de skal skrive på neste ledige side slik at boken blir mest 

mulig fylt opp. Når jeg spør om hun kunne tenke seg å gå tilbake senere og fylle ut disse 

tomrommene, viser det seg at kronologien i hytteboken hennes er svært streng og ikke tillater 

slike inngrep. Ingen av de andre informantene viser så sterke meninger rundt strukturen av 

hyttebokinnleggene som Valgerd. Det som likevel er fremtredende, er hvor lik deres egen 

utførelsen av sjangeren er den Valgerd skildrer. Tiedemann er allerede nevnt, men også Kjell 

og Olaug bærer preg av et lignende strukturelt system, hvor dato plasseres i høyre hjørne og 

høytider dokumenteres med stor overskrift. Det er også vanlig at alle gjester, selv barn ned i 

svært lav alder, skriver sitt eget navn på slutten av innleggene for å dokumentere at også de 

har vært med på turen. Hvis de ikke selv kan skrive navnet sitt, blir dette gjort av foreldrene 

eller skriftkyndige søsken. 
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Bilde 9 Hårlokk i Valgerds hyttebok 

4.3.3 Andre materielle ressurser 

Det er flere ting ved hytteboken enn 

skrift og innbinding som gjør det til 

en hyttebok. Blant disse finner vi 

den karakteristiske tøytråden som 

gjør det enklere å slå opp i boken på 

den siden man har kommet til. 

Denne tråden går igjen i alle typer 

bøker hvor man dokumenterer noe 

bit for bit; loggbøker, kjørebøker og 

hyttebøker er bare noen av disse. 

Valgerd trekker frem denne tråden som et av de viktigste kjennetegnene ved en hytteboks 

materialitet. Naturligvis har også hytteboken hennes en slik tråd, men det er langt fra alle 

bøkene i materialet som har det. Hva angår materialets materialitet er det egentlig en 

forbausende stor variasjonsbredde. Valgerds hyttebok inneholder noen svært kuriøse 

eksempler på dette. I et innlegg med tittelen «Vinterferien 2004», har avsenderen teipet inn en 

hårlokk fra en av deltakerne på hytteturen. Hårlokken tilhører den da 11 år gamle datteren i 

huset, som i løpet av hytteturen har fått klippet pannelugg, noe som står dokumentert i selve 

innlegget. Det er vanskelig å si at artefakten tilfører innlegget modaliteten «hår», men det er 

likevel noe svært meningsbærende over tilstedeværelsen av dette objektet. Hårlokker i bøker 

kan vekke assosiasjoner til scrapbøker av typen «Boken om meg», som ofte gis til nyfødte 

hvor man blant annet limer inn denne typen ting. Det er likevel den forholdsvis høye alderen 

på eieren av håret som gjør dette til et noe spesielt eksempel. Interessant nok er ikke dette det 

eneste eksemplet på tilstedeværelse av hår i materialet. I Olaugs hyttebok er det limt inn en 

lokk fra den da nylig avdøde katten til familien. Hvis man skulle prøve å begrunne dette utfra 

Olaugs filosofi rundt hytteboken, vil man kunne påstå at hun har hatt et behov for et minne av 

en katt som har vært svært kjær for hele familien, og hun har derfor valgt å plassere hårlokken 

på en slags minneside for katten. Det kan også tyde på terapeutiske trekk at hun velger å 

skrive seg gjennom tapet i hytteboken. 

 En annen litt hyppigere gjenganger innenfor alternativ materialitet, er utklipp hentet 

fra aviser. Disse utklippene er gjerne hentet fra lokale aviser der noen med tilknytning til hytta 

er skrevet om. Disse kan også forsvares ut ifra Olaugs ide om å samle alle dokumenter på ett 

sted. I Valgerds bok finner vi i tillegg menyer fra middager på den lokale restauranten. Dette 
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Bilde 12: Kaffekoppen veltet Bilde 11: Historiefortellende materialitet Bilde 10 Historiefortellende materialitet 

ligger som løse vedlegg helt bakerst i boken, og man må lete lenge i mylderet av tekster for å 

finne innleggene som faktisk hører til menyene. Dette kan komme av at det for eksempel ikke 

var plass til å lime dem inn der innlegget er skrevet. Tiedemanns hyttebøker har også noen 

interessante eksempler på tilstedeværelse av andre ting enn skrift og tegninger. Blant annet 

har noen besøkende teipet inn fire ulike blomster. Disse har med tiden tørket inn. Innlegget, 

som er fra sommeren 1990, sier ikke noe om hvorfor blomstene er tatt med, men de utgjør en 

spesiell materialitet som gjør at man raskt vil feste seg dette innlegget og lure på hva som 

ligger bak dette. I Tiedemann finner vi også et innlegg fra 2002 som ikke nødvendigvis er noe 

enklere å tolke: «Hei på dere, her er M.G. igjen. Nå skal vi se om vi får til en liten 

ølkonkuransje [sic], sånn at det blir litt liv her. Nå driver Johnny å prøver å få inn litt HEY.». 

Under innlegget er det limt inn en etikett fra Ringnes. Her har man svært lite å gå på for å 

tolke. Kanskje var M.G. selv godt i gang med konkurransen da innlegget ble forfattet, eller så 

kan M.G. være en forkortelse for et kollektiv av hyttebrukere, hvor Johnny er én av flere 

deltagere. Hvordan han skal få inn litt «HEY» er også svært åpent for tolkning. Dersom 

ølkonkurransen var en forespørsel til andre brukere av hytta, må M.G. dessverre ha blitt svært 

skuffet; fenomenet nevnes ikke i noen andre innlegg, hverken før eller siden. 

 I flere av de alternative materialitetene vi nå har sett på ligger det en åpenbar intensjon 

bak. Dette er ikke nødvendigvis alltid tilfellet. Hyttebøker lever lenge, og til tross for påkostet 

innbinding vil den ikke alltid tåle tidens tann like godt. Et bevis på dette, finner vi i 

Tiedemanns arkiv. En leser har vært så uheldig at han eller hun har sølt kaffekoppen sin over 

hytteboken og måttet teipe på plass ark som løsnet i ulykken. Hyttelivet er fattigere på 

ressurser enn dagliglivet, noe 

som har ført til at den uheldige 

ikke har klart å oppdrive vanlig 

teip. Det han eller hun likevel 

har funnet, er plaster. To smale 

stykker Norgesplaster holder de gamle sidene fra sommeren 1989 på plass, akkompagnert av 

beskjeden: «SORRY – kaffekoppen veltet – har kun fjernet et blankt ark». Avsender forsikrer 

om at ingen verdifull informasjon har gått tapt i uhellet. Dette eksemplet er meningsbærende 

for boken fordi den tillegger en dimensjon av bruk. Det viser også at hytteboken er i evig 

forandring, også etter at innleggene er skrevet. Det vitner om at gamle sider ikke er beskyttet 

av noen overordnet norm for konservering, og at det er tillatt å kommentere også senere, dog 

kun ved spesielle anledninger. 
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4.4 Skriftkulturelle funksjoner 

I teorikapitlet la jeg frem de seks funksjonene som Hamilton og Barton mente at hverdagslige 

skriftkulturer kan ha. Jeg vil nå analysere materialet med fokus på dette, og trekke inn utdrag 

fra hyttebøkene og/eller intervjuene jeg gjorde med informantene som viser hvordan disse 

funksjonene kommer til syne. 

4.4.1 Livsorganisering 

Alle informantene beskriver aspekter ved hyttebøkene sine som gjør det til organisatoriske 

tekster. Olaug er særlig opptatt av fordelen med å oppbevare dokumenter i hytteboken. På den 

måten har hun dem samlet, og vet med en gang hvor hun skal lete hvis hun lurer på noe. I 

Olaugs bok er den første siden en slags forside, hvor navnet på de som benytter seg av hytta 

står pent skrevet. I tillegg til dette står også et gammelt internettpassord skrevet opp. Under 

dette står detaljerte instruksjoner for hvordan man skrur av og på hyttas vanntilførsel. Dette er 

imidlertid streket over. Hun forteller at det kommer av at informasjonen som står på hyttas 

første side er foreldet. Det at hytteeiere bruker bokens første side eller innsiden av permene til 

å skrive opp informasjon som er relevant for hyttelivet, er svært vanlig hvis vi skal tro 

informantene for dette prosjektet. I Valgerds bok er det på siste side limt inn et notat med 

tittelen «Ved ankomst/avreise», som instruerer de som bruker hytta hvordan de skal gå frem 

for å få vann i springen og lignende. I permene finner man også telefonnumre til lokale 

elektrikere, rørleggere og annet servicepersonell man kan få bruk for i oppholdets løp. Under 

dette igjen, er det limt inn et ark med de ulike fargekodene for malingen de har benyttet både 

inne og ute. Malingskoder finner vi også på en av de første sidene i Kjells hyttebok. I tillegg 

er de tidligere nevnte byggeprosjektene hans godt dokumentert. Han forteller at dette kommer 

av at han kan komme til å lure på hvordan han utførte arbeidet og hvem som gjorde det. Da 

vil han kunne lete tilbake og finne svar på spørsmålene sine. I Tiedemanns hyttebøker er 

permen viet til å fastsette hvilken hytte boken tilhører og hvilken bok i rekken det er. På neste 

side har forvalteren satt inn instrukser for hvordan de besøkende skal bruke boken: 

 

 Til gjestene på hytte nr. 3 

 Ikke riv ut ark av boka. 

 Skriv en hilsen til hytta med navn og dato. 

 Ha et hyggelig opphold. 
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Bilde 11: Illustrasjon av flaskepost 

 Takk. 

 

Her er ikke fargekoder for maling eller annen nyttig informasjon skrevet opp fordi det ikke er 

de besøkendes oppgave å drive vedlikeholdet av hytta. I stedet fungerer instruksjonene som 

en normgiver for hva som skal skrives og at ark ikke skal fjernes fra boken. Akkurat dette 

med at ark ikke skal fjernes, sier noe om respekten for hyttebokens materialitet. Utrevede 

sider etterlater «sår» i form av stygge merker og en etter hvert tynnere bok. Tekstnormene 

som gis i dette tilfellet er veldig begrenset, og gjestene står nokså fritt til å utforme hilsenene 

sine som de selv vil. Det står likevel ikke noe i instruksjonen om at gjestene skal skrive noe 

om hva de har bedrevet mens de har vært på hytta. Det har de aller fleste gjort. Dette kan 

komme av at aktørene i den spesifikke skriftpraksisen «Hyttebok for hytte nr. 3», har med seg 

skriftkulturell bagasje fra andre lignende praksiser, hvor det er vanlig å komme med en 

oppsummering om hva som har skjedd på hytteturen. 

 Hytteboken fungerer ikke kun som livsorganisering i permene, de første og de siste 

sidene. Kjell forteller for eksempel at det kan oppstå diskusjoner om hvem som var til stede 

under forrige påskeferie. Da er hytteboken oppslagsverket som sitter på fasiten. Denne 

tilstedeværelsen av sentrale dokumenter, og ikke minst lesingen av bøkene for å hente ut 

informasjon, forteller oss noe om hyttebokens plass i hyttelivet. Den er ikke bare aktuell ved 

avreise når man selv skal skrive noe, men et verktøy som hører til hytta og som brukes på 

ulike tidspunkt og måter. 

4.4.2 Personlig kommunikasjon 

I Tiedemanns bøker har en avsender ved navn Veronica ved en rekke anledninger etterspurt 

flaskepost fra andre besøkende på hytta. Dessverre for henne har hun aldri fått noe svar. I 

flere innlegg har hun sett seg nødt til å benytte seg av en grafisk fremstilling for å forklare 

mottakerne hva det er hun etterspør. Øverst i innlegget har hun tegnet et ark med skrift på, et 

plusstegn og en tom flaske. Så et likhetstegn med bilde av en flaskepost etterfulgt av nok et 

likhetstegn med teksten «flaskepost». Den unge avsenderen viser med disse handlingene at 

hun oppfatter hytteboken som et medium for toveiskommunikasjon. Når Veronica skriver i 

hytteboken, forventer hun at det 

som skrives vil bli lest av de neste 

besøkende. Når hun likevel ikke 
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får noe flaskepost, til tross for at hun har etterspurt det, har hun tenkt at mottakeren kanskje 

ikke har noen forståelse for hva flaskepostfenomenet er, og går derfor mer pedagogisk til 

verks. Dessverre kommer det ikke frem av materialet om Veronicas bønn ble hørt. Dette kan 

også komme av at hennes forståelse for sjangeren ikke er allmenn. Kanskje har de neste 

besøkende hatt en helt annen forståelse av hva slags medium hytteboken er, og fokusert mer 

på sitt eget innlegg uten å vie tid til å lese de forrige besøkendes nedtegnelser. 

 Det finnes flere eksempler på kommunikasjon i materialet. Der eksemplet med 

Veronica viser en åpen form for kommunikasjon, hvor hun adresserer hvem som helst, finner 

vi også mer spesifikk kommunikasjon. Dette gjelder blant annet Olaugs bok. I et innlegg fra 

det hun forteller meg er perioden da hun og eksmannen hennes delte driften og bruken av 

hytta, finner vi et innlegg som starter med eksmannens navn i store bokstaver etterfulgt av 

utropstegn. Videre har hun limt inn symboler som er hentet fra kommunens retningslinjer for 

kildesortering, og bedt om at han følger disse. På samme måte som Veronica antar at noen vil 

lese forespørselen hennes, forventer Olaug at den neste som ankommer hytta skal lese 

innlegget hun har skrevet. Det sier også noe om hvilket tidspunkt hun forventer at han skal 

lese det. Dersom adressaten venter helt til han selv skal skrive i hytteboken med å lese forrige 

innlegg, risikerer han å ha kildesortert feil under hele oppholdet. Derfor ligger det i Olaugs 

innlegg en forventning om at det første eksmannen gjør når han ankommer hytta, er å lese i 

forrige innlegg. Når jeg spør Olaug om dette spesifikke tilfellet forklarer hun at hytteboken 

var eneste kanal for kommunikasjon i den gitte perioden, noe som ikke fungerte optimalt 

ifølge henne selv. Dette kommer mest sannsynlig av begrensningene som ligger i forsinket 

kommunikasjon. Det går lang tid mellom hver gang avsender og mottaker har kontakt, og det 

vil derfor by på store utfordringer knyttet til å oppnå en tilfredsstillende flyt av budskap for 

begge parter. 

 Vi finner et litt hyggeligere eksempel på personlig kommunikasjon med spesifikk 

adressat i Kjells hyttebok. I avslutningen av et innlegg ønsker han de neste gjestene, oppgitt 

med navn, en fin helg på hytta. Dette budskapet bør også helst nå sine mottakere før enden av 

oppholdet når de selv skal skrive innlegg. Når jeg spør Kjell om det foreligger en forventning 

om at man ved ankomst skal lese forrige besøkendes innlegg, er han først usikker før han sier: 

 

[…] eller vent litt, jo, vi gjør vel egentlig det. Du skjønner poenget er det at, den som 

har skrevet i hytteboken fra forrige besøk. Da ligger hytteboken på bordet og er det 
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første vi ser når vi kommer inn og så vil vi se hvordan de har hatt det. Det blir en slags 

rapport. 

 

At hytteboken blir liggende på bordet etter endt innlegg, gjør den altså til en naturlig del av 

starten på nestemanns opphold, ifølge Kjell. Det ligger også en forventning om hvilken 

informasjon man skal kunne dra ut av innlegget, nemlig hvordan de har hatt det. Kjell er selv 

ikke så opptatt av å skrive dette, men dokumenterer i større grad vær og vanntemperatur. 

Dette styrker tanken om at bruk av vær som topos kan stå for mer enn metrologiske forhold. 

 Digitale hyttebøker på Instagram åpner opp for at andre brukere kan legge inn 

kommentarer på bildene. Kommentarene som dukker opp her er adressert brukeren som har 

lagt ut bildet. På @hyttebok1 har blant annet en bruker lagt igjen kommentaren «FINE 

MINNER» på et bilde med teksten #gamlebilder. De digitale praksisene åpner her opp for en 

form for kommunikasjon som også forekommer ved noen få anledninger i de analoge, men 

som her er normen. Instagram åpner også for at man som bruker kan «like» et bilde. Dette er 

en begrenset form for kommunikasjon fordi det er vanskelig å tyde hva et slik likerklikk 

egentlig betyr. Det som likevel er sikkert er at denne kommunikasjonsformen ikke eksisterer i 

de analoge hyttebøkene. 

4.4.3 Livsdokumentering 

Når jeg allerede har nevnt at flere av informantene bruker boken for å finne ut av spørsmål 

knyttet til hvem som var på hytta når, er det lett å se at bøkene fungerer som dokumenterende 

tekster. Faktisk er dette den funksjonen som gjør seg mest gjeldende både i det fysiske 

materialet, men også i samtalene med hyttebokforvalterne. Samtlige informanter forteller at 

den dokumenterende funksjonen er den viktigste når det kommer til hvorfor de skriver 

hyttebok. Dette svarer de nokså raskt på, til tross for at flere hadde problemer med å si hvem 

det var de egentlig skrev til. Et av de sterkeste bevisene på dette finner vi når jeg spør Valgerd 

om hyttebøkenes liv etter at de er skrevet ut. Jeg spør henne rett ut om hyttebøkene blir tatt 

vare på eller om de blir kastet. Da får jeg høre at det aldri ville falle henne inn å kaste 

hyttebøkene av den grunn at det ikke er plass til å skrive mer. Hyttebøkene skal arkiveres i en 

bokhylle, og stå der i kronologisk rekkefølge. I likhet med den aktive hytteboken skal også 

disse være enkle å finne fram slik at man kan lese i dem med jevne mellomrom. Hun 

poengterer at det ville vært galt å for eksempel legge dem i en skuff. Den dokumenterende 

funksjonen gjør seg også gjeldende gjennom Valgerds allsidige materialitet. De små 
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artefaktene som er blitt beskrevet tidligere, gjør at hytteboken blir en svært multimodal tekst 

som ikke bare påstår, men også beviser hvordan ting har skjedd og at ting har skjedd. Hun 

beskriver også hytteboken som en kumulativ tekst som til slutt utgjør en hel livshistorie. Dette 

henger svært godt sammen med Hamilton og Bartons teorier om livsdokumentering som 

hverdagslig skriftkultur. Uten å være bevisst på det, kan slike tekster bli et slags lappeteppe 

som til sammen utgjør en helt annen tekst enn det de gjør om de får stå alene. 

Hytteboken er ikke alltid tilgjengelig, og det er derfor store sjanser for at det kan ha 

skjedd livsendringer mellom hver gang man skriver. Det er likevel store forskjeller i hvor vidt 

informantene da dokumenterer dette. Valgerd som ser på seg selv som en ærlig 

hyttebokskriver, snakker noe om problematikken med ekskjærester som blir stående i 

hytteboken til tross for at de ikke lenger er en del av livene til de som besøker hytta. Det skjer 

likevel ikke i løpet av den perioden hytteboken deres strekker seg over at noen blir «skrevet 

ut» av livene til de som skriver. Dette gjør det igjen litt mer problematisk å tenke i de baner at 

hytteboken til slutt utgjør en livshistorie. Riktig nok inneholder den viktige fragmenter som 

gjør det mulig å feste hyttebesøkene til andre hendelser i livene til de som bruker hytta, men 

den utelater også helt sentrale livshendelser. Valgerd skriver gjerne om det dersom noen av 

barna har oppnådd noe de er stolte av, men også i skrivingen av livshistorie er det gjort 

viktige redaksjonelle avgjørelser. 

 Olaug er også opptatt av det dokumenterende aspektet ved hytteboken. I og med at 

boken hennes også er full av små eller store dokumenter fra hverdagen, valgte jeg å spørre 

henne om dette. 

 

 Etter hvert så utviklet det seg mer til å bli scrap booking, ikke sant? Også ble det dette 

 her med at det var dokumentasjon på hvem som vant i kortspill, hvem som var til stede 

 hvor og når, når var du [barna] på leir. Så dokumentasjonsbiten er der jo helt klart. 

 

Også her finnes en sømløs overgang mellom hva som er dokumentering og hva som er 

organisering. I de tenkte scenariene som Olaug her legger frem, er det hun selv eller andre 

som var til stede på de aktuelle hytteturene som selv er lesere. Olaug er, på samme måte som 

Valgerd, opptatt av å dokumentere hva barna gjør. Av den grunn er utklipp fra lokalavisa med 

bilder og/eller tekst om barna gjerne limt inn i hytteboken. Dette er tekster som strengt talt 

ikke har noe med hyttelivet å gjøre, men som likevel har vært viktig for henne å arkivere i 

hytteboken slik at hun «har det der» og kan finne fram til det når hun selv ønsker det.  
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 Også på Instagram er mange av innleggene av en klar dokumentarisk art. Profilen 

@hyttebokn har for eksempel lagt ut et bilde som viser en grusvei, svaberg og et falleferdig 

gjerde med teksten «Tomten februar 2017». Dette innlegget forteller oss ikke så mye hva 

angår hensikten med dets tilstedeværelse, men det er naturlig å tenke i de baner at forvalteren 

av profilen ønsker å vise hvordan tomten så ut i februar 2017, for så å vise endringene på et 

senere tidspunkt. På denne måten blir innlegget en dokumentering av endring i form av 

byggingsarbeid eller lignende. 

4.4.4 Problemløsning 

Problemløsningsaspektet ved hytteboken finner vi først og fremst når vi ser på lesingen. Av 

alle funksjonene er dette den vanskeligste å peke på fordi den har store likheter med for 

eksempel livsorganisering. Hvordan kan man peke på at en skrifthendelse har en 

problemløsende funksjon fremfor en livsorganiserende? For å svare på dette må vi se på 

hvordan det oppleves for de ulike forvalterne. Når Kjell lurer på når han ferdigstilte et 

byggeprosjekt, kan man enten se på det som et behov for å finne fasiten på et spørsmål, eller 

vi kan se på det som en slags forskning på en problemstilling han har kommet på. Hvilken av 

disse innstillingene vi velger er i stor grad med på å stadfeste hvilken funksjon skrifthendelsen 

har, men fasiten på spørsmålet er nok at forskning på funksjoner i skriftkulturer ikke trenger å 

være absolutt og utelukkende. Problemløsning er et eksempel på en funksjon som sammen 

med andre funksjoner dekker en stor variasjon av skrifthendelser, men som ikke nødvendigvis 

i hyttebokøyemed har noen rene isolerte skrifthendelser hvor det er eneste funksjon. 

4.4.5 Fritidssyssel 

For noen er hyttebokskriving en plikt og svært lite lystbetont. Flere av informantene forteller 

at man gjerne kommer på å skrive i hytteboken idet man setter seg i bilen og egentlig skal 

kjøre hjemover. Spesielt Kjell har et slikt forhold til skriving i hytteboken. Interessant nok er 

det også i Kjells hyttebok man finner de mest kreativt skrevet innleggene. Disse innleggene er 

da stort sett skrevet av gjester. Blant disse finner vi et innlegg som er skrevet på rim om 

oppholdet: 

 

 [Eier] hun svinger opp med mat, godt fra flaske og fra fat.  

Rullesten fra fjæra plukket, «Jøje meg», han [besøkende] sukket. 
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Hytta den er bygget på, her er blitt så fint at, Åh!  

Katta rund av late dager, tusler rundt som hun behager. 

 

Dette er bare et kort utdrag av innlegget, men viser hvordan livsdokumentering som funksjon 

lar seg kombinere med en lystbetont kreativ aktivitet. De besøkende har tydeligvis hatt et 

ønske om å legge igjen et forseggjort og minneverdig innlegg, noe de har lyktes med. Det er 

også interessant hvordan flere av temaene fra den topiske analysen viser seg i dette korte 

utdraget. Det skrives om at gjestene har blitt servert mat, at de har oppholdt seg utendørs og 

det kommenteres på et byggingsarbeid som har vært utført. 

 Noen av informantene har likevel et mindre anstrengt forhold til det å skrive i 

hytteboken enn Kjell. Både Valgerd og Olaug finner mye glede i ikke bare det å skrive 

innlegg, men kanskje spesielt å lese gamle innlegg. Olaug mener lesingen blir mer og mer 

interessant jo lenger bak i bøkene hun går, og synes det er særlig interessant å følge 

utviklingen av barna. Hun forteller at hun ved å lese gamle innlegg, kan peke på andre ting i 

livet som skjedde på samme tid og at det derfor blir en aktivitet som strekker seg utover 

hyttelivet, og også har med seg elementer av hverdagslivet hjemme. Olaug forteller at hun i 

stor grad ser for seg at det er barna som skal lese i bøkene når de blir store, og håper de skal 

ha glede av det. Denne tanken alene er med på å gjøre det til en lystbetont aktivitet å skrive i 

hytteboken fordi hun ser for seg at det skal være interessant for andre i ettertid. 

4.4.6 Sosial deltakelse 

Når man ser på sosial deltakelse som funksjon, er det i langt større grad de strukturelle 

aspektene ved hytteboken som er interessante. Når Valgerd skriver innlegg bruker hun 

flertallspronomenet «vi» som forteller oss at hun skriver på vegne av flere enn henne selv. 

Dette kan regnes som sosial deltakelse fordi et større sosialt felleskap stiller seg bak tekstene. 

Det bør likevel stilles spørsmål til om det overhodet er relevant å snakke om sosial deltakelse 

i disse private tekstene. På én side er skriftkulturene det her er snakk om nokså små, og den 

harde kjernen av gjengående skribenter er ofte begrenset til høyst ti personer. Likevel kan det 

gi mening å se på disse som et lite samfunn, sentrert rundt hytta og hvor hytteboken er 

gjenstand for diskusjoner om hvordan livet rundt hytta skal organiseres. Hvis vi ser på 

hytteboken som hyttas avis, blir Olaugs tidligere nevnte «leserinnlegg» om søppelsortering en 

ytring som ønsker å skape endring i det lille samfunnet. Hun skriver på vegne av seg selv, og 

adresserer andre spesifikke aktører innenfor de samme rammene som hun selv ytrer seg i. 
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4.4.7 Den syvende funksjonen: Terapi 

Som nevnt i innledningen, foreligger det et pilotprosjekt for denne masteravhandlingen hvor 

jeg så på Barton og Hamiltons seks funksjoner for hverdagslig skriftkultur og -kyndighet opp 

mot hyttebøker. Under dette prosjektet fant jeg at skriving i hytteboken hadde en terapeutisk 

funksjon for enkelte. Særlig Olaug mener dette er en viktig drivkraft for hvorfor hun skriver. 

Dette går ut på at hun ved å skrive ned tankene sine i hytteboken, får prosessert dem bedre og 

reflektert rundt hendelser og følelser. Et lignende funn gjorde jeg i samtalen med Valgerd. 

Som tidligere nevnt opererer Valgerd med et ideal om at hyttebokinnleggene hennes skal 

være ærlige og åpne, både om de fine tingene i livet, men også de vanskeligere. Faktisk er det 

hun selv som bruker ordet «terapi» om hvordan det å skrive om for eksempel morens demens, 

gjør det enklere for henne å bearbeide de følelsene hun skriver om. Felles for både Valgerd og 

Olaug er også det at de ofte snakker om hytteboken som en form for dagbok. Dette kan 

komme av at dagbokens funksjoner gjerne ligger tett opp mot ideen om å skrive seg gjennom 

emosjonelle prosesser uten å egentlig adressere noen spesifikk person. Derfor kan det i noen 

tilfeller være kort mellom terapi og problemløsning som funksjon fordi de begge søker å løse 

en problemstilling. Forskjellen ligger gjerne i hva slags problemstillinger det er snakk om. 

Dersom den er av en emosjonell art, vil gjerne teksten være preget av terapitrekk, men om den 

dreier seg om beviselige organisatoriske spørsmål, vil det ligne mer på problemløsning og 

livsdokumentering. Konseptet «å skrive seg gjennom» en emosjonell prosess, er en 

formulering de begge to bruker. Dette sier noe om deres tro på at det terapeutiske i 

hyttebokskriving faktisk fungerer. Både Olaug og Valgerd har troen på at det for dem hjelper 

å få skrevet ned tankene sine. Som en slags autopoesis kan det i noen tilfeller føles som en 

samtale med seg selv. Den åpenbare forskjellen mellom dagboken og hytteboken er likevel at 

en av dem er svært privat, mens den andre er mer offentlig. Som Valgerd forklarer, vil det 

være krenkende for privatlivet hennes dersom noen leste i hytteboken uten å først be om lov, 

men hytteboken er likevel ikke en tekst som skrives kun for en selv. Dersom en under noen 

omstendigheter skulle finne på å lese i noens dagbok uten å be om tillatelse, vil dette åpenbart 

være krenkende på en langt mer alvorlig måte enn om man gjorde det samme med en 

hyttebok. Hva angår de ulike sjangrenes materialitet, vil man ofte se for seg dagboken med en 

liten hengelås, mens en slik materiell ressurs ikke er å finne hverken i materialet for dette 

prosjektet, eller i Instagram-søket på emneknaggen hyttebok. I leserne av tekstene finnes et 

potensiale som formidleren ikke kan se for seg fordi det kan dukke opp nye relasjoner som 

med tiden kan bli introdusert for disse menneskene. Spørsmålet blir da i hvor stor grad 
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Valgerd og Olaug tenker på leserne av teksten når de formidler personlige vanskeligheter i 

hytteboken. Kanskje er dette bare et nødvendig onde som de godtar fordi den terapeutiske 

funksjonen har så stor virkning på dem. Det er interessant at en slik funksjon ikke kommer 

frem i Barton og Hamiltons teori. De har riktignok ikke hatt hyttebøker i tankene i sin 

utforming av teorien, men dagbøker er et ypperlig eksempel på hvordan vi omgir oss med 

hverdagslige skriftkulturer. 
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5 Drøfting 

Det foregående kapitlet gir oss en innsikt og forståelse som ikke bare svarer på en rekke 

spørsmål, men også genererer nye problemer. Jeg vil derfor trekke frem noen av disse 

spørsmålene i dette kapitlet og drøfte dem. Jeg vil også trekke inn kuriøse eksempler fra 

materialet som ikke har funnet sin plass i forrige kapittel. 

5.1 Hvorfor skriver de?  

Under alle intervjuene stilte jeg dette spørsmålet til informantene, og under alle intervjuene 

var dette det vanskeligste spørsmålet for dem å svare på. Det viser seg at dette spørsmålet 

ikke er vanlig for hyttebokforvaltere å reflektere over. Spørsmålet kunne like gjerne vært 

«hvem skriver de til?», for hyttebokens funksjonelle mysterium ligger like mye i dets åpne og 

ukjente mottaker som i dets eksistensielle grunnlag. Her skiller naturligvis gjesteinnleggene 

seg merkbart fra eierinnleggene. Der gjesteinnleggene åpenbart er myntet på vertene, og 

fungerer som en slags skriftlig takketale, er eierinnleggene mer uransakelige. Vi har sett at 

hytteboken tjener til mange skriftkulturelle funksjoner, og at forvalterne bruker den i 

hyttelivet ellers når de skal finne svar på spørsmål som har med ting som skjedde før å gjøre, 

men det er riktignok ikke så enkelt som at de skriver med seg selv som tenkte lesere. Både 

Olaug og Valgerd snakker mye om hytteboken som et klenodium de håper at barna vil ha 

glede av. I så måte er hyttebok bevaring av ettermæle, i likhet med memoarer og andre 

sjangre. Den åpne dagboken skaper en konflikt i troverdighetsnormen som lar seg løse på 

ulike måter, dette har vi sett eksempler på. Kan det likevel være slik at forvalterne skriver til 

seg selv med andres øyne over skuldrene? Dette kan være en løsning som forklarer 

sjangertrekk, men tar ikke høyde for den oppgitte intensjonen som Valgerd og Olaug nevner. 

Det kan derfor virke som at det eksistensielle grunnlaget for hytteboken har med tradisjon å 

gjøre. Valgerd snakker mye om hvordan hennes far og bestefar skrev hyttebøker. Disse var 

fulle av fangstrapporter og andre dokumenter som helt åpenbart tjente et formål. I det 

digitaliserte samfunnet er i utgangspunktet ikke hytteboken nødvendig. Det finnes langt mer 

effektive og sikrere måter å dokumentere hendelser på enn å skrive dem ned i en materiell 

bok, men det betyr ikke at det ikke er plass til den. Kanskje er det også derfor vi ser tilløp til 

en digitalisering av sjangeren gjennom sosiale medier som Instagram, selv om disse er en 

liten minoritet av de tusenvis av skriftpraksiser i det norske hyttelivet. Eksistensen av 
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hyttebøker kan også henge sammen med «annerledesheten» i det norske hyttelivet. Som vi så 

i teorikapitlet, er hyttelivet for nordmenn ikke bare mer nøysomt enn livet hjemme, men også 

annerledes fra det de gjør hjemme, både i form av aktivitet og livsførsel. Med dette som 

bakgrunn kan man argumentere for at informantene skriver hyttebok fordi de ikke gjør det når 

de er hjemme. 

5.2 En hyttebokforfatter blir til 

Felles for samtlige hyttebøker i materialet er at alle inneholder tegninger laget av barn. Topoi 

for disse tegningene varierer fra å skildre noe som har foregått på hytta, til abstrakte 

kruseduller. Man kan likevel, ved å se på bøkene over lengre perioder, stiple ut en svært 

vanlig kurs for barn som blir indoktrinert i hyttebokskriftpraksisen. Etter at de har fått lagt 

igjen tegninger i flere år, vil de etter hvert forsøke å skrive sitt eget navn nederst i innlegget i 

likhet med resten av familien. Dette er det foreldrene som har gjort for dem fram til nå. 

Signaturen bærer sterkt preg av begrenset skriftkyndighet, men også her aner man en 

utvikling. Hyttebesøkene kan ofte inntreffe mellom lange perioder, og barnet kan i 

mellomtiden ha lært hvilken vei «R» skal stå og så videre. Til slutt, når skriftkyndigheten er 

på et høyere nivå, kan barna skrive enkle setninger om hva som har foregått på hytta. Dette er 

tegningen med teksten «Rypejakt» (bilde 5, side 29) et godt eksempel på. Her skapes 

multimodalitet gjennom at tegningen får en verbaltekstlig tittel. Til slutt kan det være barna 

som skriver innlegg på vegne av hele familien sin. Valgerd og Olaug snakket begge om at 

dette var noe de måtte mase på barna for å dem til å gjøre. Den ferdig utviklete 

hyttebokforfatter skriver innlegg fra sine egne turer, uten at foreldrene har vært til stede. På 

dette tidspunkt er aktøren blitt en fullverdig del av skriftpraksisen, og kan tilføre den det han 

eller hun måtte ønske. Hytteboken er på dette tidspunktet en artefakt som kan vise veien fra 

analfabet, via læregutt til mester. Denne prosessen er dokumentert med så levende bevis at 

både Olaug og Valgerd kan peke på det, og triumferende slå fast at opplæringen har vært 

vellykket. 

 På neste sides bilde fra Kjells hyttebok kan vi følge Karolines prosess fra helt 

analfabet, til det som er en ferdig utviklet hyttebokforfatter. I utklipp 1 har hun ikke selv hatt 

ferdigheter nok til å skrive sitt eget navn, og har derfor blitt oppført med påholdende penn. 

Det hun likevel har gjort, er å legge igjen en tegning (utklipp 2). Tegningen viser to personer, 

én kvinne og én mann. I utklipp 3 har hun forsøkt å skrive sitt eget navn. «K» og «R» er 



48 

 

Bilde 12: Karolines skriftkyndighetreise. Gjengitt med tillatelse fra Karoline selv. 

skrevet feil vei, og i stedet for «N» har hun skrevet noe som ligner en «W». Neste gang vi 

finner navnet hennes, har det gått mye tid og Karolines navneskrivingsferdigheter har blitt 

betraktelig bedre. I utklipp 5 har Karoline forfattet et innlegg på vegne av henne selv, broren 

og faren. Omstendighetene som skildres er blant annet at moren hennes måtte jobbe og derfor 

ikke kunne være med på hytta. Sannsynligvis er det derfor hun har måttet skrive dette 

innlegget. Av innholdet bør det særlig legges merke til formuleringen «men har skal vi for 

alltid dokumentere hva vi har opplevd». Allerede på dette tidspunktet har Karoline en klar 

formening om hyttebokens skriftkulturelle funksjoner, og viser dette helt konkret i 

verbaltekst. Til sist har Karoline skrevet et innlegg på vegne av henne selv og broren. Med 

dette er skolering ferdig, og Karoline er en aktør i skriftpraksisen på lik linje med de andre.  
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5.3 Materialitet 

5.3.1 Artefakten 

Da jeg leverte tilbake bøkene jeg hadde lånt av Kjell, måtte jeg beklage at han ikke hadde fått 

skrevet i boken den siste perioden da de var i min besittelse. Han kunne da fortelle meg at han 

hadde skrevet på ark som han ville lime inn på tomme sider, og at han overhodet ikke så på 

dette som noe negativt. Dette kom av at han mente denne materiale kvaliteten ville minne han 

på at hans hyttebøker var del av et forskningsprosjekt. Denne episoden er like god som noen 

annen for å beskrive det viktigste aspektet ved materialiteten til hyttebøker, og helt sikkert en 

rekke andre sjangre. Hvis vi ser for oss et helt normalt hyttebokinnlegg som ikke inneholder 

noen former for «avvikende» materialitet og kaller dette det normerte innlegget, vil alle brudd 

med dette innleggets materialitet i seg selv være bærere av en fortelling. I Kjells tilfelle er det 

avvikende at han i en periode har skrevet hyttebokinnleggene sine på ark som han har limt 

inn. Hvis ikke Kjell kommenterer dette ytterligere i innleggene sine, blir den alternative 

materialiteten et mysterium som kun forvalteren kjenner løsningen til. Denne typen 

historiefortelling finnes det en rekke andre eksempler på som jeg allerede har skildret. Her 

ligger nok også en av de største forskjellene mellom de digitale og de analoge 

skriftpraksisene, som jeg vil kommentere ytterligere i dette kapitlet. 

5.3.2 Bruddet med nøysomhetsidealet 

Interessant nok bryter kulturen for hyttebøkenes materialitet med det tidligere nevnte 

nøysomhetsidealet, som i lang tid har preget norsk hytteliv. Dersom bøkene skulle føye seg 

etter et slikt ideal, ville ikke Valgerds reaksjon vært hånlig latter da jeg fortalte om 

eksistensen av hyttebøker med ringpermer. Snarere ville selve tanken om en hyttebok 

innbundet i selskinn vært jålete og unødvendig påkostet. Da dette likevel ikke er tilfellet, 

forteller det oss ikke bare noe om hyttebøkenes viktige posisjon i et ellers primitivt liv, men 

også noe om materialitetens betydning for eieren. Her oppstår det også en diskrepans mellom 

de lingvistiske og de materielle kvalitetene i hyttebokmaterialet: Det er flotte og dyre bøker 

som er fylt til randen med enkelt språk. Valgerd var svært opptatt av at det ikke skulle oppstå 

tomrom i bøkene, resten av materialet vitner også om en tanke om at bøkene skal fylles helt 

opp. Dette er ikke nøysomhet som sådan, men det ligger en form for ressurseffektiv 
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tankegang bak at ingenting skal gå til spille. I tillegg til dette er det også estetiske aspekter 

ved tettskrevne bøker som Valgerd verdsetter. Hun liker rett og slett hvordan det ser ut. 

Denne motstridende forskjellen lar seg heller ikke forklare i sammenheng med hyttelivet. 

Som vi så i Støa et al. (2011, s. 55) har forholdet til nøysomheten endret seg med tiden 

ettersom bruken av hytter har opplevd et skifte fra alternativt oppholdssted til rekreasjonshus. 

Materialet som deres forskning støtter seg på, er forenlig med perioden som mitt materiale 

strekker seg over. Det er ikke mulig å se en lignende utvikling i hyttebøkenes materialitet som 

den de finner i den såkalte «boligstandarden» i mange norske hytter. 

5.4 Om sjangeren 

Jeg vil nå drøfte de funn jeg har gjort i forrige kapittel med et mer overordnet syn på 

sjangerens kjennetegn. 

5.4.1 Topisk variasjonsbredde 

Den topiske analysen av hyttebøkene viser helt klart at det er de nære og hverdagslige tingene 

i hyttelivet som blir tillagt viktighet av forvalterne. Blant annet er tilfredstillelse av 

primærbehov en gjenganger, der blant annet hva som blir spist og drukket er svært viktig. 

Etter dette er også været og andre variabler som kan spille inn på hytteturens kvalitet viktige 

temaer som belyses. Like interessant som topiske gjengangere, kan det være å reflektere rundt 

hva det er som ikke belyses i de ulike skriftpraksisene. De mellommenneskelige topoi som 

kjærlighet, vennskap og andre relasjonelle størrelser er ikke til stede. Dette til tross for at de 

skriftkulturelle funksjonene som ligger til grunn for sjangeren godt kunne tillate denne formen 

for steder å hente informasjon fra. Det er også merkverdig ettersom likhetene med dagboken 

er så stor. Kanskje ligger grunnen til dette i hyttebokens ukjente lesere. Det er ikke naturlig å 

skrive en kjærlighetserklæring til noen når du ikke vet hvem som kommer til å lese den. Det 

kan også hende at personen du skriver denne kjærlighetserklæringen til på et tidspunkt 

forsvinner ut av livet ditt, da ville det kunne være problematisk dersom din nye livspartner så 

det. Dette støttes av at både informantene mine og flere andre jeg har diskutert hyttebøker 

med, er raskt ute med å beskrive problematikk knyttet til at nye livspartnere leser i gamle 

bøker. I disse tilfellene er tilstedeværelsen av gamle flammer nok til å skape konflikt. Vi kan 

bare se for oss hvordan reaksjonene ville vært om det i tillegg befant seg en 

kjærlighetserklæring på samme side. 
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5.4.2 Det polerte virkelighetsbildet 

Det hersker uenighet hos informantene når det kommer til normer for troverdighet. Når Kjell 

skildrer blankpolerte versjoner av hva som har skjedd på hytta, er det fordi han mener dette 

ligger i hyttebokens natur. Valgerd på sin side trekker fram ærlighet som sitt særtrekk på en 

ellers uærlig sjanger. Selv om deres utgangspunkt og oppfattelse av sjangeren er den samme, 

er deres praktiserte sjangre svært ulike. Valgerd trekker også inn at hun ellers i dagliglivet 

ønsker å stå frem som en ærlig person, blant annet på sosiale medier. Dette velkjente 

fenomenet bygger på en tanke om at det krever mye av en person å bryte ned fasaden og vise 

hvordan livet egentlig er. Dette har vært en rådende tanke i bloggosfæren og andre lignende 

skriftpraksiser, men har vært gjenstand for en rekke debatter og konflikter. Gilstad (2017) er 

også bestemt når hun skriver at hytteboken skriver om «gult gull». Dette forbeholdet gjør ikke 

nødvendigvis at vi tenker på hytteboken som full av løgner. Vi forventer heller at hyttebøker 

skal være en presentasjon av de positive opplevelsene noen har hatt på den hytta det skrives 

fra. 

 Det faktum at Olaug har revet ut sider fra skilsmissen sin viser også, til tross for den 

sentrale dokumentariske funksjonen, at tekstene ikke er fredet og at dette er skadende for 

troverdigheten til hele sjangeren. Satt i lys mot Tiedemanns instruksjoner om at sider aldri 

skal fjernes fra hytteboken, blir derfor Olaug en avviker som bryter reglene for denne 

spesifikke skriftpraksisen. Slik kan skriftpraksisene variere i stor grad når det gjelder hva som 

er tillatt og ikke. Olaug er denne spesifikke skriftpraksisens forvalter og normsetter, og står 

derfor fritt til å endre disse reglene når det passer henne. 

5.4.3 Beslektede sjangre 

Hyttebokens plassering i det litterære sakprosalandskapet er alt annet enn enkel. Dette kan 

komme av at skriftpraksisene i dette materialet varierer i så stor grad. Det er likevel noen 

fellestrekk som kan peke i retning av hvilke sjangre hytteboken slekter på. For det første 

hersker det ingen uenighet om den kronologiske fremstillingen av hendelsesforløpet i 

hyttelivet. Oppholdene som innleggene skildrer, skal fremstilles i den rekkefølgen de skjedde, 

og det skal ikke forekomme kronologiske hopp innad i boken. Dette gjorde Valgerd svært 

klart ved at hun lot tomme sider bli stående tomme til tross for at hun ikke likte synet av det. 

Denne kronologien peker i retning av sjangeren krønike, noe Gilstad (2017) også påpeker i 

sitt prosjekt. Hvilke topoi som går igjen i de to sjangrene vil naturligvis variere i stor grad. 
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 Jeg har allerede ved flere anledninger pekt i retning av dagboken som beslektet 

sjanger. Det som likevel skiller dagboken fra mesteparten av hyttebøkene i materialet, er 

skildring av emosjonelle prosesser. Nå vil naturligvis dagbøker også ha individuelle preg, og 

også her vil man finne varianter som er mer reflekterende eller mer dokumenterende. Som et 

løst standpunkt tror jeg man kan påstå at hytteboken er mer dokumenterende enn dagboken, 

og at dagboken er mer reflekterende enn hytteboken. Likevel oppstår det hybrider som 

Valgerds bok, som helt tydelig henter inspirasjon fra dagboken, omgjort til et offentlig format. 

Hyttebokføring har på flere måter mye til felles med essayet. Spesielt dersom man 

legger den terapeutiske funksjonen til grunn for skriftpraksisene som er undersøkt. Men der 

essayet blir omtalt som den kritiske formen par excellence er ikke dette hyttebokens sterkeste 

side (Adorno, 1992, s. 36). Det ligger mer i hytteboksjangerens natur å være dokumenterende 

av de nære ting i hyttelivet. Selv om Valgerds tekster til tider er reflekterende og 

sjelransakende, er ikke dette normen. Hytteboken dokumenterer for å dokumentere, og det 

ligger ikke ifølge informantene noe høyere budskap bak det som skrives. Vi leser ikke 

mellom linjene i hyttebøkene noe mer enn det vi gjør i andre mer funksjonelle 

sakprosatekster, og nettopp derfor er det at hyttebokens litterære verdi er såpass lav. 

5.4.4 Wikipedias definisjon og informantenes forståelse av den 

I denne avhandlingens teorikapittel presenterte jeg en tekst hentet fra Wikipedia med tittelen 

«Hyttebøker», og lovet å drøfte denne på et senere tidspunkt. Som vi husker tok første setning 

utgangspunkt i at hytteboken brukes for å skrive ned opplevelser, hilsener og kommentarer til 

andre brukere av hytta. Jeg har funnet bevis på alle disse elementene i materialet, men den 

siste av disse er langt mer sjelden enn de første. Jeg har bare sett et par eksempler på denne 

formen for personlig kommunikasjon som skriftkulturell funksjon, noen av skriftpraksisene 

har den ikke overhodet. «Bøkene kan være enkle skrivebøker eller innbundet i skinn og 

påkostet, og noen limer gjerne inn bilder i hyttebøkene sine». I mitt materiale finner man ikke 

den sprikende materialiteten som her skildres. De fleste jeg har sett på, er mer eller mindre 

påkostet og tanken om enkle skrivebøker blir forkastet som svært avvikende av Valgerd. Det 

betyr likevel ikke at det ikke eksisterer praksiser som har lavere krav til påkostet materialitet. 

«De kan fungere som dagbok eller gjestebok, men de kan også være til internt bruk for en 

familie og et bidrag til familiens identitet ved å ta vare på generasjoners opplevelse av livet på 

hytta». Dikotomien dagbok/hyttebok kan her sies å speile forholdet mellom gjeste- og 

eierinnlegg. Jeg har ved flere anledninger vist likheter mellom hytteboken og dagboken. Det 
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Bilde 13: Julias signatur 

eneste man kan utsette på setningen over, er bruken av konjunksjonen «men». Det trenger 

ikke nødvendigvis være noen motsetninger mellom det at hytteboken fungerer som dagbok, 

gjestebok eller identitetsskapende tekst. Det er nok heller slik at den bærer preg av alle disse 

tre funksjonene: Det er gjennom det dagboklignende formatets møte med gjesteinnlegg at 

familiens identitet blir skapt. 

5.4.5 Julias herjinger 

En skulle tro at en kollektiv sjanger som hytteboken gjorde det utenkelig å skulle gå inn og 

redigere de andres innlegg. Et kostelig funn jeg gjorde i en av Tiedemanns nyeste bøker, går 

likevel stikk i strid med denne tesen. På innsiden av permen har noen tegnet store streker som 

ikke ligner en tegning og signert dem med "Julia". På neste side hvor instrukser for bruk av 

boken står, har det som etter all sannsynlighet er den samme kunstneren, lagt igjen de samme 

strekene. Dette fortsetter de neste fem sidene. Vandalen Julia har gått inn for å dekke til andre 

besøkendes innlegg. Dette kan vi anta 

fordi der sidene ikke er dekket av tekst, 

er de heller ikke dekket av streker. Etter 

disse sidene har enten kunstneren selv 

gått lei, eller så har kunstnerens foreldre 

fått nyss i hva som foregår og stoppet 

henne. Vi møter Julia igjen senere i 

boken i innlegget som familien hennes 

har skrevet. Her har hun streket rundt 

familiens innlegg og fått utfolde seg 

over to hele sider som er dekket av 

streker og teksten "HiLSe JuLiA" med 

store bokstaver og streker over. Det er 

umulig å ikke spekulere i det 

bakenforliggende hendelsesforløpet. 

Ettersom innlegget ikke sier noe om at gjestenes datter beklageligvis kom til å tegne 

kruseduller over andre innlegg, kan man regne med at dette må ha skjedd etter at deres eget 

innlegg er skrevet. Kan det muligens hende at Julia har fått lov til å tegne i familiens eget 

innlegg, fått blod på tann og gått tilbake i andres innlegg for å gjøre det samme? Dette er 
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dessverre spørsmål vi aldri får svaret på, men elementer som dette er med på å tillegge 

hytteboken mening utover det som står skrevet i bokstaver. 

5.4.6 Digitale versus analoge 

En av forskjellene mellom digitale og analoge hyttebøker man raskt vil merke seg er at 

skrifthendelsene inntreffer på ulike tidspunkt. Der det tradisjonelle hyttebokinnlegget helst 

skal skrives på slutten av oppholdet, slik informantene hevder, er det vanligere for Instagram-

profilene jeg har sett på å stykke opp oppholdet i flere innlegg. Dette gjelder særlig profilen 

@hyttebok1. Her er det bildene som er i fokus. De er kun akkompagnert av kortere tekster 

som sier lite om hva det er som foregår på bildene. Det er allerede nevnt at Instagram og 

andre sosiale mediers rolle i digitaliseringen av sjangre er viktig, men i likhet med andre 

sjangre vil man her oppleve store skifter som følge av denne overgangen. Selv om bilder ikke 

er ubetydelige i de analoge hyttebøkene, er de ofte sporadisk limt inn, og det er ikke deres 

affordans å kommunisere gjennom bilder av hva som har skjedd. Når bildene er på plass, er 

det likevel skildret i verbaltekst hva som har skjedd ved siden av. Bildene blir derfor en 

luksusmodalitet som man fint kunne klart seg uten, men som likevel høyner innleggenes 

meningsbærende potensial. I de digitale hyttebøkene er modalitetenes fokus snudd på hodet. 

Bildene fungerer som primærmedium, dernest kommer verbalteksten som kan tillegge 

innlegget mer verdi. Noen innlegg er også uten medfølgende verbaltekst, og bildene får tale 

alene. Selv om dette begrenser leserens innsikt i de hendelsene som har skjedd, har teksten 

like fullt dokumenterende trekk fordi man kan gå tilbake og se når innlegget ble publisert og 

så videre. 

 Jeg har allerede nevnt at materialitetsaspektet faller fra i de digitale skriftpraksisene. 

Vi har sett at avvikende, så vel som normerte materialiteter, kan være i stand til å fortelle oss 

en hel del gjennom å enten være tett koblet opp mot forvalternes forventninger, eller ved å ha 

en rik bakgrunnshistorie for hvorfor de har blitt som de er. Det er naturligvis mulig å se på 

dette som en styrke for de digitale hyttebøkene, hvor budskapet ikke blir utsatt for støyende 

materialiteter. Som vi har sett hos flere av informantene, er det at hytteboken eksisterer som 

materiell ressurs et svært viktig aspekt med alt det innebærer av håndskrift og lignende. 

Digitalisering eliminerer også det levende ved hyttebøkene. Når et innlegg er lagt ut, kan det 

kun endres ved at man sletter innlegget eller at nye kommentarer kommer til. Det gir ikke rom 

for historiefortelling på lik linje med det Julia bidrar med på forrige side. 
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 Den største forskjellen vil likevel ligge i de tenkte leserne. Noen av Instagram-

profilene er åpne og tilgjengelig for hvem som helst. Noen er lukket, men med flere titalls 

følgere, og noen har kun fem følgere. Disse forskjellene er store i form av at de potensielle 

leserne også vil påvirke hvor utleverende forvalterne kan tillate seg å være. Åpne profiler kan 

gjøre at man er tilbakeholden med å legge ut bilder av barna, lukkede profiler med mange 

følgere kan skape et polert virkelighetsbilde på sosiale medier, slik det Valgerd skildrer, men 

de med kun et fåtall følgere kan gjerne være tettere opp mot den ærlige og «utleverende» 

sjangeren vi har sett noen eksempler på. Forskjellene i lesere vises også tydelig i formene for 

personlig kommunikasjon i de ulike skriftpraksisene. Digitale hyttebøker på sin side har 

kommentarer og likerklikk, mens de analoge i utgangspunktet ikke åpner for dette. 



56 

 

6 Konklusjon og grunnlag for videre 

forskning 

Jeg vil nå trekke frem de funnene jeg har gjort under dette prosjektet. Jeg vil også trekke frem 

momenter jeg mener bør undersøkes nærmere av de som måtte komme etter meg på dette 

feltet. 

6.1 Mine funn 

Hovedfunnet mitt i den topiske analysen er en noe sammensatt konklusjon. Det viser seg at 

det i likhet med Gilstads (2017) materiale, er de nære tingene i hyttelivet som går igjen. Jeg 

mener likevel å ha vist at disse enkle setningene om mat, vær og andre «enkle» topoi, kan 

være et bilde på noe større. Forekomsten av de ulike topoi kan fortelle oss noe om hva som er 

viktig for forvalteren eller avsenderen. Dersom noen ikke interesserer seg for matlaging, 

skriver de heller ikke så mye om dette i hytteboken. Eksempelet på Kjells vektlegging av vær 

og temperaturforhold peker i en slik retning. Da dette er av interesse for han, kan det virke 

som dette er Kjells måte å formidle at hytteturen har vært vellykket på. Derfor kan 

tilsynelatende lite emosjonelle tekster, vekke uventede reaksjoner når avsenderen leser den på 

et senere tidspunkt. Kjells bakgrunn som håndverker, sammen med hans vektlegging av 

arbeid utført på hytta, kan også fortelle oss noe om hans interessefelt som vi finner igjen i den 

topiske analysen av boken hans. Jeg har funnet at virkeligheten vi møter i mange av tekstene 

er polerte utgaver av hvordan hendelser faktisk har forløpt, men at noen også skriver ærlige 

rapporter om ting de synes er vanskelig. 

 Jeg har også gjort en rekke funn når det kommer til hyttebøkenes materielle 

sammensetning. Det viser seg at hyttebøkene er påkostede artefakter som informantene har 

klare formeninger om hvordan skal se ut. Her er særlig Valgerds reaksjon på ringperm som 

hyttebok med på å bygge et bilde av hvordan en hyttebok skal se ut. Jeg har også gjort noen 

interessante funn i Tiedemanns bøker som viser en mindre sentimental materialitet ved blant 

annet sammensetning mellom skinninnbinding og lapper av lav kvalitet. Her oppstår det et 

interessant skille mellom den forventede materialiteten og det reelle uttrykket. Jeg mener også 

at jeg har funnet bevis på at hyttebokens materielle ressurser kan være med på å fortelle 

historien om hytta på lik linje med verbalteksten vi finner i innleggene. Dette kan være 

gjennom flere interessante avvik, som blant annet plaster brukt til å lime inn sider og 
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destruerende barnetegninger. Mitt hovedpoeng er derfor at hytteboken aldri er ferdig skrevet. 

Hyttebokens liv slutter ikke idet den arkiveres i bokhylla. Flere av informantene liker å lese i 

gamle hyttebøker, noe som gjør at hyttebøkenes materialitet vil være utsatt for «trusler» ved 

jevne mellomrom. Dette aspektet har ikke de digitale hyttebøkene. Spørsmålet om dette er en 

styrke eller svakhet, er naturligvis svært subjektiv, men det kan virke som informantene 

verdsetter at bøkenes materialitet er i stadig forandring. 

 Jeg har til dels klart å peke på hvilken funksjon hytteboken har for mine informanter. 

Jeg vil likevel strekke meg så langt til å si at hyttebokens funksjoner er uransakelige. Dette 

kommer av at informantene pekte på helt forskjellige kvaliteter ved deres skriftpraksis, som 

gjorde at sammensetningen av skriftkulturelle funksjoner bøkene hadde var svært ulike. For 

Kjell er hytteboken først og fremst dokumenterende, men vi vet også at han ikke skriver ned 

ubehagelige opplevelser. For Olaug er hytteboken terapeutisk, men vi vet også at hun tar vare 

på en rekke dokumenter som igjen fører til meningsskaping. For Valgerd er hytteboken en 

samling av ærlige tekster, men også hun vil gjerne dokumentere barnas vekst og fremgang i 

skriftkyndighet. Det er ingen tvil om at hyttebøker i stor grad varierer, men jeg hadde ingen 

forventing om å finne så splittede funksjonelle trekk. Det er også interessant at flere av 

informantene har problemer med å svare på spørsmål knyttet til hvorfor de skriver, eller hvem 

de skriver til. Dette er noe som gjør det lett å trekke inn argumenter som har med tradisjon å 

gjøre. 

6.2 Veien videre 

Jeg har på ingen måte følt at jeg har ytt fenomenet hyttebok noen rettferdighet ved å sette det i 

bås på den måten jeg nå har gjort. Det er min mening at det ligger et enormt potensial i å 

bruke hyttebøker som materiale i forskning på hvordan nordmenn omgir seg med tekster i 

hverdagen. Dette kommer spesielt av at flere av informantene viste seg å ha svært reflekterte 

forhold til sin utførelse av sjangeren. Selv om jeg har forsøkt å besvare hvilke skriftkulturelle 

funksjoner og temaer som gjør seg gjeldende i materialet mitt, har jeg nok i mindre grad fått 

svart på spørsmål knyttet til hvordan hytteboken gir livet på hytta mening. Et like spennende 

potensial ligger også i dypere utforskning av de digitale hyttebøkene, og hvor vidt dette 

eksisterer på andre plattformer enn dem jeg har undersøkt. Det jeg likevel i størst grad har 

savnet, er forskning på hyttebokens historie i Norge. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Hva skriver du i hytteboken? 

Hvorfor skriver du hyttebok? 

Når skriver du i hytteboken? 

Hvem skriver i hytteboken deres? 

Hvem leser hytteboken? 

Hvorfor leser man i hyttebøker? 

Hva bruker du hytteboken til? 

Hvordan mener du en typisk hyttebok skal være? 

Hva mener du er unikt med din hyttebok? 

Har du sett andre som du mener er feil eller avvikende? 

Er det noe som ikke hører hjemme i hyttebokinnlegg? 

Kan du beskrive det perfekte hyttebokinnlegget? 

Hvordan ser din hyttebok ut? Hvorfor ser den slik ut? Tror du hyttebokens utseende er viktig? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

 ”Den norske tradisjonen for hyttebøker”?  
  

  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge den 

norske tradisjonen for hyttebøker. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

  

Formål  

Prosjektet søker å svare på problemstillinger knyttet til hvorfor vi nordmenn skriver 

hyttebøker. Dette området er det utført svært lite forskning på. Prosjektet vil ha en faglig 

vinkling som tar for seg sjanger og skriftkultur. Resultatet vil være en allmenn tilgjengelig 

masteroppgave.  

  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Prosjektet foregår under ledelse av Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved UiO. Det 

er masterstudent Håvard Vestnes Arntsen som vil gjennomføre prosjektet under veiledning fra 

professor i retorikk og språklig kommunikasjon, Kjell Lars Berge.  

  

Hva innebærer det for deg å delta?  

Hvis du velger å delta i dette prosjektet innebærer det at du tillater innsyn i hyttebøkene du 

forvalter og at disse bøkene blir sitert i resultatet. Innsamlingen vil skje på dine premisser og 

du står fritt til å holde deler av materialet du vurderer som særlig sensitivt utenfor prosjektet. I 

hovedsak ønsker vi å ta bilder av bøkenes innhold og du vil derfor alltid være i besittelse av 

dine egne bøker.  

  

I tillegg til hyttebøkene vil prosjektet også ta for seg dine tanker rundt hvordan og hvorfor du 

skriver hyttebøker. Det vil derfor også bli foretatt et intervju på ca. 45 minutter hvor vi 

snakker om dette. Dersom du tillater det vil intervjuet blitt tatt opp (kun lyd), men dette 

lydmaterialet vil ikke være en del av det endelige resultatet.  

  

Hva angår det rent praktiske rundt prosjektet, er vi opptatt av at det skal være så enkelt som 

mulig å delta. Intervjuet og fotograferingen av bøkene vil derfor foregå på dine premisser 

både når det gjelder sted og tidspunkt.  

  



62 

 

Som et ledd i formidlingsarbeidet rundt prosjektet har vi opprettet en instagramkonto 

(@hytteboeker). Med din tillatelse kan anonymiserte bilder av dine bøker bli publisert her. På 

dette punktet regnes deltakelse som ekstra frivillig og det er fullt mulig å delta i prosjektet, 

men avstå fra denne kanalen.  

  

Masterstudenten som gjennomfører prosjektet bærer på en drøm om å en gang skrive en bok 

om dette temaet. I dette tilfellet kan det være relevant å bruke materiale fra dette prosjektet. 

Deltakelse på dette punktet regnes også som ekstra frivillig og det er fullt mulig å delta i 

prosjektet, men avstå fra denne kanalen.   

  

Det er frivillig å delta  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.   

  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger   

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  

• Opplysningene om deg vil kun være tilgjengelig for utstederne av dette skrivet.  

• For at ditt personvern skal sikres vil opplysninger om deg og din familie som 

fremkommer i materialet være anonymisert i prosjektet  

  

I det endelige resultatet vil navn, alder og andre personopplysninger som kan føre tilbake til 

deg eller din familie være sladdet.   

  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2019. På dette tidspunktet vil alle lydopptak og 

bilder av hyttebøker slettes permanent med mindre du oppgir samtykke om å delta i 

bokprosjektet.  

  

Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,  

- å få rettet personopplysninger om deg,   

- få slettet personopplysninger om deg,  

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.  

  



63 

 

Hvor kan jeg finne ut mer?  

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:  

 Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Kjell Lars Berge (k.l.berge@iln.uio.no) 

eller Håvard Vestnes Arntsen (havardvestnes@gmail.com)    

  

  

Med vennlig hilsen  

  

  

  

Kjell Lars Berge        Håvard Vestnes Arntsen  

--------------------        ------------------------------  

Prosjektansvarlig        Masterstudent  

Samtykkeerklæring   
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Den norske tradisjonen for hyttebøker, 

og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:  

  

 å delta i fotografering av hyttebøker  

 å delta i 45-minutters intervju  

  

Som et ledd i formidlingsarbeidet med dette prosjektet har vi opprettet en instagramkonto. 

Om du godtar at materialet blir publisert her er fullstendig valgfritt.  

  

 At anonymiserte bilder av mine hyttebøker kan bli delt på instagramkontoen som 

hører til dette prosjektet (@hytteboeker).  

 At anonymiserte sitater fra meg kan bli delt på instagramkontoen som hører til dette 

prosjektet.  

 At mine bøker og utsagn blir brukt i et utittelert bokprosjekt. Materialet vil da 

behandles på samme måte som i forskningsprosjektet, men beholdes på ubestemt tid.  

  

  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, juni 2019 

hvis ikke punktet om bokprosjekt er krysset av.  

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  


