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Sammendrag
Det finnes mange innganger til Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus. I denne oppgaven leser
jeg bildebokas para-, arke- og intertekstuelle deler med det siktemål å finne ut av hvilke
betydningslag som er innskrevet i disse. Jeg benytter meg av bildebokteori, primært den
nordiske, representert ved særlig Maria Nikolajeva, Ulla Rhedin og Agnes-Margrethe
Bjorvand. Når bildebokas visuelle tekst legges under lupa, inngår i oppgavens verktøykasse
også Gunther Kress og Theo van Leeuwens bidrag til semiotikken.
Tilskudd til bildebokas betydningsproduksjon leses allerede i paratekstene, et begrep
fra Gérard Genette beskrivende for de delene av ei bok som ikke inngår i hovedteksten, men
som likevel er knytta til den. Omslag, tittel- og kolofonside er paratekster som i Snill antyder
fortellingas sentrale tematikk, og forespeiler en dannelsesfortellings struktur som med
Genette utgjør bildebokas arketekstuelle aspekt. Med utgangspunkt i teori tilknytta
dannelsesromansjangeren, argumenterer jeg for hvordan angjeldende bildebok oppfyller
sjangerkrava, men også utfordrer dem.
En overordna påstand for arbeidet med oppgaven er at Snill demonstrerer kjennetegn
fra to litterære epoker, realismen og postmodernismen. Ses bildeboka som del av Dahle og
Nyhus’ øvrige forfatterskap, framheves dens funksjon som kritisk verktøy idet saksforhold
settes på tiltalebenken. De intertekstuelle relasjonene Snill antar, avdekker imidlertid flere
betydningslag i bildebokas både postmodernistiske og problematiske tendenser. Dette
sistnevnte belyses med utgangspunkt i kjønnsteori signert Judith Butler. I undersøkelsen av
tråder i Snills intertekstuelle vev, henter jeg støtte særlig i Linda Hutcheons studie om
postmodernistisk fiksjon, samt i Nina Gogas lesning av Verden har ingen hjørner, ei annen
bildebok av Svein Nyhus som Snill knytter intertekstuelt an til.
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1 Innledning
1.1 Om prosjektet, valg av tittel og problemstilling
Bildeboka er en særegen litteraturform idet den kobler sammen to ulike typer tekst, verbalog bildetekst, til ett uttrykk. Hovedanliggendet og framgangsmåten i denne oppgaven er å
undersøke hvordan disse to modalitetene virker, sammen og hver for seg, og skaper flere lag
av betydning. Bildeboka Snill, utgitt i 2002, av Gro Dahle og Svein Nyhus er valgt som
undersøkelsens primærmateriale. Jeg setter meg også fore å undersøke Snill med
utgangspunkt i synet på boka ikke bare som kunstuttrykk, men òg som en anskuelsesform;
som både et middel til innsikt i samfunnet boka sirkulerer i, og som innlegg i
samfunnsdebatten. I et litteraturhistorisk perspektiv kan Snill slik sett sies å oppfylle
realismens programerklæring, idet den setter problemer under debatt. Ei slik lesning
forsterkes om man betrakter bildeboka som del av en større litterær familie signert Dahle og
Nyhus, hvori tradisjonelt sett ikke-ynda tema innenfor barnelitteraturen, som omsorgssvikt og
overgrep, blir belyst.
Forbindelser til Snills utenomtekstlige landskap ansporer den delen av oppgaven hvor
jeg går bokas intertekstuelle tråder nærmere etter i sømmene. Hvis oppgavens tematiske
overbygning kan knyttes til kjennetegn i en litterær periode, påstår jeg altså at Snill skriver
seg inn i en realistisk tradisjon, med forsettet om å spre kunnskap om den virkeligheten som
litteraturen er en del av. Samtidig aktiverer bildeboka postmoderne holdninger i sin
problematisering av den samme virkeligheten. Disse synspunktene danner min egen inngang
til arbeidet med denne oppgaven, hvis overordna problemstilling er som følger: Hvordan
produserer bildeboka Snill ulike betydningslag?
Valg av Vegghistorier som oppgavens tittel, er et forsøk på å antyde det tekstlige
mangfoldet som på mange måter finnes i ei bildebok som Snill. Først og fremst kan dette ses i
bildebokas egenskap av multimodal tekst idet den utgjør et verbalt-visuelt, og dermed
ekspansivt flertydig, medium. Videre er den fysiske veggen, slik den framstår i Snill,
fortellingas omdreiingspunkt, eller speil; det er inn i den Lussi, bildebokas hovedperson,
forsvinner, og det er ut av den hun sprenger seg vei, som ei annerledes jente. I lys av
intertekstualitetsbegrepet kan man også se bildeboka i relasjon til de spor av andre tekster
som ikke bare finnes rundt bildeboka i og med konteksten den til enhver tid inngår i, men
også i den. Dette knytter an til en undersøkelse av Snill som intertekstuelt lager, så å si; en
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tekst med andre tekster i randsonene, i bildebokas vegger.
Snill kan, sammen med store deler av både Dahle og Nyhus’ forfatterskap, inngå i
begrepet allalderlitteratur, noe barne- og ungdomslitteraturforsker Åse Marie Ommundsen
peker på i doktorgradsarbeidet Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barneog voksenlitteraturen viskes ut (2010: 21, 107–108). Bildeboka kan altså med utbytte leses av
både barn og voksne, hvilket innebærer at den fungerer på flere, ikke-hierarkiske, likeverdige
nivå. En undersøkelse av bokas slik sett sammensatte meningspotensial vil kunne forsvare
bruken av mer enn én inngang, eller analysemodell. Jeg vil dermed hente inn teorier og
andres lesemåter eklektisk, samt benytte meg av parallellesninger der hvor jeg mener dette
bidrar til å avdekke betydningslag. Jeg synes Agnete Jørstad Andersen i sin
hovedfagsoppgave om Arne Garborgs Kolbotnbrev (2007) på treffende vis begrunner sitt eget
mangfold av tilnærmingsmåter: «Dette er samtidig et forsøk på å holde på og vise fram den
undringen jeg har opplevd underveis i arbeidet med teksten. Er det noe man lærer av å lese
Garborg, er det nettopp å stille spørsmål, mer enn å finne bastante svar» (8). Jeg slutter meg
fyllest til beskrivelsen i eget arbeid med Dahle og Nyhus’ Snill.
Nina Goga og hennes doktorgradsarbeid, Kunnskap og kuriosa. Merkverdige
lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge (2007), skal også krediteres for sin
funksjon som inspirasjonskilde hva gjelder framgangsmåte, men òg for å bidra til å
gyldiggjøre annerledes lesninger av barnelitteraturen. Inspirert av Gogas anvendelse av
Walter Benjamins mangslungne forfatterskap, kan således tittelen på min egen oppgave også
romme en idé om at man ved all analyse forsøker å hente fram det som ikke er umiddelbart
synlig. Samtidig var det å synliggjøre narrativets små deler, eller detaljer, nettopp den
metoden Benjamin anla ved å skrive fram og montere inn tilsynelatende uviktige fragmenter i
det han forsto som seierherrenes historieskriving. 1

1.2 Tidligere forskning
I tilfanget av tidligere forskning omhandlende Snill, inngår fra Høgskolen i Bergen Guro
Bråtens masteroppgave «Bearbeiding av kjensler gjennom bildebøker» (2016), om
bildebøkene Bak Mumme bor Moni, Snill, og Sinna Mann. Undersøkelsen retter seg særlig
mot framstillinga av sinne og mot hvordan bildebøkene kan bidra til unge leseres kognitive
utvikling. Ved Universitetet i Oslo har Connie Brekkli levert masteroppgaven «Å tolke en

1

Dette framgår eksempelvis i tesene som utgjør teksten «Om historiebegrepet» fra 1940. Se Robert Bjørnøy
Norsengs oversettelse i (red.) Arlid Linneberg Walter Benjamin. Skrifter i utvalg, bind I (2014), side 179–191.
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bildebok» (2016), hvor hun med utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori studerer hvordan
skoleelevers bruk av bestemte analysebegreper hjelper deres tolkingsarbeid med bildebøker;
her gis en kortere omtale av elevenes arbeid med Snill. Litteraturforsker Atle Krogstad
anlegger i artikkelen «The Family House Chronotope in Three Picturebooks by Gro Dahle
and Svein Nyhus» (2016) Mikhail Bakhtins kronotopbegrep i en undersøkelse av hvordan
tid- og stedsmarkører i Dahle og Nyhus’ bildebøker Den grådige ungen, Bak Mumme bor
Moni og Snill bidrar til forståelsen av barndom.
I nevnte doktorgradsavhandling om litterære grenseoverskridelser i barnelitteraturen,
innlemmer Åse Marie Ommundsen en analyse av Snill: «Kanskje det fins flere helt usynlige
jenter?».2 Videre eksemplifiserer barnelitteraturforskerne Tone Birkeland og Ingeborg Mjør i
kapitlet «Bildebøker» i tredje utgave av boka Barnelitteratur – Sjangrar og teksttypar (2012
[2000]) med en analyse av Snill hvori de karakteriserer bildeboka «som eit pedagogisk
frigjeringsprosjekt i feministisk ånd» og peker på at det multimodale samspillet åpner for
samfunnskritiske og psykologiske undertekster (Birkeland og Mjør 2012: 82). Ommundsen
nevner relasjonen Snill inntar til dannelsesromanen, bruken av motivet ‘det usynlige barnet’
slik det tidligere har figurert hos blant andre forfatteren og illustratøren Tove Jansson, samt
bildebokas likhet med novella «The Yellow Wallpaper». Videre sporer hun det jeg kaller
intra- og metatekstuelle innslag i bildeboka, men foretar ingen nærmere undersøkelse av hva
verken de inter-, intra- eller metatekstuelle elementene kan innebære (Ommundsen 2010:
108–109, 117). Av de i dette kapitlet nevnte bidrag, henter jeg i min oppgave støtte i og
trekker veksler på særlig Birkeland, Mjør og Ommundsens funn, og jeg mener å kunne bidra
med supplerende og kan hende utdypende lesninger av Dahle og Nyhus’ bildebok.

1.3 Arbeidets gang og teoretiske holdepunkter
Det litterære verkets ansats materialiserer seg i de fleste tilfeller i bokas omslag, en
meningsbærende del av teksten hvis potensial flere bildebokskapere har visst å utnytte. Det
som omgir hovedteksten, men som sjøl er knytta til teksten, samler Gérard Genette i begrepet
paratekst (1997b [1987]). Paratekstene sorterer under det Genette kaller transtekstualitet
(1997a [1982]), en sekkebetegnelse for ulike måter tekster står i forbindelse med hverandre
på. Denne oppgaven danner seks hovedkapitler hvorav de fire siste utgjør de analytiske og
drøftende delene. En undersøkelse av hvilke betydningslag som er innskrevet i paratekstene i

2

Artikkelen er tidligere publisert i (red.) Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan Barneboklesninger. Norsk
samtidslitteratur for barn og unge (2004).
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Snill, danner, etter herværende innledning og følgende utgreiing om teoretiske innfallsvinkler
til bildebokmediet, tredje kapittel av oppgaven. 3
Med utgangspunkt i den transtekstuelle kategorien som blant annet gjelder
sjangertilhørighet, omhandler kapittel fire den strukturen Snill synes å anta, nemlig den av
dannelsesroman. Kjennetegn ved sjangeren er skildringa av den personlighetsutvikling
hovedpersonen gjennomgår, under innflytelse av indre eller ytre trykk. Min undersøkelse tar
altså dannelsesromanen som utgangspunkt, og spør gjennom en beskrivelse av forløpet i
bildeboka om denne er en relevant sjanger å se Snill i forhold til. Dannelsesfortellinga antar
form av den omsluttende, retoriske figuren kiasme hvis speilende struktur knytter an til
bildebokas tematiske fordobling når Lussi synes å være to i én. I tillegg til å romme et ironisk
potensial, hvilket jeg kommer inn på til slutt i kapittel fire, leses bildebokas fordoblinger òg
som et forsterkende visuelt og verbalt grep, og de opptrer som sådan på tvers av de kapitlene
jeg har valgt å ordne oppgaven etter.
I kapittel fem går jeg på leit etter intertekstene i Snill. Under begrepet intertekst
sorteres her også intratekstuelle referanser, et frekvent visuelt grep fra Nyhus’ hand. De
intertekstuelle forbindelsene ekspanderer bildebokas meningspotensial ytterligere idet de
ansporer utvalgte parallellesninger. Tekstfilosofiske teorier omkring intertekstualitet, i blant
andre Roland Barthes’ og Julia Kristevas tapning, vil bli berørt. Jeg undersøker også om det
finnes holdepunkter for å hevde at det intertekstuelle spillet i Snill kan forstås i lys av det
postmoderne intertekstualitetsbegrepet når bildeboka knytter an til en virkelighet utenfor
bildeboka, men kan hende også problematiserer en slik virkelighetsreferanse. I denne
sammenheng lar jeg Patricia Waughs arbeid om metafiktiv litteratur (1984) og Linda
Hutcheons studie av postmodernistisk fiksjon (1988) fungere som teoretiske forankringer.
Mønstre finnes på flere plan i Snills verbalt-visuelle samspill, og utgjør overskrifta i
oppgavens sjette og avsluttende kapittel. Med utgangspunkt i en undersøkelse av mønstre på
mikronivå, studerer jeg videre mønstre på makronivå. På dette overordna nivået kan mønstre
knyttes til bildebokas tematikk og kritikk. I siste kapittel henter jeg opp poststrukturell og
kritisk teori, spesielt den som er undertegna Judith Butler, i et forsøk på å gå begrepsbruken i
Snill, og også vår egen omgang med begrepa, nærmere etter i sømmene.
All den tid oppgavens primærmateriale er i bildeboks form, benytter jeg meg av
metaspråket slik dette er presentert hos sentrale aktører på feltet. I min sammenheng bidrar

3

Presisjon: når oppgaven rommer bilder, påvirker dette nødvendigvis sideantallet noe. Antall sider visuelle
sitater ikke medregna, skal imidlertid tilsvare omfanget til en 30-poengs masteroppgave.
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særlig bildebok- og barnelitteraturforskerne Maria Nikolajeva, Ulla Rhedin og AgnesMargrethe Bjorvand med nyttige innfallsvinkler, det samme gjør sosialsemiotikerne Theo van
Leeuwen og Gunther Kress med sin forskning på multimodalitet. Også tegneserieforskeren
Scott McCloud påpeker aspekter ved ord–bilde-samspillet i tegneseriemediet som anvendt i
en bildebokundersøkelse viser seg relevant. Før jeg presenterer bildebokteoretiske
innfallsvinkler til Snill, tar jeg kort for meg hvilken litterær kontekst bildeboka inngår i.

1.4 Gro Dahle og Svein Nyhus’ forfatterskap
For Snill mottok forfatter Gro Dahle (født 1962) og forfatter og illustratør Svein Nyhus (født
1962), bosatt under samme tak i Vestfold, Brageprisen det året bildeboka utkom, i 2002.
Dahle debuterte som lyriker med diktsamlinga Audiens i 1987, og har siden skrevet både
lyrikk og prosa for lesere i alle aldre. Nyhus på sin side både skriver og tegner bøker, og han
anses særlig for sine bidrag til utviklinga av illustrasjonskunsten i bøker for barn (Birkeland
m.fl. 2018a [1997]: 348). Snill inngår i ei lengre rekke samarbeidsprosjekter hvor Dahle og
Nyhus i bildeboks form tar opp dels kontroversielle tema innenfor barnelitteraturen, slik
Blekkspruten (2016) og Dragen (2018), om henholdsvis incestuøse overgrep og
omsorgssvikt, eksemplifiserer. Sistnevnte bok, Dragen, forteller om Lilli og hennes
ildsprutende dragemor, og føyer seg tematisk inn i det som ifølge forfatterne av Norsk
barnelitteraturhistorie har blitt omtalt som en bildeboktrilogi bestående av Bak Mumme bor
Moni (2000), Snill (2002) og Sinna Mann (2003), –alle tre tematiserer sinne, men fra ulike
perspektiv (Birkeland m.fl. 2018a: 305).
Bøkene i ‘sinna-trilogien’ er eksempler på bildebøker kanskje skrevet med forsett om
å trøste, slik Gro Dahle sjøl har påpekt som et ønske i egen diktergjerning (van der Hagen
1993: 78), men bøkene kan òg leses som uttrykk for en vilje til å påvirke i det samfunnet
bøkene er en del av. Et slikt slektskap mellom innboet i Dahle og Nyhus’ forfatterskap,
understrekes blant annet gjennom antydende intratekstuelle referanser, som eksempelvis
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, førsteamanuensis i nordisk litteratur, påpeker i en artikkel om
bildeboka Akvarium (2014). Bjørkøy gir grunn til å betrakte støpsler, frakobla ledninger og
skjøteledninger som visuelle variasjoner over et tilbakevendende symbol i forfatterskapet på
en ustabil eller manglende barn–voksen-relasjon (2017: 48). På slike og andre vis
demonstrerer Dahle og Nyhus bildebokmediets potensial som middel til å sette problemer
under debatt.
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2 Teoretiske innfallsvinkler til bildeboka
I Norden er bildebokforskninga relativt breit representert, og flere har forsøkt å avgrense det
særegne ved bildebokas form. Blant dem er lærebokforfatter Torben Gregersen som i sin
inndeling hevder at i bildeboka utgjør bildene «en meget væsentlig støtte for genoplevelsen af
teksten» (1974: 243), til forskjell fra det han kaller den illustrerte småbarnsboka hvor
verbalteksten kan fungere uten, men likevel kan hente støtte i, illustrasjonene. Maria
Nikolajeva hevder imidlertid at det forekommer bildebøker som inneholder oppslag uten
bilder, og at relasjonen mellom ord og bilde, det kvalitative, bør overordnes det kvantitative. I
boka Bilderbokens pusselbitar (2000) skriver hun: «Det är inte bildtätheten, utan förhållandet
mellan bild och text, som bör vara avgörande» (16). Sjøl om alle oppslaga i Snill inneholder
både verbal- og bildetekst, svarer min erfaring som leser av andre illustrerte bøker, til ei
oppslutning om Nikolajevas standpunkt, all den tid bildene ofte inneholder utvidende og
korrigerende informasjon. Tendensen til å betrakte bildene som verbaltekstens vedheng,
ligger òg i ordet illustrasjon i betydninga ‘forklarende bilde til en tekst’ (se ordbok.uib.no).
Barnelitteratur- og bildebokforskeren Kristin Hallberg påpeker i artikkelen
«Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen» (1982) at bildeboka er en tekstform som
kombinerer to separate tegnsystem, det visuelle og det verbale (165). Bildeboka utgjør altså
et multimodalt medium, og brukes følgelig ikke som sjangerbetegnelse, noe AgnesMargrethe Bjorvand understreker (2002: 71; 2014: 130). Snarere kan bildeboka sjøl
inneholde flere forskjellige sjangertrekk og teksttyper, som fagbøker, eventyr og lyrikk.
Bildebokforsker Nina Christensen grunngir i artikkelen «I bevægelse. Billedbøger og
billedbogsforskning under forvandling» (2014) hvorfor hun gikk fra å betrakte bildeboka som
en egen sjanger, til å anse den som et medium. Ifølge Christensen kan hennes eget
sjangerstandpunkt tidlig på 2000-tallet være utslag av et ønske om å, ved hjelp av allerede
eksisterende og gjenkjennelige kategorier, tydelig definere bildeboka inn i en
litteraturvitenskapelig kontekst på et tidspunkt da bildebokforskninga enda var relativt
ubeskrevet (2014: 6). Imidlertid kan bildebokas måte å formidle narrativer i skrift og bilder
på, med god grunn ta utgangspunkt i mediebetegnelsen som ei overordning, påpeker
Christensen, og følgelig kan sjanger brukes «som en specificerende mulighed for at gruppere
tekster og andre udtryksformer ud fra fælles træk» (2014: 6). Med henvisning til
narrativitetsforskeren Marie-Louise Ryans påpekning, understreker bildebokforsker Ulla
Rhedin lignende i antologien En fanfar för bilderboken! (2013) at mediumbetegnelsen i
større grad frigjør bildeboka fra målgruppebegrensninger og tendensen til å se
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barnelitteraturen instrumentelt, slik sjangertermen motsatt dreier seg om å undersøke hvilke
kriterier bildeboka oppfyller (26–27). Rhedin framholder mediet som en kommunikativ
kanal, en «medskapande, stödjande, skapande materialitet»; sett slik er bildeboka òg «lika
åldersindifferent og icke-instrumentell som filmmediet, teatermediet og operamediet» (2013:
27).
I definisjonen Bjorvand gir, heter det at bildeboka «er ei bok med ett eller flere bilder
på hvert oppslag (hver dobbeltside) som i kombinasjon med andre modaliteter uttrykker en
estetisk helhet» (2002: 70). Bjorvand trekker her veksler på Hallbergs begrep ikonotekst,
lansert i nevnte artikkel, for å beskrive den estetiske helheten som oppstår idet leseren møter
bilde–skrift-samspillet i ei bildebok. Hallberg påpeker videre at ikonotekst er et hermeneutisk
tekstbegrep anvendt på bildeboka (1982: 165). Som et alternativ til det Bjorvand med
begrepet ikonotekst forklarer som bildebokas estetiske helhet, løfter Tone Birkeland og
Ingeborg Mjør i tredjeutgaven av nevnte bok Barnelitteratur – Sjangrar og teksttypar (2012)
fram beskrivelsen ‘dramaturgisk helhet’, en definisjon som vil kunne utelukke multimodale
tekster uten et narrativt forløp. Ikonoteksten som bildebokas mangslungne reservoar av
betydningslag, altså de betydninger som oppstår i ord–bilde-samspillet idet boka leses, mener
jeg, i tråd med Bjorvands definisjon (2002: 70–71), dekkes bedre av beskrivelsen ‘estetisk
helhet’, som jo vil inkludere de ikke-episke bildebøkene, eksempelvis lyriske bildebøker,
pekebøker og fagbøker. I den foreløpig siste reviderte utgaven av Barnelitteratur, fra 2018,
synes forfatterne å ha tatt høyde for slagsida i sin egen definisjon fra 2012, og legger seg med
denne fjerdeutgaven tett opp til Bjorvands beskrivelse av bildeboka, vel å merke uten å angi
dette (Birkeland m.fl. 2018b: 98–99).
At det visuelle nødvendigvis må forstås i lys av det verbale, og omvendt, har
barnelitteraturkritiker og forfatter Perry Nodelman i boka Words About Pictures (1988) pekt
på: kombinasjonen mellom bilde og skrift «means something quite different and a lot more
specific than each on its own» (221). Også Maria Nikolajeva betoner den hermeneutiske
tilnærmingsmåten. I boka Aesthetic Approaches to Children’s Literature (2005) trekker hun
fram at hvert bilde i ei bildebok inngår i verkets sekvens av bilder, og hvert enkelt oppslag
må dermed forstås i lys av verkets bilder samla og i deres interaksjon med verbalteksten
(223–224). Det er altså i syntesen mellom skrift og bilder samt leserens opplevelse i møte
med bildeboka, med andre ord i ikonoteksten, at bildebokas fortolkningspotensial ligger. 4

4

Presisjon: når jeg i denne oppgaven har anlagt ei bildebok som empirisk materiale, er det nødvendig å operere
med et vidt tekstbegrep. ‘Tekst’ innbefatter dermed verbal- så vel som bildetekst. I de tilfellene hvor jeg
refererer til skriftlig tekst, markeres dette ved bruk av betegnelsene ‘ord’, ‘skrift’ eller ‘verbaltekst’.
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Med henvisning til det som blant andre Perry Nodelman har gjort oppmerksom på, og
som antyda ovenfor, påpeker imidlertid barnelitteraturforsker Elina Druker i avhandlinga
Modernismens bilder (2008) at å utelukkende forholde seg til ikonoteksten som helhet,
tenderer mot å betrakte bildene med utgangspunkt i verbalteksten, og dermed som
underordna denne (19). Hannah Aukland tar i sin masteroppgave, «Kunsten å skjønne
tegninga» (2017), dette til etterretning idet hun analyserer visuelle fortelleteknikker i et
utvalg modernistiske bildebøker, for, som hun skriver, «man må kunne ha en forståelse og en
terminologi for både den skriftlige og den visuelle uttrykksmåten i den multimodale teksten,
og forstå hvordan begge modaliteter bidrar til narrativet» (2). Slik tilbyr blant andre Aukland
våre tradisjonelt sett verbaltekstlige preferanser et viktig korrektiv i omgangen med
multimodale uttrykk.
I boka Bilderbokens hemligheter (2004) poengterer Ulla Rhedin at bildeboka «är den
enda litteraturkategori som inte har sitt ursprung i vuxenlitteraturen» (2004: 11), og den
sorteres da også ofte som en barnelitterær tekstform. Som nevnt kan imidlertid flere av
bildebøkene til Gro Dahle og Svein Nyhus’ sortere under begrepet allalderlitteratur. Nyhus
sjøl har hevda at skillet som trekkes mellom litteratur for barn og voksne, er kunstig, og
bærer preg av akademisk eller kommersiell konstruksjon (Haraldsen 2009). Disses
standpunkt understreker et viktig aspekt ved min egen tilnærming til arbeidet med en
tekstform som vanligvis knyttes til barnelitteraturen: bildeboka er ofte skrevet for barn, men
fungerer for lesere på tvers av aldersgrupper. Det kan i denne sammenheng være verdt å
merke seg det Maria Nikolajeva i samarbeid med barnelitteraturforskeren Carole Scott peker
på i boka How Picturebooks Work (2006 [2001]). Forfatterne skriver her at god litteratur
gjerne tjener på å bli lest flere ganger for å øke forståelsen av teksten, og at barn antagelig
«know this by intuition when they demand that the same book be read aloud to them over and
over again» (2). Nettopp at ei bok er skrevet for barn, er slik sett vesentlig for det
kunstneriske uttrykket, hvilket resonnerer den dedikasjonen franskmannen, forfatteren og
illustratøren Antoine de Saint-Exupéry åpner boka Den lille prins (1967 [1943]) med, her i
den danske oversettelsen:
TIL LÉON WERTH. Jeg må bede jer børn undskylde, at denne bog er tilegnet en voksen. Men jeg har
en virkelig god undskyldning: den voksne, der her er tale om, er den bedste ven, jeg nogensinde har
haft. Jeg har også en anden undskyldning: denne voksne forstår alt, selv bøger for børn. Og jeg har
endnu en undskyldning: han bor i Frankrig, hvor han sulter og fryser. Han trænger virkelig til trøst.
Hvis alle disse undskyldninger ikke slår til, skal jeg gerne dedicere bogen til denne voksne som barn.
Alle voksne har en gang været børn. (Men det er ikke ret mange af dem, der kan huske det). Min
dedikation kommer altså i stedet for til at lyde: TIL LÉON WERTH dengang han var lille dreng.
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2.1 Kategorisering av bildebøker
I doktorgradsavhandlinga Bilderboken. På väg mot en teori (1992) foreslår Ulla Rhedin tre
bildebokkonsept på grunnlag av måten bildene forholder seg til verbalteksten. 5 De ulike
konseptene fordeler seg på 1) den episke bildeboka, med den illustrerte verbalteksten, 2) den
ekspanderte verbalteksten og 3) den ‘genuine’ bildeboka. I den episke bildeboka står orda
fortellerteknisk på egne bein, mens bildene har en underordna, illustrerende funksjon. Videre
benytter bildeboka med den ekspanderte verbalteksten bildene for å ekspandere og
komplettere orda, mens i den ‘genuine’ bildeboka dominerer verken orda eller bildene
handlingsplanet; forholdet mellom verbal- og bildetekst utgjør en integrert og gjensidig
avhengig helhet, og dermed også et mer komplekst bildebokkonsept (Rhedin 1992: 78–103).
Inndelinga Rhedin opererer med, kontres av Nikolajeva (2000: 16–17) og hennes
lansering av fem bildebokkategorier inspirert av barnelitteraturforskeren Joanne Goldens
inndeling fra 1990.6 I Bilderbokens pusselbitar (2000) opererer Nikolajeva med kategoriene
symmetrisk bildebok (modalitetene repeterer og bekrefter hverandre); kompletterende
bildebok (ord og bilde kompenserer for den andre modalitetens utilstrekkelighet);
ekspanderende eller forsterkende bildebok (den verbale handlinga kan bare forstås fullt ut
ved hjelp av bildene, eller omvendt); kontrapunktisk bildebok (verbal- og bildetekst forteller
to ulike fortellinger); motstridig eller ambivalent bildebok (motsetningene modalitetene
imellom utvikler seg til konflikt og fører til usikkerhet) (Nikolajeva 2000: 22). Tatt i
betraktning verbal- og bildeteksten sitt respektive forråd av modal affordans, er ‘symmetrisk
bildebok’ en noe misvisende betegnelse, når Nikolajevas forklaring av denne kategorien
snarere dreier seg om at ord og bilder skaper redundans idet de utfyller og bekrefter
hverandre. Videre blir kategoriseringa vel skjematisk og dermed kan hende også
problematisk, da bildebøker ofte opptrer på tvers av slike skiller, og det snarere er snakk om
grader både mellom oppslaga i ei bildebok, men også innad i ett og samme oppslag.
I en seinere utgivelse gjengir Nikolajeva i all hovedsak sin egen kategorisering, men
nyanserer i definisjonen av ‘symmetrisk bildebok’: «words and pictures basically tell the
same story repeating what is essentially the same information in different forms of
communication» (2005: 226, min utheving). Hun påpeker dessuten at vi vanskelig kan
definere ei bildebok som utelukkende svarende til enten den ene eller den andre kategorien
Sjøl om Rhedin bruker et snevert tekstbegrep, følger det av min egen praksis at i de tilfellene ‘tekst’ forstås
som ‘verbaltekst’, presiserer jeg dette.
6
I kapitlet om visuelt-verbalt narrativ i Joanne Marie Golden (1990) The Narrative Symbol in Childhood
Literature: Exploration in the Construction of Text. Berlin: Mouton, side 93–119.
5
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(2005: 228).
Ulla Rhedin presiserer i En fanfar för bilderboken! at hennes inndeling var ment som
et arbeidsredskap for illustratøren i hvordan forholde seg til en verbaltekst, og at den
‘genuine’ bildeboka er det konseptet antologiens redaksjon anlegger som utgangspunkt i
diskusjonen av framtidas bildebøker (2013: 24). Også for den som arbeider med
bildebokmediet, er inndelingene nyttige for å kunne si noe om på hvilke måter modalitetene
fungerer i forhold til hverandre, men at ei bildebok, hvor flere fra Dahle og Nyhus’ hand kan
trekkes fram som eksempler, sjelden reindyrker én kategori, eller ett forhold.

2.2 Semiotikk, bilde- og multimodalitetsteori
Gunther Kress forklarer i boka Literacy in the New Media Age (2003) de ulike modalitetenes
muligheter og begrensninger i begrepet ‘affordance’ (2–3). En multimodal tekst, skriver
Kress, handler framfor alt om et møte mellom to ulike tekstlogikker (2003: 46), innenfor
hvilke skrift- og bildemodalitetens affordans utspiller seg. Det modalitetene ut fra sin
affordans er i stand til å uttrykke, leder til deres ‘funksjonelle spesialisering’, som innebærer
at ord og bilder gjennom å formidle ulik informasjon, også er i stand til å avlaste hverandre.
Kress bruker videre begrepet «functional load» som betegnelse på at informasjonen i en
multimodal tekst er ulikt fordelt; den funksjonelle tyngden kan altså legges til enten bildeeller verbaltekst (Kress 2003: 46).
Kapitlet om bildebøker i boka Ungdomslitteratur – ei innføring (2014) omhandler
blant annet ulike visuelle måter å fortelle på gjennom bruk av bildeutsnitt og bildevinkel.
Agnes-Margrethe Bjorvand gir her en oversikt over de seks typene av bildeutsnitt som vi
vanligvis knytter til filmmediet, men som òg er relevante begreper å bruke om bildebøker. I
sortert rekkefølge fra mest til minst overblikk kalles disse heltotal, total, halvtotal, halvnær,
nær og ultranær (2014: 140). Med variasjoner i bildeutsnitt kan bildeskaperen regulere i hvor
stor grad uttrykket formidler oversiktsinformasjon eller detaljert informasjon. Forskjellige
former for perspektivvinkling, i varianter av normal-, over- eller undervinkling, gir leseren
insentiver om hvordan aktørene på bildet skal oppfattes; overvinkling kan brukes til å få en
person til å framstå hjelpeløs, eller for å gi innsyn i noe som ikke ville kommet til syne ved
normalvinkling. Videre kan en persons maktposisjon framheves om personen er undervinkla
(Bjorvand 2014: 142).
Anvendelsen av perspektivvinkling i formidlinga av eksempelvis maktforhold,
framholder også ovenfor nevnte Gunther Kress i samarbeid med Theo van Leeuwen i boka
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Reading Images. The Grammar of Visual Design (2006 [1996]: 140). Kress og van Leeuwen
trekker videre fram tre komposisjonsprinsipp i visuell formidling. Informasjonsverdi dreier
seg om plassering av elementer i bildets ulike ‘soner’ hvor gitt informasjon og ny
informasjon tenderer til å bli plassert på henholdsvis venstre og høyre side i bildet (2006:
179–181). Videre betegner verdiperspektivering, ‘salience’, de tilfeller hvor elementer i
bildet er utforma på en slik måte at de særlig tiltrekker seg leserens oppmerksomhet,
eksempelvis hvis et element i bildet er uforholdsmessig stort eller lite. Kress og van Leeuwen
peker til slutt på innramming, et komposisjonsprinsipp hvor bruk av delelinjer markerer
relasjoner i bildet (2006: 177).
I artikkelen «Bildets retorikk» fra 19647 tar litteraturteoretikeren og filosofen Roland
Barthes for seg bildet i lys av tegnets tosidige identitet, slik det uttrykkes i semiologien, som
lingvisten Ferdinand de Saussure framsatte gjennom forelesninger og hvis notater ga
grunnlag for den posthume utgivelsen i 1916 av verket Kurs i allmän lingvistik.8 Da Saussure
søkte å påvise at tegnet har både ei formside (signifikant) og ei innholdsside (signifikat), viser
Barthes, slik oversetter Knut Stene-Johansen skriver innledningsvis i en norsk oversettelse av
Barthes’ tekster, at også bildet kan analyseres som et dobbelt artikulert uttrykk, med ett sett
av grunnbetydninger (denotasjoner) og ett sett av tilleggsbetydninger (konnotasjoner) (SteneJohansen 2015: 11–12); henholdsvis bildets bokstavelige og symbolske side.
Når det gjelder forholdet mellom verbal- og bildetekst, lanserer Barthes to begrep,
‘forankring’ og ‘forsterkning’, der førstnevnte betegner de tilfellene hvor bildet ledsages av et
kompletterende verbalt uttrykk; forankringsprinsippet gjelder altså de tilfeller hvor bildet
fordobler informasjon i teksten gjennom et redundansfenomen (Barthes 2015 [1964]: 32).
Knut Stene-Johansen kommer Barthes’ til tider noe ugjennomtrengelige utlegninger til
unnsetning med ei ordliste hvor han om forsterkningsprinsippet forklarer at Barthes «bruker
ordet relais, som kan bety punkt for opphold som gir forsterkning, ny energi, hvile, eller for
den saks skyld ‘avløsning’, ‘utskiftning’» (Stene-Johansen 2015: 177). Betegnelsen
‘avløsning’ framfor ‘forsterkning’ mener jeg er en mer forklarende term all den tid
avløsingsprinsippet gjelder de tilfeller hvor verbalteksten gir ny informasjon i tillegg til
bildeteksten; modalitetene avløser hverandre. Prinsippet om avløsing korresponderer med det
Gunther Kress kaller funksjonell spesialisering. Hva redundansbegrepet gjelder, kan det
innvendes mot Barthes forklaring at denne underforstår bildets gjengivelse av verbaltekstens

7
8

Artikkelens franske originaltittel er «Rhétorique de l’image» (1964).
Verkets franske originaltittel er Cours de linguistique générale (1916).
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informasjon, sjøl om det i bildeboksammenheng snarere dreier seg om et samarbeid
modalitetene imellom idet de peker ut ei felles retning for signifikantenes signifikater,
uttrykkets betydningsinnhold, som til sammen skaper et redundant forhold.
Kress og van Leeuwen motgår Barthes’ semiologi når denne synes å implisere at
bildets mening alltid står i relasjon til, og er avhengig av, verbalteksten. Den multimodale
tekstens visuelle komponent, hevder Kress og van Leeuwen, er riktignok forbundet med
verbalteksten, men den er først og fremst en uavhengig størrelse formulert med utgangspunkt
i kulturelle og sosiale konvensjoner (2006: 17–18, 1–4). Slik sett er Kress og van Leeuwen i
tråd med Saussure og hans betoning av det arbitrære forholdet mellom uttrykk og innhold all
den tid dette bestemmes konvensjonelt; tegnet er i sin natur sosialt (de Saussure 1970 [1916]:
95, 41). Når Kress og van Leeuwen leser bilder, er det dermed ut fra en diskusjon om
hvordan former (signifikanter), som farger, perspektiv og linjeføring, brukes for å produsere
mening (signifikater) (2006: 6).
Ett av de visuelle fortelleprinsippene Kress og van Leeuwen redegjør for, er vektorer.
Kort sagt utgjør vektorenes linjeføring bildets grammatikk idet de forteller hvem som gjør
hva mot hvem. Den vektorlinja en aktør utgjør, kan ha et mål innenfor bildet, en prosess som
kalles transaksjon, eller utenfor bildet, ikke-transaksjon (Kress og van Leeuwen 2006: 46, 50,
63–64). Vektorlinjene kan utgå fra personer i bildet og/eller dannes av retninger i
bakgrunnsmiljøet. Når det gjelder blikkets vektorlinjer, har man å gjøre med en
reaksjonsprosess, og vektorens mål blir i slike tilfeller et fenomen. Reaksjonsprosesser kan
også betegnes som transaksjon eller ikke-transaksjon, men i sistnevnte tilfelle har vi ikke å
gjøre med et fenomen, for blikkets mål er utenfor bildet og det er dermed opp til leseren å
forestille seg hva hun eller han ser på (Kress og van Leeuwen 2006: 67–68). Vektorbruk viser
altså handlinger og hendelser og sorterer hos Kress og van Leeuwen under betegnelsen
narrativ framstilling, én av to måter visuelle representasjonsstrukturer kan opptre på. På den
annen side betegner konseptuelle framstillinger, herunder symbolske, mer statiske forhold,
som hva en person mener eller er (2006: 59, 79, 105). Bildets symbolikk kan følgelig framtre
integrert i karakteren, eller gjennom andre aktører og gjenstander, artefakter, ellers i settinga
(Kress og van Leeuwen 2006: 105).
Ei bildeboks fortelling har struktur av et sekvensielt narrativ, et trekk den deler med
tegneserieformatet. I boka Understanding Comics. The Invisible Art (1994) framstiller
tegneserieteoretikeren Scott McCloud forskjellige måter dette mediet kan fungere på, og som
dermed har overføringsverdi for min undersøkelse av bildeboka. Som Kress og van Leeuwen
påpeker, er vestlige former for kommunikasjon prega av konvensjonen om skriveretning fra
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venstre mot høyre, noe som følgelig avspeiles i hvilke betydninger som ilegges ulike romlige
plasseringer i et bilde (Kress og van Leeuwen 2006: 4). Vektorenes retning fra enten venstre
til høyre, eller fra høyre til venstre, knytter McCloud til menneskeartens to grunnleggende
instinkter, henholdsvis reproduksjon og overlevelse (McCloud m.fl. 1994: 164). Implisitt i
dette ligger tilknytninga til framdrift i venstre-høyreretninger, og til trygghetssøken i høyrevenstreretninger; den ene progressiv, den andre regressiv.

2.3 Genettes transtekstuelle kategorier
I boka The Architext: An Introduction fra 1979, introduserer litteraturteoretikeren Gérard
Genette begrepet paratekst, som han utvikler videre i bøkene Palimpsests. Literature in the
Second Degree (1997a) og Paratexts. Thresholds of Interpretation (1997b).9 Genettes
forehavende antydes i tittelen ‘palimpsests’ som betegner pergament eller annet
skrivemateriale hvorpå det er skrevet på nytt etter at den opprinnelige teksten er fjerna. Ved
en slik metode vil den opprinnelige skrifta kunne skimtes, og Genettes poeng betones
følgelig: all tekst er del av en historie, og bærer med seg spor av annen tekst. Spørsmålet blir
dermed på hvilken måte leseren oppfatter forbindelsen tekstene imellom. Som nevnt
undersøker jeg i tilfellet Snill hva parateksten formidler gjennom verkets interne og
verkeksterne koder, samt hvordan relasjoner til skrivemåten, verkets arketekstuelle aspekt,
kommer til uttrykk.
Innledningsvis forklarer Genette parateksten som alt som omslutter teksten,
eksempelvis tekstens tittel, et forord, og illustrasjoner (1997b: 1). Slik sett omfatter også
parateksten det som styrer resepsjonen av teksten; med andre ord gir parateksten lesinga
retning, og den er med på å bestemme hvordan leseren til sist fortolker og forstår teksten. I
Genettes metaforikk er paratekstene å anse som de terskler leseren krysser på vei inn i verket;
de er tekstens vestibyle (1997b: 2). Medregna i paratekstbegrepet er det Genette kaller den
implisitte konteksten som omslutter verket, og som er tekstens grunnlag, eller «basic»
paratekst (1997b: 7). Med dette betoner Genette tekstens historiske omverden og dennes
betydning for meningsproduksjon i tekstlesinga, for som han skriver: «in principle, every
context serves as paratext» (1997b: 8). Dette ligner det lingvisten og filosofen Julia Kristeva i
essayet «Word, Dialogue and Novel» fra 1966 10 introduserte i begrepet intertekstualitet, som

Bøkenes franske originaltitler er henholdsvis Introduction à l’architexte (1979), Palimpsestes. La littérature
au second degré (1982) og Seuil (1987).
10
Essayets franske originaltittel er «Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman» (1966).
9
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tar opp i seg litteraturforskeren og kulturfilosofen Mikhail Bakhtins dialogbegrep som
innebærer idéen om teksters stadige dialog med forfatter, leser og kontekst, og følgelig det
ikke-konstante tegn- og verdisystemet disse størrelsene representerer (Claudi 2013: 95). Her
finnes også berøringspunkter med Hans Robert Jauss’ resepsjonsestetiske teori og begrepet
forventningshorisont. Et eksempel kan være de forventninger leseren har knytta til sjanger,
som i Genettes teori altså kategoriseres som et arketekstuelt forhold. Sammen med
paratekstene inngår intertekstualitet hos Genette som en av fem typer transtekstuelle
forbindelser. I forhold til Kristevas intertekstualitetsbegrep, handler Genettes mer restriktive
definisjon om nærværet av en tekst inni en annen, tradisjonelt i form av sitering, eller andre
tekstlige lån, som for eksempel plagiat, eller som en mindre eksplisitt allusjon (1997a: 1–2).
Metatekstualitet forklarer Genette som en type transtekstualitet hvor forbindelsen
tekstene imellom ikke nødvendigvis er uttalt. Det tekstrelasjonelle forholdet av en slik art er
ifølge Genette oftest betegna som ‘kommentar’: «It unites a given text to another, of which it
speaks without necessarily citing it […] in fact sometimes even without naming it». Genette
peker videre på at metatekstualiteten er «the critical realationship par excellence» (1997a: 4).
Ifølge Litteraturvitenskapelig leksikon betegner metatekstualiteten tekster som handler
direkte om andre tekster; eksempelvis står Aristoteles’ bemerkninger om tragedien i et
metatekstuelt forhold til Sofokles’ Kong Oidipus fra 409 f.Kr. (Lothe m.fl.2015 [1997]: 233).
Til sist skal nevnes teksters hypertekstuelle forhold som med Genette omhandler
relasjonen mellom tekst A, som han kaller hypoteksten, og tekst B, kalt hyperteksten (1997a:
5). I relasjonen A–B fungerer A som en allerede eksisterende tekst som forfatteren av tekst B
bruker som forelegg for sin egen tekst. Et eksempel er Henrik Pontoppidans krønike
«Ørneflugt», fra 1894, som ad hypertekstuell vei knytter an til H.C. Andersens «Den grimme
Ælling», utgitt i 1843.
De transtekstuelle forholdene Genette beskriver, kan delvis overlappe hverandre i en
og samme tekst, og distinksjonen mellom dem kan dermed være vanskelig å oppfatte.
Genettes strukturalistiske organisering kan slik sett sies å overdrive systemets betydning, da
litteraturen i alle dens fasetter vanskelig lar seg avgrense i systematiske oversikter. Imidlertid
er paratekst og oppmerksomheten overfor teksters omkringliggende elementer, et begrep og
en metode som har vist seg særlig nyttig, ikke minst i bildeboksammenheng.
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3 Paratekster
«Hodet er rundt for å tillate tanken å skifte retning»
-Francis Picabia (1925)11

Genette opererer med to typer paratekster, hvor periteksten betegner de tekstene som inngår i
verket, som eksempelvis fotnoter, omslag, tittel og forord. Også illustrasjoner sorterer hos
Genette under peritekstene, noe som i bildeboksammenheng ikke kan tas for pålydende all
den tid bildene er en integrert og jevnbyrdig del av bildebokteksten. På sin side er epiteksten
å finne utenfor verkets fysiske rammer i form av reklame, korrespondanse, dagbøker og
intervju (Genette 1997b: 1–5).

3.1 Bildebokas peritekster
De visuelle peritekstene i Snill, slik de presenteres på bokas omslag, framstiller på forsida ei
lita jente med kulerundt hode, to lysegule musefletter, ikledd et par hvite strømper på føttene,
og en hvit krage på toppen av en rosa kjole. Verbalteksten på omslagets bakside setter jenta
på forsida i kontakt med et navn, og oppsummerer bokas handling i to korte setninger: «Lussi
er så snill, så snill. / Så snill at hun en dag blir borte»
(Dahle og Nyhus 2009 [2002]).12 Også ad visuell vei
antydes fortellingas hovedkonflikt på bokas forside,
ved at fargen på Lussis kjole er den samme som
bakgrunnsfargen, et tema som gjentas i variasjoner,
blant annet ved andre peritekstuelle ressurser, som i
bildet på tittelsida. Slik demonstreres det Maria
Nikolajeva og Carole Scott har pekt på; også
bakgrunnen kan fungere som en narrativ ressurs
(2006: 69–70).

Forside (og rygg)

Den visuelle modaliteten i bildeboka åpner også for fargebruk som formidlende grep.
Theo van Leeuwen påpeker i boka The Language of Colour (2011) at fargene representerer
ulike kulturelle koder og kan uttrykke et vidt spekter av betydninger, beroende på
konvensjonelle assosiasjoner (15). Fargene kan blant annet inngå som en viktig ressurs i

11

Sitat fra Dada-publikasjonen La pomme de pins, 1925. Picabia (1879–1953) var maler og poet, impresjonist,
kubist og dadaist.
12
I denne oppgaven refererer jeg gjennomgående til 2009-utgaven av Snill. En bokhistorisk undersøkelse viser
at utgavene fra 2002 og 2009 i all hovedsak ikke inneholder i denne sammenheng nevneverdige forskjeller.
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karakterskildringa, og ifølge van Leeuwen bidra i utforminga av både sosial og individuell
identitet (2011: 85). De mest framtredende fargene på omslagets forside av Snill, er rosa, gul
og hvit. Den mest dominerende fargen av de tre, rosa, knytter van Leeuwen i en annen
publikasjon til femininitet (2013: 70), og jeg ser som forutsetning at dette også gjelder i vår
norske, eller nordiske, kontekst; en konvensjon styrt allerede fra fødselen av idet nyfødte
spedbarn pakkes inn i tepper av enten rosa eller blå farge avhengig av barnets kjønn. I tråd
med de konnotasjoner som knytter seg til farger, understreker bokas omslag Lussis
femininitet både gjennom symbolikk integrert i karakteren, ettersom hun er ikledd en rosa
kjole, og gjennom symbolikk i settinga ved at bakgrunnsfargen på både for- og bakside er
rosa. Kragen på Lussis kjole er hvit, en farge som nesten utvetydig trekker veksler på
adjektiver som ‘fredelig’, og ‘uskyldig’. De mange solene som omslutter Lussi, framheves
gjennom verdiperspektivering, og de bærer en lys gul, og dermed en lett og harmonisk, valør.
Men både bokryggen og for- og baksats er i fargen svart, som gjennom konvensjonell
fargesymbolikk kan antyde at noe lurer under den tilsynelatende harmoniske overflata.
Tittelen, Snill, er utforma i sirlig løkkeskrift og plassert rett over hodet på Lussi,
kanskje som en merkelapp. Allerede i fortellingas ansats, på bokas forside, presenteres altså
spenninger i uttrykket: Lussi er plassert sentralt i bildet, som midtpunkt, samtidig trues hun
av usynlighet når kjolen har samme farge som bakgrunnen. I tillegg tar hodet hennes, med de
to gule flettene, nesten form av ei sol, på lik linje med de solene hun er omgitt og fordobla av.
Kress og van Leeuwen (2006) gjør oppmerksom på de konnotasjonene ulike geometriske
figurer innebærer, og at disse betydningskodene er konvensjonelt bestemt. Sirkler, firkanter
og trekanter utgjør basisformene, og anses som reine manifestasjoner av elementene i den
synlige verden; med henvisning til den nederlandske kunstneren Piet Mondrian representerer
de «the ‘universal-as-the-mathematical’» (Kress og van Leeuwen 2006: 53). Basisformene
danner to grupper i opposisjon til hverandre; Kress og van Leeuwen skriver:
In contemporary Western society, squares and rectangles are the elements of the mechanical,
technological order, of the worlds of human construction. They dominate the shape of our cities, our
buildings, our roads […] Unlike circles, which are self-contained, complete in themselves, rectangular
shapes can be stacked, aligned with each other in geometrical patterns: they form the modules, the
building blocks with which we construct our world, and they are therefore the dominant choice of
builders and engineers, and of those who think like builders and engineers. In art, they are the choice of
geometrical abstractionists, artists for whom art has to be, above all, rational (2006: 54).

Forfatterne peker på at sirkler og kurver er former vi assosierer med organisk vekst og
naturlig orden, og som kan knyttes til ord som ‘uendelighet’ og ‘beskyttelse’ (Kress og van
Leeuwen 2006: 54–55). I lys av de gule solene som omkranser og fordobler hodet til Lussi på
forsida av Snill, understrekes de positive konnotasjonene som knytter seg til sirkelformen.
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Men om Lussi er et solskinnsbarn, justeres dette inntrykket i ansiktsuttrykket hennes; Lussi
stråler ikke.
I lesinga av bilder påpeker Maria Nikolajeva at det vi ser etter, er «recognizable
external tokens of emotions, because this is how we use theory of mind in real life. Cognitive
studies claim that the most prominent features that reflect human emotions are the eyes and
the mouth and that these features are universal» (2013: 251). Sett i lys av bokas tittel, tyder
Lussis lille munn på at hun er snill i betydninga ‘stille’, kanskje ‘uhørlig’. Baksidetekstens
verbale insistering på at Lussi er «så snill, så snill» kan indikere at snillheten er påtrengende.
Tar man også navnebetydninga i betraktning, forsterkes de spenninger som omslaget
uttrykker. I Litteraturvitenskapelig leksikon heter det at vi kan skille mellom to slags
personindikatorer i en tekst, og at navngiving er en spesiell variant av direkte definisjon
(Lothe m.fl. 2015: 104). Religionshistoriker Helene Næss setter i en artikkel i Klassekampen
(2007) navnet Lussi i sammenheng med navnet Lucia, som betyr ‘lys’, eller ‘lysende’. Slik
antydes diskrepansen ytterligere, mellom det som både fargesymbolikk, baksidas verbaltekst,
tittelen, og den visuelt framstilte jentas navn til sammen utsier: Lussi er snill, men oppfyller
ikke det kravet navnet hennes tillegger henne, gitt premisset om navnets slektskap med Lucia.
Ei motsetning, eller kontrast, til dette leses i Lussis ansiktsuttrykk, som nettopp ikke leder
oppmerksomheten mot adjektiver som ‘lysende’ og det beslekta ‘strålende’. De
motsetningene omslaget peritekstuelt uttrykker, skaper altså spenninger i det fortalte, og
åpner for ironien. Jeg vender seinere tilbake til navnets betydningspotensial og til de ironiske
spenningene i Snill.
På bokas bakside figurerer en politikonstabel som ved hjelp av kikkerten ser langt,
mot venstre og ut av bildet; en blikkvektor som skaper en ikke-transaksjon og antyder, i
henhold til retningenes psykologi, ei regressiv holdning, slik Scott McCloud som nevnt
underforstår venstrebevegelser (1994: 165).
Reaksjonsprosessen kikkertblikkets vektor her
representerer, har et mål utenfor bildet. Satt i
sammenheng med framstillinga av de øvrige
voksenpersonene i boka, særlig den antydninga som
framstillinga av Lussis foreldre innebærer (se oppslag
3), tar bildet opp i seg den kritikken som kan leses inn i
Snill delvis retta mot fraværende, eller ikkeoppmerksomme voksne. Den ikke-transaksjonen som
Bakside

her foreligger visuelt, gir rom for leseren til å forestille
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seg hva politikonstabelen ser, eller ikke ser. Åpner man boka og betrakter omslaget, er
konstabelen i utgangspunktet vendt mot Lussi, men han bøyer seg og har kikkertblikket vendt
i motsatt retning, bort fra henne. Omslaget kan slik sett ses som et peritekstuelt frampek mot
fortellingas hovedkonflikt, Lussis forsvinning; for denne foregår rett foran øynene på de
voksne, som tyr til, i denne sammenheng nytteløse, tekniske verktøy for å få øye på henne
igjen.

3.2 Peritekstuelle blikk
I nevnte utgivelse Barnelitteratur – Sjangrar og teksttypar (Birkeland m.fl. 2018b) påpeker
forfatterne at en bildeboks hovedperson ofte er plassert sentralt i bildet eller i forgrunnen
(113), slik det er nærliggende å tro at jenta på omslagets forside av Snill er den personen boka
dreier seg om. Å opprette kontakt mellom leser og hovedperson kan visuelt foregå ved å la
den avbildedes blikk rette seg mot leseren, og slik gi denne noe mer enn bare en tilskuerrolle.
Birkeland, Mjør og Teigland skriver: «Slik visuell lesarkontakt er mykje brukt i bildebøker
som kan seiast å vere portrett, gjerne med ein viss emosjonell eller psykologisk intensitet.
Blikket krev engasjement frå lesaren» (2018b: 117). Gjennomgående styrkes dette tilbudet i
Snill verbalt, blant annet ved fortellerens både spørrende og veiledende henvendelser til
leseren i setninger som «Er ikke Lussi pen og fin?», «Ser du Lussi inni veggen?» og «Se på
Lussi nå!» (oppslag 3, 7 og 11).
Kress og van Leeuwen understreker betydninga av blikkets vektor og det
kommunikative potensialet bruken av denne medfører; det finnes «a fundamental difference
between pictures from which represented participants look directly at the viewer’s eyes, and
pictures in which this is not the case» (Kress og van Leeuwen 2006: 117). Ei slik visuell
modellering har ifølge Kress og van Leeuwen to relaterte funksjoner. For det første uttrykker
blikket vendt mot leseren en visuell form for direkte henvendelse, hvilket anerkjenner leseren
eksplisitt, «addressing them with a visual ‘you’» (2006: 117). For det andre oppstår ei
bildehandling, eller ‘image act’, hvor illustratøren søker å aktivere leseren; blikket blir
således et krav, eller ‘demand’:
[…] the participant’s gaze (and the gesture, if present) demands something from the viewer,
demands that the viewer enter into some kind of imaginary relation with him or her. Exactly what kind
of relation is then signified by other means, for instance by the facial expression of the represented
participants (Kress og van Leeuwen 2006: 118).

Men blikkets henvendelsesform kan ifølge Kress og van Leeuwen også fungere som, på
engelsk, et ‘offer’ (2006: 120). I multimodalitetsforsker Anne Løvlands oversettelse og
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forklaring av begrepa, pekes det følgelig på at henvendelsesformen også kan «fungere mer
som et åpent tilbud som leseren kan ta imot eller avvise» (Løvland 2002: 84). I leserens første
møte med Snill formodentlig gjennom omslagets peritekster, fungerer framstillinga av Lussi
som et tilbud om leserengasjement, heller enn et krav når henvendelsesformen her ikke er
eksplisitt, men foregår indirekte. Slik legger også det peritekstuelle uttrykket opp til at
leseren, uavhengig av alder, kan investere engasjement etter eget forgodtbefinnende. Foruten
den visuelle framstillinga av vaktmesteren i ett av oppslaga (8), er det bare Lussi som boka
igjennom demonstrerer blikkets leserhenvendende vektor, og dermed også befester relasjonen
til leseren.
Som Kress og van Leeuwen påpeker i sitatet ovenfor, vil den typen relasjon blikket
tilbyr, avgjøres av andre faktorer, eksempelvis ansiktsuttrykk. Lussis store, mørke øyne og
nesten usynlige munn, påkaller ei sympatiserende holdning hos leser, og antagelig også ei
undrende holdning når det harmoniske inventaret ellers tas i betraktning; hvorfor ser ikke
Lussi gladere ut, når alt omkring henne, les solene, stråler? Både settinga og de konnotasjoner
fargebruken innebærer, skaper forventning om at Lussi skal være glad og tilfreds, men får en
kontrasterende effekt når ansiktsuttrykket ikke stemmer overens med verken setting eller
leserens forventning. Tilbudet som gjennom forsida uttrykkes blant annet ved hjelp av disse
kontrastene, blir dermed også et tilbud til leseren, anspora av undring, om å bla videre.
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4 Struktur
«Anything may happen when womanhood
has ceased to be a protected occupation»
-Virginia Woolf i essayet «A Room of One’s Own» (1929)

4.1 Sjangeren dannelsesroman
Som nevnt vil Gérard Genette og begrepet arketekstualitet danne innfallsvinkelen til følgende
undersøkelse av forløpet i bildeboka Snill, slik jeg mener det på flere måter tilsvarer ei typisk
dannelsesfortelling, men på andre måter også avviker fra denne. Arketekstualiteten
omhandler relasjoner tekster imellom hva gjelder skrivemåten, herunder sjangertilhørighet,
og Genette sjøl omtaler den som den mest abstrakte av de transtekstuelle relasjonene.
Arketekstualiteten er vanligvis implisitt, men kan uttrykkes eksplisitt ved en paratekstuell
notis i form av eksempelvis en undertittel på omslag og/eller tittelblad (Genette 1997a: 4).
Sjangeren dannelsesroman er tradisjonelt ei fortelling i romans form om
hovedpersonens dannelsesprosess, slik den former seg under innflytelse av ytre eller indre
faktorer (Lothe m.fl 2015: 33). Ifølge Store norske leksikon brukes betegnelsen
dannelsesroman gjerne i ei videre betydning enn den tyske varianten Bildungsroman, som
særlig skildrer innflytelsen fra tradisjon, kultur og samfunn på personlighetsutviklinga
(Hamm 2018); kjente eksempler fra tysk tradisjon mot slutten av 1700-tallet er Anton Reiser
av Karl Philipp Moritz, og Goethes Wilhelm Meisters læreår.
Den tyske betegnelsen, Bildung, er ifølge Litteraturvitenskapelig leksikon snarere
knytta til dannelse og dannelsesprosess, enn utdannelse. Betegnelsen dekker således
hovedpersonens positive utvikling idet dennes moralske og intellektuelle karakteregenskaper
gradvis utvikles, og prosessen er like viktig som resultatet (Lothe m.fl. 2015: 33). I nevnte
Wilhelm Meisters læreår, som av flere litteraturteoretikere betegnes som den typiske
europeiske dannelsesroman, forsøker Goethe å framstille hovedpersonens representative
funksjon. Filosofen og sosiologen Jürgen Habermas har imidlertid gjort oppmerksom på at
forfatteren med dette også presenterer et problem når det førmoderne dannelsesidealet
hovedpersonen i egenskap av sin høye sosiale stand, er bundet til, kommer i konflikt med det
moderne samfunnet denne lever i (Habermas 1971 [1962]: 11–13; Lothe m.fl. 2015: 33).
Romanteoretikeren Franco Moretti holder det harmoniserende ved den klassiske
Bildungsroman som definerende for sjangeren idet individualitet og sosialisering framstilles
som to komplementære størrelser, hvis syntetiserende utvikling målbæres i hovedpersonens
‘internalisering’ av de sosiale normene, som til sist gjør ham til representant for samfunnets
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verdisystem (Moretti 1987: 16–17). Aksentuert ved det sosiologen Max Weber anså som en
‘tragisk’ splittelse mellom ideal, eller ‘liv’, og et rasjonalisert og spesialisert ‘yrke’ i det
moderne samfunn, blir syntesen uoppnåelig i den europeiske dannelsesromanen utover på
1800-tallet (Moretti 1987: 216–217). Det synes å følge av både Habermas og Morettis
bemerkninger, at sjangeren fra og med Goethe i større grad problematiserer dannelsen som
sådan. Hva dannelsen er eller bør være, er spørsmål som også stilles i Snill. Varianter av
foregående beskrivelser kan spores i den splittelsen som stilles til skue mellom den rådende
målrasjonelle orden i det samfunnet bildeboka er en del av, og en samtidig konsensus
omkring forventninger til en god barndom; Lussi kan ses som representant, en
personifikasjon av, og offer for denne konflikten. Hun kan også delvis, slik jeg vil forsøke å
vise, sies å representere et kvinnelig korrektiv til tradisjonelle beskrivelser av et fortrinnsvis
mannlig dannelsesforløp.

4.2 «Dannelsesroman – kvinderoman?»
I Litteraturvitenskapelig leksikon påpekes en begrensning ved sjangerbetegnelsen
dannelsesroman idet den i hovedsak tar for seg europeiske forhold, og videre at dannelsen,
slik Goethe beskriver den, var forbeholdt menn av middel- og overklassen (Lothe m.fl. 2015:
34). I artikkelen «Den engelske kvinderoman fra midten af det 19. århundre: Dannelsesroman
– kvinderoman?» bemerker litteraturforsker Rigmor Bækholm at etableringa av
dannelsesromansjangeren henger sammen med romanen som den stadig mer dominerende
litterære form på 1840-tallet. At romanen søkte realisme, gjorde den særlig anvendbar som
innlegg i den offentlige debatten, samtidig som den, ved å framstille et typisk
dannelsesforløp, kunne brukes til didaktiske formål (Bækholm 1982: 296). Bækholm hevder
dannelsesforløpet som mye brukt struktur i romansjangeren, har sin årsak i den tidlige
kapitalismen hvor samfunnet spaltes i en produksjonssfære og en intimsfære, knytta til det
som for individet har med henholdsvis plikt og lyst å gjøre. Adskillelsen mellom de to
sfærene er problemfylt for individet som må lære seg å balansere mellom dem i et samfunn
hvor den kapitalistiske utviklinga gjør livet uforutsigbart og, med Bækholm, medfører økt
sosial mobilitet både oppover og nedover på den sosiale rangstigen. Det er nettopp under
slike forhold at «[r]omanformens dannelsesforløb giver […] muligheder for at bearbejde
denne tvangsmæssige opdeling i produktions- og intimsfære» (Bækholm 1982: 297).
Bækholm tar utgangspunkt i litteraturhistoriker Johan Fjord Jensens definisjon av
1800-tallets typiske danske dannelsesroman, hvor strukturen bestemmes av en bevegelse fra
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en harmonisk utgangsposisjon hjemme, siden ut i verden hvor hovedpersonen på ulike måter
konfronteres, og til sist mot en fase «hvor mennesket så at sige regenererer, hvor det efter sin
fremmedgjorthed bringes frem til den situation at det kan overtage sig selv, det selv der
gradvis er blevet lagt frit» (sitert etter Bækholm 1982: 298). Som antyda ovenfor og som
Bækholm understreker, tar definisjonen høyde for et mannlig utviklingsforløp og hans
mulighet til å bli subjekt for seg sjøl. Men «[d]et var ikke den almindelige situation for
kvinderne» (Bækholm 1982: 298). I denne sammenheng knytter Bækholm an til
litteraturhistorikeren Pil Dahlerup som med et motsvar til litteraturkritikeren Georg Brandes’
bok fra 1883, skriver sin avhandling Det moderne gennembruds kvinder (1983). Når Brandes
utformer programerklæringa for den realistiske litteraturen ved å anmode dens forfattere om å
sette problemer under debatt, skjer dette i all hovedsak med henvisning til de skrivende
menn, slik boktittelen, Det moderne Gennembruds Mænd, også viser. Med sin avhandling
gjør Pil Dahlerup ei systematisk lesing av 1870- og 1880-tallets kvinnelige forfatterskap, med
den tese «at reaktionen mod det patriarkalske menneskebillede var ‘nerven’ i denne litteratur,
det midtpunkt, hvorfra alle ideologiske og kunstneriske spændinger udgik» (Dahlerup 1983:
11). Et beslekta arbeid har litteraturteoretikeren Elaine Showalter foretatt med boka A
Literature of Their Own (1977) hvor siktemålet er å skrive en engelsk kvinnelitteraturhistorie
for perioden 1840 og framover, som et korrektiv til den ellers mannsdominerte litterære
tradisjonen. Ifølge Showalter gjennomgår de kvinnelige forfatterskapa en tilsvarende
utviklingsprosess karakteristisk for litterære subkulturer som knyttes til følgende faser:
imitasjon og internalisering av det dominerende syn på sosiale roller, – protest mot et slikt
verdisyn, – og endelig; sjøloppdagelse, «a turning inward freed from some of the dependency
on opposition, a search for identity» (1977: 13). Ekvivalenten beskriver Showalter i termene
‘feminin’ – ‘feministisk’ – ‘kvinnelig’. 13
Showalters beskrivelse kan appliseres på Snill da jeg mener å spore at bildeboka
nettopp aksentuerer Lussis femininitet, og dermed også viser fram et spesifikt kvinnelig
dannelsesforløp. I hvilken grad handlinga i Snill fungerer som en utvidelse, eller korreksjon,
av tradisjonelle sjangerbeskrivelser av dannelsesromanen, vil i det følgende bli undersøkt
med det her omtalte som teoretiske ansatser.
De visuelle peritekstene på tittel- og kolofonside representerer i konkret forstand
ytterpunktene i bildeboka, men viser òg ei dannelsesfortellings utvikling. Bildet på tittelsida
bærer preg av lite handling når vektorene som utgår fra Lussi i hovedsak danner horisontal-

13

Slik Mads Claudi (2013) oversetter betegnelsene ‘Feminine’, ‘Feminist’ og ‘Female’ (Showalter 1977: 13).
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vertikale linjer tilsvarende millimeterpapiret; en tilsynelatende stillstand. Sett opp mot bildet
på bokas siste side, kolofonsida, er forskjellen betydelig og nærmest motsatt idet Lussis
armer, det bustete håret hennes og maten på tallerkenen danner linjer i flere retninger og
skaper et uryddig, men også dynamisk visuelt uttrykk.
Den videre analysens inndeling retter seg, med noen modifikasjoner, etter det
klassiske dannelsesromanmønsteret. Når dette beveger seg gjennom en hjemme–borte–hjemstruktur, er min variant som følger: hjemme – ute – ut – hjem. To ledende forskingsspørsmål
staker ut kursen i det følgende: Hvordan framstilles hjemme- og utemiljøet i bildeboka, og på
hvilken måte framstår Lussi innenfor disse rammene?

4.3 Hjemme
«Se på Lussi! / Se på Lussi! // Se så stille hun er!» (oppslag 1). Det verbale anslaget i første
oppslag synes å hevde at det vi ser på bildet er lydløst. At bildet uttrykker ro, beror på de
vektorlinjene gjenstandene og bakgrunnen etablerer; millimeterpapirets horisontal-vertikale
orden gjentas i linjene bordet, uret, blomstervasen og vinduet, de mest iøynefallende
artefaktene, danner. Visuelt er utgangsposisjonen normalvinkla, med et totalt bildeutsnitt,
som gir leseren oversikt over det miljøet Lussi befinner seg i. Når det gjelder presentasjonen
av Lussi, ligger den funksjonelle tyngden i den verbale modalitetens detaljerte beskrivelser av
Lussis opptreden; hun skriver pent, leser fra boka, smiler og nikker, og «gjør alt som hun
skal». Men ved bruk av similene antyder orda at stillheten i første oppslag er skjør: «Stille
stille som hvitt kritt og tynt papir. /
Stille som blanke glass i et skap». Gitt
den stillheten bildebokas hovedperson
her representerer, «Se så stille hun er!»,
utvider similene sitt virkefelt og blir
indirekte karakteriserende for Lussi; for
både hun, krittet, papiret og glassa er
alle elementer i det første oppslaget
som står i fare for å ødelegges hvis de
ikke behandles med omhu.

Oppslag 1

Blomsten på bildet, hvis stilk ikke når ned til vannet i bunnen av vasen, er avskåret fra
næring og ser ut til å være i ferd med å visne. Lignende antydninger om en ustabil orden som
det de verbaltekstlige uttrykker, finnes altså i tillegg visuelt og skaper redundans
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modalitetene imellom. Også fugleburet som henger i vinduet, fungerer antydende som et
symbol på det å være stengt inne. Imidlertid er buret tomt, hvilket kan peke mot det motsatte;
det som bebodde buret, er satt fri. Fugleburet og den visnende blomsten som symbolske
artefakter, lader allerede første oppslag med antydende frampek; de får funksjon av ei
bihandling som speiler og antyder Lussis kommende utvikling. Åse Marie Ommundsen har
også påpekt en antydende visuell symbolikk i fugleburet og blomsten i vasen. I tillegg har
hun kommentert det gjennomgående og dermed påfallende fraværet av fargen grønn
(Ommundsen 2010: 113), som uttrykk for en ikke-eksisterende mulighet for naturlig vekst.
Svein Nyhus har sjøl uttrykt at han som illustratør er opptatt av å skape åpninger i bildene
som gir rom for leserens fantasi og meddikting (Nyhus 2003: 38–40), og i Snill kan de nevnte
artefaktene, men også den gråblå, kornete, svampelignende klumpen på bordets venstreside i
første oppslag, sies å ha en slik funksjon. Denne gråblå kladden blir i bildeboka som et
følgemotiv å regne, og jeg skal seinere vende tilbake til den.
Hvis Lussi, slik hun presenteres i første oppslag, er låst i den karakteristikken
verbalteksten hevder, forsterkes dette i bildet hvor hun sitter vendt mot venstre, en
trygghetssøkende og ikke dynamisk posisjon, slik Scott McClouds utgreiing synes å
implisere (1994: 164–165). En verbal ekvivalent til dette på mikronivå kan leses i en slags
kiastisk omsluttende rimstruktur av typen «Det er jenta si, det!» (oppslag 1), som i neste
oppslag forekommer i tre varianter, blant annet som ei oppsummering i beskrivelsen av
Lussis fingre; «Det er fingre, det!» (oppslag 2). Den dobbelt referensielle strukturen i
pronomenet ‘den’ eller ‘det’ fungerer både understrekende for den dominerende orden som
skildres, og som et bilde på noe som stenger inne og omslutter i kraft av setningenes kiastiske
rimstruktur. Videre heter det at «Ordene er små soldater. / Tallene marsjerer pent på linje, /
ett to, ett to, rett i ryggen, fint på plass» (oppslag 2). I sitatet demonstreres en både
innholdsmessig og rytmisk orden; det sistnevnte særlig i de to siste verselinjenes gjentatte
trokeiske, og dermed pågående, versefot.
Hjemmemiljøet beskrives videre i oppslag 3 hvor verbalteksten stadig henvender seg
direkte til leseren, og framstiller ei plettfri jente: «Ser du tennene skinne og blinke og glitre? /
Aldri kommer et stygt, skittent, svart ord / ut av munnen til Lussi. / For munnen til Lussi er
ren og pen». Visuelt er Lussi sentralt plassert, midt i sofaen og midt i bildet, men
verdiperspektiveringa framhever samtidig hvor liten hun er i forhold til foreldrene som har
oppmerksomheten vendt mot hvert sitt lesestoff. Relasjonen som i bildet uttrykkes mellom
Lussi og foreldrene hennes, kontrasteres verbalt: «Gullet til moren sin. / Solstrålen til faren
sin. / Fineste jenta på jord! / Den lille perlen! Den lille stjernen! / Har du sett slik en jente! /
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Har du hørt slik en jente!». Utsagnet blir imidlertid offer for ironien ved den etterfølgende
verselinja: «Ikke en lyd!». Oppmerksomheten som skildres i verbalteksten, bærer preg av
mekanikk når komplimentene foreldrene lirer av seg synes som lettvinte erstatninger for å vie
Lussi reell interesse. Foreldrene ser, mekanisk, ifølge verbalteksten, men ser ikke ifølge
bildeteksten. Modalitetenes kontrapunktiske uttrykk i dette oppslaget åpner dermed for
ikonotekstens ironi som igjen kan sies å antyde Maria Nikolajevas poeng når hun skriver at
nyere barnelitteratur har en tendens til å framstille foreldre som et problem idet de misforstår
barnets behov; «they are emotionally absent» (2005: 76). I sin masteroppgave om
framstillinger av foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010, viser
Tonje Sagstad Imeland (2018) hvordan foreldrene i Snill utgjør statiske figurer som boka
igjennom forsømmer seg overfor
Lussi (57–61). At skjøteledningene i
bildets nedre venstrehjørne ikke er
kobla sammen (oppslag 3), er nok et
hint om at Nikolajevas påstand kan tas
for pålydende. Også de tre
fjernkontrollene underbygger at
relasjonen oppslagets tre aktører
imellom er noe fjernt, og kanskje også
Oppslag 3

teknisk, maskinelt.

Idet Lussi beveger seg vekk fra hjemmet, befestes òg konflikten som verbaltekstlig
uttrykkes og som fungerer som en verbal sidevender: «Så stille / at plutselig en dag forsvant
hun bare» (oppslag 3). Til det som peritekstuelt påpekes i orda på bokas bakside, føyer det
seg to adjektiver som danner en allitterert, og dermed særlig framheva, karakteristikk av
Lussi: hun er så snill, så stille, og, slik det uttrykkes visuelt, så smilende (oppslag 3) at hun
forsvinner.

4.4 Ute
Når Lussi har bevega seg vekk fra hjemmet og til skolen (oppslag 4), er hovedkonflikten i
fortellinga etablert; Lussi er både usynlig og uhørlig. Dette uttales eksplisitt verbalt og danner
et redundant forhold til bildet hvor Lussi framstår forholdsvis liten sammen med de andre
barna, og i direkte kontrast til læreren; et maktforhold som betones både gjennom
verdiperspektivering og undervinkling av læreren (oppslag 4). At tempoet intensiveres, vises
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i måten vektorene på tavla danner horisontale, vertikale og diagonale linjer som læreren
gjentar og understreker både i kroppsholdning og i mønstrene på buksa og vesten.
Diagonalvektorene oppover mot
høyre hjørne etablerer en ikketransaksjon hvis mål ligger utenfor
bildet, og som dermed tilskynder
sidevending. I takt med at tempoet
øker, skjerpes konflikten verbalt:
«For Lussi satt bare der med hånden i
været / og klarte ikke å si noe som
helst / med den pene lille munnen /
som ikke skulle si noe / hvis hun ikke

Oppslag 4

først var spurt» (oppslag 4). Sett i sammenheng med det uttrykket Lussis relasjon til
voksenpersoner har fått så langt i narrativet, underbygger sitatet at den stillheten Lussi
internaliserer, ikke bare er sjølpålagt, men snarere er et resultat av ytre påvirkning. Slik det
følger av den tyske sjangerbetegnelsen ‘Bildung’, dreier forløpet i Snill seg mer om den
dannelsen Lussi gjennomgår, snarere enn utdannelsen eller skolegangen hennes, all den tid
konflikten er etablert før Lussi beveger seg ut fra hjemmet. Like fullt virker skolemiljøet mer
forsterkende enn oppløsende på problemet, når også læreren og «alle de andre i klassen /
glemte at hun var der» (oppslag 4). Og heller ikke i klasserommet er stikkontaktene kobla til
støpselet.
Nøyaktig hva Lussis forsvinning innebærer, får vi ikke vite før i påfølgende oppslag
hvor første verselinje opplyser: «Til slutt gled hun inn i veggen og ble borte», og der inne blir
hun sittende fast, slik verbalteksten beskriver (oppslag 5). Som i foregående oppslag på
skolen, tilspisses tempoet gjennom vektorer, men denne gangen særlig ved de vektorlinjene
som blikket danner. Når aktørene på bildet har blikket vendt i ulike retninger, betones ei
visuell uro, som den verbaltekstuelle ropinga på Lussi i samme oppslag (5) øker virkninga av.
Når ingen av de øvrige aktørene i oppslaget ser Lussi, er det leseren som henvises til veggen
både ad verbal og visuell vei. For sjøl om konturene av Lussi på bildet er mindre synlige enn
de andre personene, er hun sentralt plassert, og hun opprettholder med blikket en
leserhenvendende vektor, og dermed den relasjonen til leseren som i omslagets peritekster
blei etablert.
I peritekstene lå hint om voksenpersoner som leiter med blikket, men overser; i bokas
baksidetekst representert ved politikonstabelen. Denne dukker opp igjen i oppslaget hvor det
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heltotale bildeutsnittet gir leseren oversikt over den leiteaksjonen som oppstår i kjølvannet av
Lussis forsvinning (6). Verbalteksten forteller om flere voksne som slutter seg til for å finne
Lussi, men «alle ropte og skrek / i
munnen på hverandre / så ingen
verken så eller hørte noen ting»
(oppslag 6). De lange stigene og
politikonstabelens flerledda kikkert er
kan hende ei, med Barthes,
forankring, men også utdyping av
orda i oppslaget; de voksne når og ser
langt, men mister nærsynet, blikket
for detaljer. Hertil kommer at

Oppslag 6

konstabelen har et forstørrelsesglass i lomma, som han ikke bruker.
De lydmalende s-ene som i oppslag sju dominerer i verbalteksten, resonnerer de
karakteriserende adjektiva som i det foregående er knytta til Lussi, nemlig ‘snill’ og ‘stille’.
At Lussis stillhet er noe truende, tyder similene på: «Så stille så stille / som tenner og kniver
og blankt metall»; også de etterfølgende allittererte similiene konnoterer noe farlig: «Stille
som skruer og spiker. / Stille som stikk» (oppslag 7). Lydlig representerer orda i oppslaget
dermed en stillhet med et uhyggens islett, gitt blant annet de gjennomgående s-lydene. Når
Lussi er «fanget inne i smilet», og bildet viser ei smilende Lussi i tillegg til ei ekspanderende
visuell tilleggsopplysning der hodet hennes ses midt inne i ei stor klokke, peker det
ikonotekstuelle samspillet mot en overgangssituasjon i emning; kan det hende Lussi er ei
tikkende bombe? I så fall underbygges antydninga i oppslaget hvor det heter at «smilet
sprekker i ti tusen biter»; enn videre er den lampa som vises på bildet, i ferd med å krakelere
(oppslag 8). Dette danner et redundant verbalt-visuelt uttrykk, -signifikant, for ei forestående
detonering, mulig signifikat.

4.5 Ut
Når Lussi slår seg ut av veggen, har dette sågar innvirkning på bildets innramming (oppslag
10), et komposisjonsprinsipp og visuelt direktiv som ifølge Gunther Kress og Theo van
Leeuwen, som tidligere nevnt, bidrar til at vi ser elementene i narrativet som enten
sammenhengende eller separate (2006: 176). Når ord og bilde er gjennomgående adskilt i
teksten ellers ved hjelp av bilderamma, blir dette et grep som framhever modalitetenes

27

respektive egenskaper, deres ulike affordans. At bilderamma brytes når fortellinga tilspisser
seg, bidrar dermed til at vendepunktet utheves.
Vendepunktet markeres
videre ved at styrkeforholdet i
Lussis relasjon til de voksne
snus på hodet. Visuelt ses
læreren i en langt mindre
størrelse enn i tidligere oppslag
idet han «gjemmer seg bort i
det innerste hjørnet. I den
innerste kroken av alle kroker,
der sitter læreren. Stakkars

Oppslag 10

liten» (oppslag 10). Verdiperspektiveringa framhever i stedet Lussi hvis vektorlinjer peker
utover i flere retninger, noe både håret på hodet og fingrene på høyrehanda gjengir og
fordobler, og slik simulerer eksplosjon. Når Scott McCloud spør «Can emotions be made
visible?» (1994: 118), er svaret her slik sett bekreftende, for idet de rette mønsterformene
som de foregående oppslaga bar preg av, brytes opp, aksentueres Lussis sinne. Den frekvente
bruken av konjunksjonen ‘og’ bidrar til å skru tempoet opp og markere fortellingas
vendepunkt i det tiende oppslaget. Uttrykket intensiveres ytterligere ved at både ord og bilde
samler sin modale affordans, kan man kanskje si, idet Lussi roper et typografisk framheva:

«Nå er det nok!».
At Lussi på flere måter har tatt farge av oppholdet i veggen, så å si, vises blant annet i
at kjolen ikke lenger er rosa, men gråsvart (oppslag 10). Hvis Lussi målbærer et endringseller dannelsespotensial som er i ferd med å oppfylles idet hun slår seg ut av veggen,
uttrykkes dette blant annet i symbolikken som ligger i den endrede fargen på kjolen. At
endringsprosessen fortsetter å virke, antydes òg ved at kjolen i de etterfølgende oppslaga aldri
blir helt rosa igjen, men boka ut bærer gråsvarte flekker.

4.6 Hjem
«Men hva nå da, Lussi?» spør verbalteksten i oppslag 12. I henhold til vektorenes
psykologiske implikasjoner, som nevnt i teorikapitlets henvisning til Scott McCloud (1994:
164–165), representerer aktørenes bevegelse mot høyre del av bildet ei dynamisk og
utforskende holdning, i opposisjon til den trygghetssøkende som finnes i bevegelser mot
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venstre.14 De vektorene som utgår fra Lussis kroppsholdning, har i så henseende dobbel
betydning når hun progressivt er vendt mot høyre. Men dette er på samme tid ei vending
hjem til foreldrene, og også til klasserommet representert ved læreren, når disse tre figurerer
ytterst på oppslagets høyre side (12). At Lussi dermed demonstrerer ei progressiv vending
mot høyre og på samme tid mot hjemme- og skolemiljøet representert ved foreldrene og
læreren, tyder kan hende på at hun er i ferd med å internalisere to viktige prinsipp: en
samtidig søken mot trygghet og mot utvikling. Foreldrenes og lærerens blikk peker imidlertid
tilbake på Lussi, som på sin side forlenger blikkas vektorlinje bakover mot sin egen skygge
som i sin tur forlenger retninga ytterligere mot venstre, og endelig henviser til verbalteksten.
Dermed oppfordres leseren til å vie særlig oppmerksomhet til det lille og nesten uhørlige som
i orda uttrykkes: «Hysj! / Liten lyd. / Liten stemme. / Lite pip. / Lite rop. / Hva var det? /
Hvem? Hvor?» (oppslag 12).
Når jeg innledningsvis forsøkte å grunngi valget av denne oppgavens tittel, kan det
tilføyes at veggen i Snill representerer fortellingas underliggjørende grep, et for kunstneren
privilegert verktøy. Betegnelsen stammer fra litteraturteoretikeren Viktor Sjklovskij som i
artikkelen «Kunsten som grep», skrevet i 1916, kan sies å sammenfatte de russiske
formalistenes fremmedgjøringsestetikk idet han framholder muligheten til å avautomatisere
vante måter å betrakte verden på som kunstens kanskje fremste oppgave; for som han skriver:
«det kunstneriske er skapt med den hensikt å befri persepsjonen fra automatismen» (1993
[1916]: 23). Nettopp ‘underliggjørelsens’ virkemiddel, hevder Sjklovskij, «øker
vanskeligheten og lengden av persepsjonsprosessen, for i kunsten er persepsjonsprosessen et
mål i seg selv og må derfor forlenges» (1993: 16).15 Fra den tyske resepsjonsestetikkens leir
har Wolfgang Iser i sin tiltredelsesforelesning «Tekstens appelstruktur» (1981 [1970]) 16
skrevet følgende:
En litterær tekst afbilder ikke objekter, men den skaber dem heller ikke i den her beskrevne forstand; i
bedste fald kunne den beskrives som en fremstilling af reaktioner på objekter. Dette er også grunden til,
at vi i litteraturen genkender så mange elementer, som også i vor erfaring spiller en rolle. De er blot
anderledes sammensat, dvs. de konstituerer en for os tilsyneladende velkendt verden i en afvigende, for
os uvant form […] Dens [tekstens] realitet beror ikke på, at den afbilder forhåndenværende virkelighed,
men på, at den stiller indsigt i denne til rådighed (1981: 107).

14

Jamfør Rhedin (1992: 178–182), i tillegg til Kress og van Leeuwens påpekning av vestlige konvensjoner om
leseretning som styrer plassering av gitt informasjon mot venstre side av oppslaget, og ny, eller vesentlig,
informasjon følgelig mot høyre (2006: 179–180), som nevnt ovenfor i kapittel 2.2.
15
Ifølge Mads Claudi (2013: 23) er begrepet ‘underliggjøring’ oversatt fra det russiske ‘ostranenije’ og
forekommer i andre oversettelser i termene ‘fremmedgjøring’ og ‘desautomatisering’. Med latinske bokstaver er
den russiske originaltittelen på Sjklovskijs artikkel «Iskusstvo kak prijom» (1916).
16
Forelesningas tyske originaltittel er «Die Appellstruktur der Texte: unbestimmtheit als Wirkungsbedingung
literarischer Prosa» (1970).
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Den litterære teksten kan altså betraktes som en reaksjon på virkeligheten, og, i forlengelsen
av dette, anspore innsikt i denne, eller også bidra til samfunnsengasjement. Det er i lys av
slike forestillinger store deler av Gro Dahle og Svein Nyhus sitt forfatterskap kan ses, som i
sin funksjon resonnerer den realistiske tradisjonens diktning idet man forsøker å sette et
saksforhold på tiltalebenken. Likevel er det kanskje forsettet om å gjennom litteraturen
benevne, og å gi forskjellige former for overskridende erfaringer et språk, som står øverst på
agendaen når Dahle og Nyhus skriver og tegner. Gro Dahle uttalte på et forfattermøte i regi
av Deichman bibliotek høsten 2018, at for hennes skrivende virke er det interessant å prøve å
besvare spørsmålet: «Hvordan er det å være menneske når det er vanskelig å være
menneske?» (Dahle 2018). I radioprogrammet Salongen på NRK P2 gir Dahle uttrykk for at
det dramatiske emnet som eksempelvis Sinna Mann åpner for, kan fungere befriende for et
barn som i det fortalte kjenner seg igjen. Vissheten om at erfaringa deles av andre barn hvis
liv rommer «kjellere, og mørke kott, og vanskelige hjørner» (Dahle 2016), vil kunne bidra til
å minske følelser av skam når opplevelsene gis et språk.
I etterdønningene av det vi kan kalle Lussis gjennombrudd, i både konkret og overført
betydning, forsterkes underliggjøringa som litterært grep idet flere jenter stikker fram fra
veggen. Verbalteksten benevner jentene ved navn, og henviser leseren til bildet: «Ser du at de
titter fram? / Kikker ut. / Kryper ut. / En og to og tre og fire og fem. // Bare kom, du, sier
Lussi / og rekker hånden fram» (oppslag 13). Igjen understøtter modalitetene hverandre da
Lussis utstrakte hand gjengis i bildet,
pekende i retning de skyggeaktige
jentene fra veggen. Også Lussis
oldemor kommer til syne, både ved
navns nevnelse i verbalteksten, og i
bildet hvor Lussi og hennes foreldres
blikk og kroppsholdning retter
oppmerksomheten mot framtoninga
av den gamle dama i veggen
Oppslag 13

(oppslag 14). Oldemoras og de andre

jentenes tilsynekomst mot slutten av bildebokas narrativ, tyder på at Lussi ikke er den eneste
som har vært fastsittende i veggen. Avslutningsvis kan boka dermed sies å løfte fram Lussi
som representant for og ledd i ei lengre rekke av innestengte, snille piker. Blant de litterære
sådanne, etablerer Snill, med Genette, en metatekstuell relasjon til tekster skrevet et drøyt
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århundre tidligere. Jeg kommer nærmere inn på dette aspektet ved bildeboka som i
herværende oppgave sorterer under neste hovedkapittel om intertekster i Snill.

4.7 Kiasmen som strukturelt prinsipp, ironi og
fordobling
Som nevnt innledningsvis mener jeg kiasmefigurens omsluttende og fordoblende A–B–B–Aform er beskrivende for strukturen i Snill. I likhet med dannelsesromanen, anlegger bildeboka
et overordna hjemme–ute–hjem-forløp, hvor den endringa Lussi målbærer i hjem-fasen,
speiles og ses i lys av bokas ansats, nemlig utgangsposisjonen hjemme. Idet narrativets
avslutning resonnerer begynnelsen, og på ulike vis avviker fra denne, framheves også
hovedpersonens utvikling. Om den dannelsesreisen vi som lesere bevitner i Snill har sin årsak
i ytre eller indre faktorer, er ikke entydig. Fortellinga antyder imidlertid at Lussis oppførsel
og væremåte i hjemmemiljøet høster bifall hos foreldrene (se omtalte verbaltekst i oppslag 3).
Men all den tid hun er snill, flink og stille, noe som tilsynelatende fungerer godt innenfor
husets fire vegger, avsløres denne framtoninga som lite gangbar i møte med utemiljøet på
skolen. For idet den i hjemmet etablerte væremåten konfronteres, blir Lussi borte.
I det siste oppslaget trekker det halvnære-nære bildeutsnittet av hovedpersonen
leseren nærmere slik at Lussi synes enda tydeligere, og kontrasterer måten hun framsto på i
første oppslag hvor hun gjennom verdiperspektivering syntes uforholdsmessig liten sammen
med det øvrige inventaret. I siste
oppslag opptar Lussi med
blikkvektoren den
leserhenvendelsen som blei etablert
i omslagets peritekster. Begge
modalitetene viser fram ei jente som
er langt mindre strigla, og dermed
framstår i kontrast til jenta i den
første hjemme-fasen, for nå gjesper
Lussi «så høyt og så langt / at
kjevene knaker / og jekslene synes»

Oppslag 15

(oppslag 15). På bildet vises Lussi med svarte flekker på kjolen og i ansiktet, og håret hennes,
med vektorpiler i alle retninger, står i skarp kontrast til tilsvarende tidlig i bildeboka,
eksempelvis i oppslag 2. Som nevnt kommer en tilsvarende visuell kontrast til uttrykk i de
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dannelsesfortellende ytterpunktene som tittel- og kolofonside representerer. Hvis
retningspilene i håret bidrar til å skape et dynamisk uttrykk (oppslag 15), blir Lussis
kroppsholdning ei motvekt, en ikke-transaksjon; hun er på stedet, tilsynelatende tilfreds med
tingas tilstand. Når fingeren til Lussi peker opp i nesa, kan det kanskje tyde på en i personen
integrert, snarere enn en utadretta, dynamikk? For Lussi må stå for sin egen frigjøring, og de
endringene som må til, finner sted i henne, mer enn i miljøet omkring.
Kiasmen innebærer altså ei strukturell speilvending, og åpner for idéen om
motstykker. I Snill spores dette i bildebokas ironi og i dens fordoblinger. For at ironien kan
settes i spill, kreves minst to forhold, og dermed finnes et ironisk potensial i bildebokas
samspill mellom ord- og bildemodaliteten, slik Birkeland, Mjør og Teigland påpeker: «I bilda
kan ein også overraske ved å leggje til nye meiningsdimensjonar i ei personskildring»
(2018b: 121). I artikkelen «Irony as a Principle of Structure» fra 1971 hevda
litteraturkritikeren og professoren Cleanth Brooks at ironien produseres gjennom kontekstens
indre press på tekstens deler (1993 [1971]: 65).17 Hvis Snill leses i en kontekst hvori
forventninger om barndom som fylt med frihet og leik er rådende, øver konteksten press på
den i overkant regulerte barndommen som ord og bilder uttrykker, og skaper slik ironiske
spenninger i ikonoteksten. I siste oppslag i Snill kommer imidlertid ikke modalitetenes
samlede uttrykk i like påtrengende grad i konflikt med de holdningene en leser har til barn og
barndom, slik Ingeborg Mjør og Tone Birkeland har påpekt er tilfelle i bokas tidlige oppslag
(2012: 82). Slik utlades delvis ironien i takt med Lussis dannelse mot ‘avdannelse’, kan man
kanskje si, all den tid fortellingas hovedkonflikt utgjøres av dannelsen i sin overdrevne form.
I antologien Udviklingsromanen – en genres historie (1982), som også rommer
omtalte Rigmor Bækholms artikkel, skriver litteraturhistoriker Lise Busk-Jensen i sin artikkel
«George Sands Consuelo og La Comtesse de Rudolstadt – en dannelsesroman om
kvindelighedens udvikling og heltindens afvikling» om de sosialhistoriske forhold som
skaper skillet mellom hjemmet og samfunnet for øvrig. Når Bækholm, som ovenfor nevnt,
påpeker ei spaltning mellom en produksjons- og en intimsfære, knytter Busk-Jensen ulike
normsett til disse. I førstnevnte sfære råder verdiene vareproduksjon, fornuft, kollektiv
underordning og kapitalrasjonalisme, som motsvares i intimsfærens behovsrelasjoner,
følelser, individuell hensyntagen og humanisme (Busk-Jensen 1982: 188). Når Snill stiller
ulike fordoblinger til uttrykk, strukturelt så vel som tematisk, mener jeg dikotomien BuskJensen påviser, kan knyttes til den fordoblinga Lussi tematisk representerer ved å være to i
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én. Noe forenkla kan den væremåten Lussi tilkjennegir i første hjemme-fase, korrespondere
med normsettet i produksjonssfæren, hvorpå de egenskapene hun utvikler i konfrontasjon
med ute-miljøet, kan sies å tilsvare verdier i intimsfæren; ei utvikling fra en passiv, regulert
væren, mot en aktiv, dynamisk og i større grad deregulert sådan. Idet Lussi ved fortellingas
slutt ser ut til å ha integrert sine to ytterpunkter (se for eksempel oppslag 2 og 10),
demonstrerer Snill at også bildeboka er en velegna form for å, med Bækholm, bearbeide ei
tvangsmessig oppdeling i to separate sfærer.
Fordoblingene, speilingene, eller også de dikotomiske figurene som kommer til
uttrykk i Snill, kan spores i flere av de betydningslaga bildeboka produserer, og ansporer
følgende undersøkelse av intertekstene i fortellingas ‘vegger’.
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5 Intertekstualitet
«Enhver barndom yter noe stort,
uerstattelig for menneskeheten»
-Walter Benjamin, konvolutt N i Passasjeverket

Når jeg i dette kapitlet har valgt overskrifta intertekstualitet, og ikke for eksempel Gérard
Genettes begrep transtekstualitet, beror dette på to forhold: For det første har intertekstualitet
slik Julia Kristeva lanserte begrepet i 1966, sikra seg rotfeste som et allment begrep, også
utenfor litteraturvitenskapen, innen Genette i 1982 presenterte sin snevrere versjon av
begrepet som en av fem typer transtekstualitet. For det andre kan et vidt
intertekstualitetsbegrep dekke både den tekstanalytiske framgangsmåten Genette anlegger, og
Kristevas standpunkt om at all tekst uavvendelig bygger på annen tekst (Kristeva 1995
[1966]: 37). Dette siste har berøringspunkter med intertekstualitet som metafiktivt element og
dermed med en postmodernistisk tekstforståelse slik blant andre litteraturforskeren Linda
Hutcheon beskriver den i boka A Poetics of Postmodernism (1988). I den postmodernistiske
tilnærminga til intertekstualitet ligger tekstproduksjonens sjølrefleksivitet og
problematiserende aspekt nedfelt, trekk jeg mener å kunne spore også i bildeboka Snill.
I Kristevas utlegning av Bakhtins dialogbegrep kommer et viktig moment til syne.
Hvis all tekst bygger på annen tekst, og hver av størrelsene som møtes i dialogen (les:
forfatter, leser og kontekst) representerer ulike tegnsystem og verdisett, er språket aldri
ideologisk nøytralt. Når Kristeva skriver at «any text is constructed as a mosaic of quotations;
any text is the absorption and transformation of another», løfter intertekstualitetsbegrepet i og
med denne definisjonen fram at «poetic language is read as at least double», altså flertydig
(Kristeva 1995: 37). Slik sett reartikulerer Kristeva med begrepet om intertekstualitet
tankegods fra semiotikken og Saussure, når denne, som nevnt (2.2), påpekte at det ikke er noe
ved uttrykket (signifikanten) som henviser til et stabilt innhold (signifikat); forholdet er
arbitrært.
I artikkelen «Tekstteori» fra 197318 presenterer Roland Barthes sin definisjon av
intertekstualitet, og er i stor grad på linje med Julia Kristeva når han skriver følgende:
Hver tekst er en intertekst; andre tekster er tilstede i den, på forskjellige nivåer, og i mer eller mindre
gjenkjennelige former. Dette er tekster fra fortidens kultur eller fra samtidens; all tekst er en ny vev av
forgangne sitater. Gjennom teksten – og redistribuert i den – passerer biter av koder, formuleringer,
rytmiske mønstre, fragmenter av sosiale språk osv., for det er alltid språk før teksten og omkring den
[…] interteksten er et allment område for anonyme formuleringer som sjelden kan spores tilbake til en
opprinnelse, og for ubevisste eller automatiske siteringer uten bruk av anførselstegn (1993 [1973]: 78).
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Artikkelens franske originaltittel er «Theorie du texte» (1973) og var opprinnelig skrevet som oppslag i
leksikonet Encyclopedia universalis, volum 15.
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Dermed kan ikke, som Barthes skriver, intertekstualiteten begrenses til et spørsmål om kilder
og påvirkning all den tid begrepet i større grad krever en undersøkelse av ulike skrivemåter.
En slik tilnærming til intertekstualitetsbegrepet trekker veksler på Gérard Genette og
verket Palimpsests fra 1982. Som nevnt i kapitlet om transtekstuelle kategorier (2.3),
indikerer ‘palimpsest’ prinsippet om at all tekst bærer med seg spor av annen tekst, og at
tidligere skrevne tekster kan være til stede som underliggende strukturer. Et slikt idémessig
utgangspunkt kan litteraturforskerne Sandra Gilbert og Susan Gubar sies å ha inntatt med sin
utgivelse fra 1979, The Madwoman in the Attic, hvis hovedtese er at det i de undersøkte
forfatternes tekster er bygd inn skjulte og mindre sosialt aksepterte meningsnivåer under det
overfladiske plottet (1984 [1979]: 73).

5.1 Jenter på loft og i vegger
Studien til Gilbert og Gubar har som sitt empiriske materiale et utvalg av 1800-tallets
engelskspråklige, kvinnelige forfatterskap. Deres funn er at forfatterne gjennomgående
benytter seg av et bildespråk som forteller om ulike former for galskap som følge av en
innestengt tilværelse i et patriarkalsk samfunn, hvori kvinner forstås innenfor rammene av en
engel–monster-dikotomi: «if they do not behave like angels they must be monsters» (Gilbert
og Gubar 1984: 53). Hvis det rådende idealet for kvinner i det viktorianske samfunnet knyttes
til hennes egenskaper som føyelig og akseptabel innenfor etablerte sosiale normer, hvilke
Gilbert og Gubar hevder samtidig litteratur skrevet av menn understøtter (1984: 29), finnes
òg et antitetisk speilbilde som synliggjøres idet kvinner demonstrerer væremåter som
vanligvis er forbundet med menn. Eksempelvis beskriver Goethe, ifølge Gilbert og Gubar,
idealet om kontemplativ reinhet som en feminin egenskap, og følgelig idealet om
betydningsfull handling som eksklusivt maskulint (1984: 21). Forfattergjerninga og det å
kunne skrive kreativt blei dermed en aktivitet forbeholdt mannen, og følgelig ansett som
ikke-kvinnelig.
Med henvisning til litteraturforskeren Harold Bloom og uttrykket ‘anxiety of
influence’ beskrivende for mannlige forfatteres stadige forsøk på originalitet, bidrar den
stereotype forestillinga om kvinnelighet til at de kvinnelige forfatterne utvikler den
tilsvarende, men ifølge Gilbert og Gubar langt mer primære varianten ‘anxiety of authorship’;
«a radical fear that she cannot create, that because she can never become a ‘precursor’ the act
of writing will isolate or destroy her» (1984: 48–49). Gilbert og Gubar synes altså å hevde at
innenfor den rådende diskursen eksisterer ingen forbilder for skrivende kvinner, og de kan
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heller aldri sjøl innta en slik rolle; for kvinner er dermed det å skrive en potensielt
ødeleggende manøver. Det er under slike forutsetninger Gilbert og Gubar mener å spore at de
kvinnelige 1800-tallsforfatterne gis sin litterære gestaltning i skildringer av innestengte og
gale kvinner, hvis uttrykk poeten Emily Dickinson beskreiv som ‘the infection in the
sentence’ (Gilbert og Gubar 1984: 51–52). Hos Charlotte Perkins Gilman, amerikansk
forfatter og samfunnsforsker (1860–1935), kommer dette til uttrykk i novella «The Yellow
Wallpaper» fra 1892, hvori, i likhet med Snill, veggen, eller tapetet, gjøres til fortellingas
sentrale metafor og omdreiingspunkt.
I Gilbert og Gubars analyse bringes virkelighetsreferansen i Gilmans novelle til
overflata idet hovedpersonen, henvist til loftsrommet for å gjennomføre den såkalte
‘hvilekuren’, kan sies å framstille forfatterens egen situasjon (1984: 91). Dette har belegg i
den forklaringa Gilman gir og som i oktober 1913 blir publisert i The Forerunner, et
tidsskrift etablert av forfatteren sjøl og hvis sentrale profil var kvinners rettigheter. Når
Gilman skriver at hennes dårlige mentale helse blei forsøkt løst med formaninger om å holde
seg innomhus og bedrive høyst to timer intellektuell aktivitet daglig, hvilket viste seg å gjøre
tilstanden verre (1998 [1913]): 86), er sammenfallet med fortelleren i «The Yellow
Wallpaper» klar. I Gilmans novelle oppdager den kvinnelige førstepersonsfortelleren et
underliggende mønster i tapetet som dublerer fortelleren, og særlig har blitt forstått som et
bilde på hennes undertrykte kreativitet. Mannen hennes, John, lege og tilhenger av eksakt
vitenskap – «he scoffs openly at any talk of things not to be felt and seen and put down in
figures» (Gilman 1998 [1892]: 29) – dikterer utførelsen av den hvilekuren hun er pålagt.
Ettersom det underliggende mønsteret i tapetet på loftsrommet blir gradvis mer levende, ser
det også ut til å losjere en skapning der: «The faint figure behind seemed to shake the pattern,
just as if she wanted to get out» (1998: 36). Når John entrer loftsrommet og oppdager at
hvilekuren har spilt fallitt, ender også novella idet han, ironisk nok, besvimer.
Det intertekstuelle forholdet som kan etableres mellom Gilmans novelle og Snill,
underbygger skrift- og bildemodalitetens gjennomgående henvisning til Lussis
kjønnstilhørighet; eksempler finnes både verbaltekstlig eksplisitt, «Det er jenta si, det! / Det
er jenta si!» (oppslag 1) og visuelltekstlig implisitt gjennom konvensjoner knytta til farger.
Hvis det på bakgrunn av kjønn knytter seg ulike forventninger, slik Sandra Gilbert og Susan
Gubar hevder litteraturen har gitt uttrykk for, og som Charlotte Perkins Gilman med sin egen
situasjon som forelegg påviser i «The Yellow Wallpaper», kan Snill sies å påstå at slike
undertrykkende mekanismer fortsatt er operative i det moderne samfunnet Lussi er plassert
inn i. Når bildeboka kan fungere som korrektiv til tradisjonelle sjangerbeskrivelser av
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dannelsesromanen, er det fordi den i sitt forløp gjennomgår faser lignende dem Elaine
Showalter påpeker som karakteristiske for litterære subkulturer.19 Fra å imitere den rollen
eksempelvis jenter er forventa å fylle, til å opponere mot eller bryte med denne, beveger
Lussi seg endelig mot en form for, med Showalter, sjøloppdagelse, ei reetablering av egen
identitet. At Lussi også hjelper andre innestengte jenter ut av veggen, gir dannelsesforløpet
tydeligere preg av kvinnefrigjøringsprosjekt.

5.2 Myte som intertekst
I boka Children’s Literature Comes of Age (2016 [1996]) peker Maria Nikolajeva på at
effekten av å bruke mytiske elementer i et ellers realistisk og moderne narrativt miljø, vil
forsterke effekten av dem som intertekstuelle verktøy (158). Forutsetninga er nødvendigvis at
man som leser oppfatter relasjonen, hvilket Nikolajeva også understreker (2016: 156, 158). I
artikkelen «’Nå er det nok!’ – heltinneroller i endring» (2013) har litteraturpedagog Hanne
Kiil gjort oppmerksom på Lussis likhet med den hinduistiske gudinna Kali, og dermed også
en intertekstuell relasjon som underbygger den overskridende metamorfosen bildebokas
hovedperson gjennomgår. Kiil slutter sammenligninga ut ifra oppslag 9 i Snill hvor Lussi
visuelt er framstilt med hele fem
armer, og slik resonnerer
framstillinger av Kali (se
eksempelvis artikkelbildet i Store
norske leksikon, Jacobsen 2018).
Avbildninger av Kali er
skrekkinngytende når hun ofte ses
dansende på slagmarka eller
likbrenningsplassen, bekransa med
avhogde hoder (Jacobsen 2018).

Oppslag 9

Jeg var i kapitlet om peritekstene i Snill (3.1) inne på det meningspotensialet som
ligger i navnet Lussi gitt dets slektskap med navnet Lucia. I nevnte artikkel av
religionshistoriker Helene Næss heter det videre at Sankta Lucia-markeringa, til minne om
den kristne kvinna Lucia som lot øynene sine stikke ut da hun ikke ville gifte seg med en
hedensk mann, blei introdusert av Vatikanet som ei erstatning for en hedensk
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kvinneskikkelse, kalt Lussi, som kirka ville demonisere (Næss 2007). Omkring år 1400 lå
vintersolverv til datoen 13. desember, som i norsk folklore kaltes Lussinatta, «etter den
kvinnelige vetten Lussi som fra da av og frem til julaften red fra gård til gård og gjorde det
utrygt å ferdes utendørs. At Lussi har hatt horn vet vi fordi hun også ble kalt for julegeita»
(Næss 2007). Geita som attributt, har Lussi til felles med gudinna Kali som i den hinduistiske
kulten feires i egne templer og gis blodige ofre, særlig geiter (Jacobsen 2018). Lussi var altså
som en slags arbeidstilsyn å regne og opptrådte gjerne med et følge av gjengangere; hun blei
rasende om juleforberedelsene ikke var fullført i tide, «særlig det som medførte
sirkelbevegelse, for eksempel spinning, maling og baking», påpeker museumsdirektør ved
Tromsø Museum, Marit Anne Hauan, og historieprofessor Liv Helene Willumsen (2016).
Helene Næss (2007) poengterer videre at folkloreskikkelsen Lussi har slektskap med den
enda eldre hedenske gudinna Perch som ofte framstilles med både et lyst og et mørkt ansikt,
og hvis navn, i likhet med Lucia, betyr ‘den lysende’. Både Perch og Kali er eksempler på
dobbeltgudinner som Næss (2007) mener finnes i flere kulturkretser. Kali knyttes til død og
ødeleggelse, men er samtidig gjenstand for ei rik hymnediktning (Jacobsen 2018). Perch på
sin side er «den som får sola til å snu», og som andre dobbeltgudinner ses hun som
personifikasjonen av sammenhengen mellom liv og død; dobbeltgudinnene «er derfor både
vidunderlige og fryktelige på samme tid» (Næss 2007).
Det tvetydige ved hovedpersonen i Snill underbygges slik sett gjennom hennes
intertekstuelle fellesskap med vetten Lussi og gudinna Kali. Karakteregenskapene Lussi både
i ord og bilde framstilles med i oppslag 1 og 9–10, blir dermed stående i et ytterligere,
nærmest diametralt, motsetningsforhold til hverandre. Med utgangspunkt i oppslag 9 i Snill,
går imidlertid de mytiske intertekstene lenger idet også Lussis trilogifelle, Mumme, eller
rettere Moni, innlemmes. Som nevnt i forfatterskapsomtalen (1.4), inngår Snill i et tematisk
samband med bildebøkene Bak Mumme bor Moni og Sinna Mann. I de to førstnevnte
aksentueres bøkenes tematiske likhet ved den transformasjonen til flerlemmede vesener som
både Lussi og Mumme gjennomgår. Når Mumme blir Moni, sin voldsomt sinte andre
halvdel, framstiller både ord og bilde fordoblinga på ulike måter. Et sted vises Moni visuelt
med to sett armer (Dahle og Nyhus 2000: side 12),20 som gjenspeiles i oppslaget hvor Lussis
brøl er i ferd med å arbeide seg fram og hun på bildet i oppslag 9 har fått fem armer. Bildenes
blanding av vidt forskjellig pekende vektorlinjer, understreker uroa og det voldsomme ved
den sinnefølelsen som kommer til uttrykk, og ved bruk av fordoblingene markeres den
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overskridende krafta sinnet hos både Lussi og Mumme (og også Pappa i Sinna Mann)
representerer.
Det ropet som bygger seg opp hos Lussi og som
eksplisitt beskrives i verbalteksten: «Det kribler
og surrer. / Det freser og suser, bruser og
sprenger. / Et rop arbeider seg fram ifra magen. /
Og ropet vokser seg stort i munnen» (oppslag 8),
utløses i det Åse Marie Ommundsen i et intervju
har kalt ‘urskriket’ (Munch 2010). At sinnet
dermed kan regnes som noe ur-naturlig og tidløst,
utnytter Dahle og Nyhus tydelig i Bak Mumme
bor Moni når det i verbalteksten leses at «Moni er
Side 12 (Dahle og Nyhus 2000)

hundre millioner år» og har «vært i verden
bestandig» (2000: 13); han «ble født dypt under

vann og lærte å rope av vulkanene», hvorpå det i bildet ses en rødglødende Moni med røyk
strømmende ut av den gapende munnen (10–11). Bildeboka kaller med dette på fabel og
myte, hvilket understrekes gjennom den redundante beskrivelsen av den store, svarte hesten
med 16 bein som Moni kommer ridende på (eksempelvis side 5, 10, 22–23); for ifølge norrøn
mytologi rir også krigsguden Odin på en flerbeint hest. Forbindelsen mellom Snill og Bak
Mumme bor Moni styrkes i den intertekstuelle veven med enda en tråd når også Moni i
verbalteksten får horn (2000: side 13), og Lussi «blir til en okse» (2009: oppslag 9), i tillegg
til at hun altså kan inngå i intertekstuell relasjon til vetten Lussi og dennes geit. Betydninga
av sinnet som en naturlig og evig komponent i menneskers følelsesliv, som behøver en ventil
dersom den gjemmes bort, framheves i Snill blant annet gjennom bokas intertekstuelle
forbindelse til Bak Mumme bor Moni.
At sinnet både av barn og voksne også må læres som ei kraft med stort potensial i
begge retninger, presiseres ad ulik vei gjennom slektskapet mellom de tre bøkene i det jeg har
kalt ‘sinna-trilogien’. Det tvetydige ved sinnet, for så vidt gjeldende for den betydninga ordet
både i tonem 1 og i tonem 2 representerer, vises særlig fram ved fordoblingene som finnes i
hver av trilogiens bildebøker. I Sinna Mann forteller både ord og bilde at Pappa må lære å
kjenne og bestemme over alle de ‘jeg’ som bebor ham (2010 [2003]: oppslag 17). I Bak
Mumme bor Moni betones Mummes dobbelthet visuelt ved at Moni både får flere armer, som
nevnt, men òg flere rekker med tenner; videre ses Mumme med mange ansikter i noe som
ligner et knust speil, og verbalt har Moni «bare knyttnever som knytter seg og knytter seg»
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(2000: 12–13). Ved bildebokas slutt tar Mumme Moni, nå som Lille Dumme Ape, i handa;
for «Mumme skal bli Dobbeltmumme» (29–30). Verken Pappa, Mumme eller Lussi kvitter
seg helt med sine doble jeg ved bildebøkenes slutt, og slik oppheves heller ikke det tvetydige
ved dem. Kanskje blir en rest av ironisk spenning og friksjon igjen når tvetydigheten
integreres, og dermed anerkjennes, antagelig som kilde til videre utfordring og utvikling. I
Snill kan et konkret uttrykk for dette spores i siste oppslag (15) når orda med spørsmålet
antyder: «Kanskje det fins andre vegger? / Kanskje det fins flere / helt usynlige jenter?», og
bildet bidrar med den lille gutten nederst i høyre hjørne hvis blikk og venstrehands vektorer
er vendt mot den tidligere nevnte grå, svampelignende kladden; settingas ubestemmelige
artefakt og bildebokas gjennomgående friksjon, kan hende, som videreføres i guttens
funksjon som visuell sidevender, mot det progressive høyre, og ut av boka.

5.3 Intratekstuelle referanser
Som nevnt innledningsvis i kapitlet om forfatterskapet til Gro Dahle og Svein Nyhus (1.4),
fungerer de interne henvisningene til eget forfatterskap som ei understreking av bildebøkenes
slektskap, så vel som ei forsterking av deres tematikk. Dahle og Nyhus skriver og tegner
bøker som vil påvirke, de bidrar –med Iser i sitatet ovenfor – til innsikt i det samfunnet
bøkene inngår i. Når Tone Birkeland sammen med kunsthistoriker Frøydis Storaas i 1993 kan
hevde at bildebøker «sjeldan og aldri [går] i brodden» (1993: 13), viser seinere utvikling,
med Dahle og Nyhus’ forfatterskap som eksempel, at tendensen i barnelitteraturen har snudd.
I det innledende kapitlet om tidligere forskning omhandlende Snill (1.2), nevnte jeg Åse
Marie Ommundsens lokalisering av bildebokas enkelte inter- og intratekstuelle referanser. I
oppslag 11 i Snill viser bildet fram både Mumme, Lille Lu og Viktor, de to sistnevnte fra
Nyhus’ henholdsvis Lille Lu og trollmannen Bulibar (2001) og Verden har ingen hjørner
(1999), i tillegg til to personer som kan ligne forfatterne sjøl. Imidlertid mener jeg
beskrivelsen Ommundsen gir av disse elementene som «en morsom detalj» ved bildeboka
(2010: 117), kan utvides all den tid slike intra- og metatekstuelle trekk avdekker atter nye
betydningslag og dels kan sies nettopp å skape ei bildebok ‘med brodd’. Når disse
elementene innlemmes i Snill, framheves dessuten bildebokas plass i et komplekst, tematisk
nettverk. Dahle og Nyhus’ forfatterskap viser fram et breit spekter av barn som på ulike og
lignende vis har det vanskelig, og slik poengterer det òg hvor vidt barnas problemer kan
ramme, for hvor mange det kan gjelde.
De intra- og metatekstuelle referansene i Snill som jeg i det følgende undersøker, er
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visuelle bidrag til narrativet, og som sådan virker de avløsende og ekspanderende i det
multimodale samspillet. Tilsynekomsten av Viktor finner sted to ganger, under leiteaksjonen
etter Lussis forsvinning og bak beina til politikonstabelen i døra etter at Lussi har sprengt seg
ut av veggen (oppslag 6 og 11). Pappeska Viktor i begge tilfeller har med seg, gjør ham også
lettere å identifisere, når denne opptrer som Viktors følgeattributt i bildeboka Verden har
ingen hjørner (1999), skrevet og tegna av Svein Nyhus. Bildeboka utgjør ei rekke punktvise
nedslag i den erfaringa Viktor samler om seg sjøl og om verden, eksempelvis i oppslag 27
hvor Viktor på bildet sitter ved sida av pappeska med en spade i venstrehand og med blikket
vendt mot marken han holder i den høyre; «Beina mine løfter magen min, / og skuldrene
mine løfter hodet. / Veggen løfter taket, / og trærne løfter himmelen, / og himmelen løfter
sola. / Men ingen løfter markene i bakken. / Markene i bakken, / de må klare seg sjøl»
(Nyhus 1999). Kanskje er Viktors oppdagelse her at ethvert individ inngår i en kosmisk
sammenheng og samtidig besitter en egen, indre logikk. For som markene i bakken må også
Lussi hanskes med de forutsetningene hun er gitt og det samfunnet hun inngår i, men hun må
frigjøre seg sjøl.
I innledninga til denne oppgaven nevnte jeg Nina Goga og hennes doktorgradsarbeid
som gjennom undersøkelse av Nyhus’ Verden har ingen hjørner samt andre barnelitterære
tekster av Ragnar Hovland og Einar Økland, setter seg fore å finne ut hvordan kunnskap
(forstått som det allerede foreliggende) og kuriosa (forstått som «det vi finner, gjerne ved
hjelp av et nysgjerrig og oppmerksomt blikk, og som vi vil ta vare på») er identifisert, forstått
og ordna (Goga 2007: 13–14). Teksten til Nyhus blir av Goga ansett som en slags moderne
‘orbis pictus’, en bildekatalog over verden som gjennom tilknytning til katalogsjangeren
setter Verden har ingen hjørner og Viktor i forbindelse med begrepa ‘samling’ og ‘samler’
(2007: 22). Som bindemiddel i arbeidet benytter Goga tekster av Walter Benjamin, marxist,
filosof og kunstteoretiker, hvis mangfoldige forfatterskap Goga karakteriserer:
I ulike tekstsammenhenger og med flere års mellomrom insisterer Benjamin altså på bruddet, innfallet
og slumpen. Å gå en omvei vil også si å være mer opptatt av det som kan skje underveis enn av målet i
seg selv. Barnets livsverden og Benjamins attityde som fagformidler til barn har dette felles; å stanse
opp, springe av veien, plukke opp avfall og rester, samle på skruer og steiner og kanskje komme til
skolen eller i mål, til konklusjonen eller poenget med lommene eller tekstene full av saker og ting som
ikke umiddelbart synes å henge i hop og som kanskje er uegnet i en målstyrt eller resultatorientert
tenkning (2007: 27).

Kan kanskje benjaminsk tankegods belyse, i forlengelsen av og i tillegg til de tidligere
nevnte, også andre dikotomier som i Snill settes i spill? Som den mellom rasjonell
systematisering på den ene sida, og alternative ordensmåter på den andre? Mellom kunnskap
og kuriosa, eller det som henholdsvis kanskje kan kalles en temporær og en romlig
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anskuelsesform? Tilløp til svar på dette gis i det følgende.
I sin analyse av Snill løfter Ommundsen fram betydninga av de mange klokkene som
opptrer visuelt og leser at disse sammen med spredte utklipp fra leksikoninnførsler om
teknikk, industri og matematikk (se oppslag 11 og 12) representerer et rasjonalisert samfunn
som preges av tidsklemme (Ommundsen 2010: 111). Tidsklemma kan, ifølge Ommundsen,
for vår tids barn anses som en ny usynliggjørende trussel, og slik kan Lussis utbrudd også
betraktes som ei frigjøring fra tidsjaget i voksensamfunnet (2010: 120). Ved det jeg i
undersøkelsen av bildebokas struktur omtalte som vendepunktet i Snill (oppslag 10), innføres
en annen orden; rettvinkla tallmønstre brytes og erstattes av en organisk flytende, marmorert
kulisse. I tråd med Ommundsens påpekning, bryter systemene sammen som følge av
kaoskreftenes frislipp (2010: 111). I innledninga til den norske oversettelsen av Walter
Benjamins Passasjeverket,21 et historiefilosofisk foretagende i montasjeform, skriver
litteraturviter Arild Linneberg og filosof Janne Sund om Benjamins fornuft som en annen
fornuft, «en fornuftens Andre», og videre:
Ifølge kaosteori er virkeligheten strukturert på en annen måte. Ikke ‘logisk’ og ‘rasjonelt’, men kaotisk,
etter andre mønstre. En annen fornuft! Den finnes i tysk tradisjon siden Kant, og utvikles i 1920-årenes
kunst, særlig av surrealistene. André Breton oppfordret til å våge å utsette seg for kaos, det vil si for
virkeligheten i sin alminnelighet (2017: 77).

Når Gro Dahle forteller om sitt eget skrivearbeid slik det foregår i idéfasen, henter også hun
inn Breton, den kanskje fremste representanten for surrealismen, og hans framheving av det
betydningsfulle ved å ‘av-tenke’, det vil si tenke intuitivt, eller «åpne for det som ikke er
flinkt» (Dahle 2016). Ifølge litteraturviter Truls Olav Winther (2018) var den surrealistiske
retninga anført av Breton, videre enn et litterært program, og litteraturen blei snarere ansett
som middel til å oppnå menneskelig frigjøring. Imidlertid antyder Winther totalitære
tendenser implisitt i Bretons ‘surrealistiske revolusjon’, hvilket resonnerer Dahles (2016)
bemerkning om at mennesker flest med god grunn har både ei analytisk og ei intuitiv side,
men at sistnevnte kan være til hjelp for å tenke sjøl og tenke nytt. Som nevnt er ikke den
forandringa Lussi gjennomgår, total; hun målbærer ei integrert endring, en ved bildebokas
slutt mer nyansert karakter som med tenking langs andre baner enn de som tallmønstre og
linjeark representerer, en annen fornuft, har staka ut ei ny retning.
Kanskje kan man hevde at Snill både tematisk-abstrakt og konkret stiller ei temporær,
lineær rasjonalitetstenkning opp mot ei romlig, sirkulær og kaotisk sådan. I bildeboka faller
ulike tidsplan sammen idet de sammenstilles: fortid representert ved jentene i veggen og

21

Verkets tyske originaltittel er Das Passagen-Werk (1927–1940).
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oldemor, nåtid representert ved Lussi, og framtid antyda gjennom frampek og henvisninger
til andre potensielt usynlige jenter utenfor bildebokas narrativ. Antyder Snill med oppløsinga
av konstruerte ordenssystemer og innføringa av kaotiske tilstander, at det finnes en annen
orden verdt å vie oppmerksomhet, i form av elementer og kuriositeter i tilværelsen som ikke
passer inn i skjematiske oversikter? Slik barn ofte samler på ting ikke ut ifra tingas
nytteverdi, men ut ifra deres egenverdi. I essayet «Om å samle ting, bruddstykker,
begivenheter, historier m.m. Bemerkninger om Walter Benjamin, Pippi Langstrømpe m.fl.»
(1993) skriver idéhistoriker Tore Eriksen om Benjamins materialistiske historiker, eller
samler, som forsøker å redde det samlede fra en ‘kapitalistisk’ orden: «Derfor fremstiller
Benjamin ofte ‘samleren’ som en som systematisk ‘mis-siterer’ sine funn, ved å rive dem ut
av deres vante kontekst, for så å stykke dem sammen i en ny og annen form for orden som
åpner for helt andre erfaringsaspekter ved tingen» (Eriksen 1993: 106). Så demonstrerte
Benjamin sjøl nettopp montasjen som framgangsmåte og formprinsipp i Passasjeverket.
Ifølge Arild Linneberg ville Benjamin «fange de mikrologiske detaljene som ellers forsvinner
systematisk fra systematiske framstillinger som baserer seg på orden og kontinuitet», og slik
innebærer formen refleksjonen om det som er framstilt (Linneberg 1993: 175).22 Beskrivende
er Benjamins eget utsagn innledningsvis i Det tyske sørgespillets opprinnelse, hvor han om
tekstens traktatform skriver at framstillinga er innbegrepet av metoden (Benjamin 1994
[1928]: 29).
Når Nina Goga i sin avhandling undersøker tekstutvalgets epistemologiske rom, altså
hvordan tekstene tilkjennegir erkjennelsesteoretiske holdninger, kan Viktor ses som
representativ for samlerens, og barnets, kuriøse blikk på verden omkring seg, og hvis samling
framstår som «gjenstandsopphopninger og med en encyklopedisk framfor en taksonomisk
orden», i tråd med «Benjamins materialistiske historiograf som tenker samlingen og historien
spatialt» (Goga 2007: 225). Forbundet med dette er også et skarpere skille mellom kunnskap
og kuriosa som fra midten av 1700-tallet følger med naturvitenskapen, og som, ifølge Goga,
fjerner restene av det nysgjerrige eller kuriøse blikket fra «vitenskapens positive vokabular»
(2007: 208, 220–222). I Verden har ingen hjørner viser Viktor fram og oppjusterer med det
kuriositetenes egenart og epistemologiske status, kan man kanskje si. Goga observerer
hvordan faren til Viktor i bildebokas oppslag 20 visuelt ses farende av sted med et slips fullt
22

Linneberg og Sund skriver om Benjamins framstillingsform i innledninga til Walter Benjamin. Skrifter i
utvalg, bind 1 (2014) følgende: «Frankfurternes fragmentform hadde sin filosofiske begrunnelse i mistroen til
filosofien, til systemtenkningen. Benjamin og Adorno skrev filosofisk i dikterisk form. De var skeptiske til
begrepene og oppvurderte bildet som en underminering av begrepene, som låste saksforholdene fast istedenfor å
åpne dem» (side 70).
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av tall rundt halsen (Goga 2007: 196), og verbalteksten forteller om en slags uoppløselig
forbindelse: «Pappa har slips. / Og slipset henger fast i halsen, / og halsen henger fast i
slipset» (Nyhus 1999: oppslag 20). Slektskapet til Lussis far antydes ved at også han på
bildene bærer symbolske attributter som knytter ham til en rasjonell og kapitalistisk orden: en
genser med mønster av digitale
tidspunkt og ei avis med
børsnoteringer (Dahle og Nyhus 2009:
oppslag 5 og 3). At dette er en orden
som også synes tidsbeklemt, slik
Ommundsen har pekt på, forsterkes
visuelt i oppslag 5 når armbåndsuret
til Lussis far kan sies å speile og
fordoble klokka som henger på veggen
Oppslag 5

bak ham.

Når Viktor dukker opp innenfor rammene av Snill, bidrar han med motvekt; han
framstår som et visuelt hint, til både Lussi og leseren, og åpner for andre måter å tenke og
samle på som er annerledes enn den
orden de voksne representerer. Om
bildeboka kan sies å kritisere slike
ordensmåter i vårt moderne samfunn,
beror på hvorvidt leseren oppfatter
virkelighetsreferansen i det verbalvisuelle narrativet som relevant. I de to
følgende kapitler forsøker jeg å vise
hvordan Snill på forskjellige vis knytter
an til sin utenomlitterære kontekst.

Oppslag 20 (Nyhus 1999)

5.4 Bildebokas virkelighetsreferanser
Slik sannhetsverdien i verbale utsagn kan dømmes etter deres aktivering av ulike modale
hjelpeverb, forklarer Gunther Kress og Theo van Leeuwen hvordan modalitetsmarkører også
i visuelle uttrykk anvendes for framstilling av en representativ virkelighet (2006: 154–156).
Virkelighetsreferanser i et visuelt uttrykk forekommer i grader eksempelvis beroende på de
abstrakte, naturalistiske eller teknologiske markørene som i bildet er anvendt, og en
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hensiktsmessig balanse mellom slike ‘kodningsorienteringer’ er nødvendig for ikke å tilsløre
de poeng avsenderen ønsker å formidle (Kress og van Leeuwen 2006: 165–166, 171–172). I
tråd med Saussure framhever Kress og van Leeuwen det sosiale aspektet ved
modalitetsbedømmelser; de er «dependent on what is considered real (or true, or sacred) in
the social group for which the representation is primarily intended» (2006: 156).
Ingeborg Mjør spør i artikkelen «Humor og alvor i bildeboka – Sanningsvurdering av
ikonotekstar» (2015) hvordan leseren skal ‘tro’ på teksten; hvilken type sannhet eller
virkelighet teksten representerer (49). Med henvisning til det Anne Løvland har kalt
sammensatte teksters ‘signal om sanning’, skriver Mjør at ei bildebok kan romme flere slike
signal; den kan «reindyrke eit sanningsmodus, eller spele på fleire» (2015: 55). Med
bildebøkene Den grådige ungen (1997) og Håret til mamma (2007) som eksempler, påpeker
Mjør hvordan Dahle og Nyhus etablerer realismeoverskridende univers hvori et tydelig
didaktisk prosjekt kan identifiseres gjennom bildebøkenes representasjon av emosjonell og
psykologisk sannhet (Mjør 2015: 53). Heller enn å bedømme den enkelte modus’ særmerke i
Snill, finner jeg det her mer interessant å konfrontere det overordna perspektivet som
modalitetsbegrepet løfter fram, og som både Viktor Sjklovskij og Wolfgang Iser i sitatene
ovenfor (4.6) antyder: Snill spiller på flere sannhetsmodi, og oppnår med det på en
‘avautomatiserende’ måte å påpeke, og kritisere, sider ved den virkeligheten som omgir
bildeboka. Kanskje kan et direkte visuelt uttrykk for den brobygginga mellom modaliteter
som Snill kan sies å aktivere, ses i bildebokas oppslag 11 hvor Lussi står med ett bein på to
adskilte deler av et linjeark; den, for
leseren, venstre delen knytter an til
andre interntlitterære figurer
representert ved Lussis foreldre,
læreren og vaktmesteren, mens den
høyre delen, som nevnt, tilfører
narrativet intra- og metatekstuelle
elementer i form av de figurer som
ses i døråpninga, blant andre
Mumme, Viktor, Gro og Svein.

Oppslag 11

I Maria Nikolajevas forståelse av intertekstualitet synes hun å forholde seg til Mikhail
Bakhtins dialogbegrep og prinsippet om at all kunst inngår som nye ledd i en stadig pågående
samtale, slik at «[t]he meaning of the text is revealed for the reader or researcher only against
the background of previous texts» (Nikolajeva 2016: 153). Nikolajeva og Scott har videre
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påpekt at enkelte teoretikere sorterer intertekstualitet under metafiksjonelle elementer, og at
intertekstualitet «naturally brings to our attention the existence of other ‘realities’ outside the
given text» (2006: 227). Uavhengig av kategorisk plassering, betoner sitatet en sentral
funksjon ved en teksts intertekstuelle elementer: de skaper brudd i narrativet og kan bli som
en slags pekere å regne idet de viser til tekstens kontekst, og, slik de metafiktive elementene
særlig gjør oppmerksom på, både tekstens og kontekstens konstruerte karakter. Med en
postmodernistisk tekstforståelse i mente, som jeg i følgende kapittel kommer nærmere inn på,
kan det samfunnskritiske potensialet i Snill sies å på subtilt bildemodalt vis ekspandere
bildebokas betydningslag.

5.5 Metafiktive pekere
Dag Solstad skriver i boka Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896
(2013) følgende under ei utlegning av lensmann Anund Rolleivsons tilstedeværelse under
kongehyllinga på Akershus slott i juni 1591: «Fordi det er Dag Solstad som later som det er
Anund Rolleivson som tenker dette, men det er det ikke. Det er Dag Solstad» (2013: 12).
Riktignok aksentuerer Solstad seg sjøl for å problematisere det å skulle gi historiske
hendelser litterær form, men demonstrerer like fullt, som Snill, en form for postmoderne
holdning til representasjon. Imidlertid framstår ikke den sjølrefleksiviteten som produseres i
Snill like eksplisitt, sett i forhold til Solstad. Til den metafiksjonen som visuelt oppstår i
døråpninga i bildebokas oppslag 11, hvor Åse Marie Ommundsen også har identifisert Dahle
og Nyhus’ tre barn (2010: 117), føyer det seg et verbaltekstfragment i siste oppslag; snur man
bildeboka opp ned, framgår det i skrifta: «Simon, Kaia og Ninni er verdens fineste barn.
Deres alder er for øyeblikket» (oppslag 15). Verbaltekstens avbrudd gir orda tydeligere preg
av tekstfragment på lik linje med det som ses under feiekosten til vaktmesteren og som ligner
en leksikoninnførsel om elva Eufrat. I tillegg viser orda i tekstfragmentet tilbake til, og kan
dermed også sies å ytterligere antyde tilstedeværelsen av, forfatternes tre barn innenfor
rammene av Snill. Hva kan slike innslag i bildebokas narrativ bety?
I boka Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction (1984) gir
litteraturforsker og -kritiker Patricia Waugh metafiksjonsbegrepet følgende definisjon:
Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws
attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and
reality. In providing a critique of their own methods of construction, such writings not only examine
the fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible fictionality of the world
outside the literary fictional text (1984: 2).

46

Slik sett trekker begrepet metafiksjon veksler på annen kritisk teori, representert ved blant
andre sosiologen og filosofen Theodor Adorno, –tilknytta Frankfurterskolen23 i likhet med
Walter Benjamin–, og filosofen og idéhistorikeren Michel Foucault, som alle, ad ulik vei,
framsatte teorier og demonstrerte tenkning som kan sies å problematisere språket og de
maktforhold som i det gjør seg gjeldende.
Som kritisk verktøy betrakta, bygger òg metafiksjonsbegrepet på nevnte Ferdinand de
Saussure og hans påvisning av språket som tegnsystem der tegnet består av forbindelsen
mellom uttrykk (signifikant) og innhold (signifikat), samt språkets doble egenskap av det
Saussure kalte ‘la langue’ (språket som system og klassifikasjonsprinsipp) og ‘la parole’
(språkpraksis som utgangspunkt for menneskelig kommunikasjon). Med Saussure
understrekes språket som konvensjon, en ‘sosial institusjon’, og dermed noe som stadig er i
forandring; for evnen til å artikulere tale utøves ved hjelp av det instrumentet, systemet, som
skapes og forutsettes av kollektivet (de Saussure 1970: 39, 34–35). For den som befatter seg
med metafiktive skriverier, oppstår følgelig et grunnleggende dilemma når problematiseringa
av språklige relasjoner beror på nettopp de samme språklige relasjonene som analytisk
verktøy; Waugh skriver: «The metafictionist is highly conscious of a basic dilemma: if he or
she sets out to represent the world, he or she realizes fairly soon that the world, as such,
cannot be ‘represented’. In literary fiction it is, in fact, possible only to ‘represent’ the
discourses of that world» (1984: 3–4). Diskurs forstås, med Michel Foucault slik det framgår
i boka The Archaeology of Knowledge (1972 [1969]),24 som historiens skiftende
begrepsforståelse; det innholdet som forskjellige uttrykk til enhver tid utstyres med. 25
Foucaults diskursbegrep synes altså å implisere ei uavvendelig ideologisk lading av språket,
hvorigjennom ulike verdisett og oppfatninger av forskjellige saksforhold kommer til uttrykk,
og står slik sett i en viss relasjon til Julia Kristevas forståelse av intertekstualitet som nevnt
innledningsvis i dette hovedkapitlet. I neste (sjette) kapittel vil det her omtalte hentes opp i en
avsluttende diskusjon om hvilken begrepsbruk bildeboka Snill framstiller og går i dialog med.
Bildet i oppslag 4 i Snill viser fram en globus som i egenskap av kart eller oversikt
over verden også kan anses som en slags intertekstuell, metafiktiv peker, gitt premisset om at

Frankfurterskolen betegner det miljøet av samfunnsforskere og filosofer som vokste fram rundt ‘Institutt for
sosialforskning’, grunnlagt i Frankfurt av marxisten Felix Weil i 1923, og som avfødte flere former for kritisk
teori.
24
Verkets franske originaltittel er L’archéologie du savoir (1969).
25
Med berøringspunkter til dialogbegrepet, knytter Mikhail Bakhtin i avhandlinga Problems of Dostoevsky’s
Poetics, i engelsk oversettelse (1984 [1929, 1963]), diskurs til begrepet ‘heteroglossia’, som ifølge
Litteraturvitenskapelig leksikon vil si «sammensetningen av stemmer som er relatert til hverandre som en form
for dobbeltstemt diskurs» (Lothe m.fl. 2015: 42).
23
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bildebokas nåtidsplan ligger nær vår egen moderne samtid, slik de tre fjernkontrollene på
bildet i oppslag 3 signaliserer. Birkeland og Mjør påpeker hvordan den visuelle modaliteten
bidrar med kunnskapskritikk inn i narrativet når «Nyhus viser ein globus med eit Afrika som
ikkje lenger finst, med ‘Belgisk Kongo’ og ‘Rhodesia’ frå kolonitida» (2012: 84).
Anakronismeglobusen opptrer igjen i oppslag 11 hvor Europa fortsatt inneholder
Tsjekkoslovakia, og mot globusens øst ses Sovjet-samveldet. Som en historisk og
dokumentarisk detalj betrakta, kan kanskje globusen ses i lys av det Linda Hutcheon lanserte
i begrepet historiografisk metafiksjon (1988) i hvilken historiske detaljer skrives inn i verket
for i sin tur å bli ‘falsifisert’ som et uttrykk for den postmoderne holdninga at virkeligheten
bare er tilgjengelig for oss gjennom tekster, eller tekstuelle spor. Postmodernistisk kunst
målbærer med andre ord ei oppfatning av virkeligheten som utilgjengelig som virkelighet per
se, men tilgjengelig som en tekst om virkeligheten; en representasjon (Hutcheon 1988: 129).
De historiske detaljene blir bevisst fordreid for å understreke det fiksjonelle, og dermed
diskursivt bestemte, ved teksten.
Gjennom den fordreide globusen synes Snill imidlertid først og fremst å tydeliggjøre
den kunnskapsdiskursen skolen demonstrerer hvis potensielle slagside er at avvik, omveier
og kuriosa, –en annen fornuft–, som ikke passer inn i vitenskapelige systemer og mønstre,
både konkret og overført degraderes til fotnoter. Tatt i betraktning også den kritikken
bildeboka retter mot lite oppmerksomme voksne, påpeker omtalte verbaltekstfragment om
Simon, Kaia og Ninni som verdens fineste barn (oppslag 15), at utsagn om verden må ses i
forhold til den konteksten utsagnet ytres i, som Hutcheon òg påpeker (1988: 75), slik ethvert
barn jo bør anses som verdens fineste for sine foreldre. Når bildeboka så påpeker seg sjøl som
artefakt, gjennom globusen, men nok tydeligst ved at Nyhus har tegna inn bildebokskaperne
(oppslag 11), kan metafiksjonen sies å fungere som en påminnelse om teksten og kontekstens
konstruerte ordensformer. I følgende og avsluttende kapittel vil jeg undersøke hvorvidt
mønstrenes betydningslag problematiserer dette, eller også gjør Snill problematisk.
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6 Mønstre
– Avsluttende betraktninger
«Feilen lå hos deg,
men den merka meg»
Frida Ånnevik i sangen «Gutt» (2017)

I kapitlet om bildebokas paratekster påpekte jeg hvordan Snill allerede i sin ansats, i form av
peritekstuelle ressurser som omslag og tittelside, presenterer motiviske og antyder tematiske
mønstre. Siden mønstrene spores gjennomgående ved at flere elementer i bildebokas narrativ
kan knyttes til dem, avslører de sentrale, multimodale betydningslag. De peritekstuelle
ressursene antyder eksplisitt mønstermotivets tematiske side når Lussi visuelt på bokas forog tittelside nesten går i ett med henholdsvis mønsteret av soler og millimeterpapiret. Av
disse to variantene er bildet på tittelsida tydeligst i hintet om at Lussi er ment å passe inn i en
regelmessig og firkanta orden i tråd med det de rette formene
ifølge Gunther Kress og Theo van Leeuwen representerer, slik
sitatet ovenfor viser (3.1) og som jeg gjentar deler av her: «In
contemporary Western society, squares and rectangles are the
elements of the mechanical, technological order, of the world
of human construction […] they are the choice of geometrical
abstractionists, artists for whom art has to be, above all,
Tittelside

rational» (Kress og van Leeuwen 2006: 54).

Gjennom undersøkelsen av intertekstualiteten i Snill, forsøkte jeg å vise hvordan en
systematisk, målrasjonell orden knyttes til de voksne og til skoleinstitusjonen som framstilles
i bildeboka. Det systemet som utgjøres av firkantens horisontal-vertikale vektorer, opptrer i
bildebokas oppslag 1–8 i varianter av, kronologisk, millimeterpapir, linjeark, regneark, tavlas
talltabeller, farens genser med tidspunkt, og en hel vegg fylt med tall. Anspora av de ironiske
spenningene i det multimodale narrativets første del, er det dette mønstersystemet som
destabiliseres fra og med oppslag 9 hvor Lussi er i ferd med å brøyte seg fram, ut av veggen,
og linjene med tall danner vektorer som peker i retninger både oppover, nedover og på skrått,
og slik gir inntrykk av frislipp og kaos. Et konkret uttrykk for vendepunktet ses i oppslag 10
hvor de rettvinkla mønstrene fortrenges av en organisk bakgrunn av marmorert papir hvis
konturer i de følgende oppslaga utjevnes til mer ubestemmelige bakgrunnskulisser. I siste
oppslag ses begge deler: et gulv av linjeark og en vegg i lyserød pastell, en kombinasjon som
gir signaler om en i løpet av bildebokforløpet erverva balanse mellom personlighetens
ytterpunkter.
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Mønstrenes opposisjoner korresponderer tematisk med de dikotomier Lussi integrerer,
som forsøkt vist i kapitlet om bildebokas struktur av dannelsesroman, samt i undersøkelsen
av de mytiske intertekstene som bebor Snill. Rigmor Bækholm påpekte
dannelsesromansjangerens utgangspunkt i samfunnets oppdeling i to separate sfærer,
produksjons- og intimsfæren, med hvilke Lise Busk-Jensen forbinder to ulike normsett.26 Når
kvinner særlig har blitt plassert i intimsfæren, og blitt vurdert for sin kvinnelighet etter i
hvilken grad de målbærer de egenskaper som i denne er verdsatt, synes blant andre Elaine
Showalter å mene at et kvinnelig frigjøringsprosjekt innebærer å løsrive seg fra nettopp slike
konstruerte opposisjoner; frigjøringa krever dermed «a turning inward freed from some of the
dependency on opposition» (Showalter 1977: 13). Slik kan man også hevde at forventningene
som knyttes til kjønn, bør være romslige nok til at både jenter og gutter kan føle seg hjemme i
dem. I Snill kan millimeterpapiret altså leses metaforisk som uttrykk for innestengte
eksistensformer, eksempelvis de som konstruerte kjønnsroller representerer og som bildeboka
kan sies å reprodusere.

6.1 Multimodale problemer
Oppslag 9 i Snill framstiller Lussis utbrudd i emning, og i verbalteksten skildres Lussis
hamskifte på følgende måte:
Hun blir til en hammer. Hun slår og hun slår.
Hun blir til en syl og et bor og en hakke.
Hun stanger med hodet. Hun blir til en okse.
Hun slenger med halen. Hun blir til en kølle.
Hun blir til en slegge. Hun spenner og sparker.
Hun blir til en plog. Hun brøyter seg fram.
Og murpussen raser.

Med henvisning til dette oppslaget, avslutter Kjersti Lersbryggen Mørk, litteraturpedagog ved
Norsk barnebokinstitutt, sin anmeldelse av Snill med å bemerke det hun leser som bokas
budskap: «Vi skal ikke rose jenter fordi de er snille, flinke og pene når vi ønsker oss sterke,
selvstendige jenter. Amen. Men hva når Lussis maskuline sider heies fram, og vi må på
bøllekurs for å bite fra oss – kan det hende vi fjerner oss fra jentenes arena og agenda?»
(2003). Som vist i det foregående inviterer den doble personligheten Lussi representerer, til
sporing av dikotomiske opposisjoner, eller motsetningspar, hvilket også tydeliggjør
kjønnsaspektet. Tone Birkeland og Ingeborg Mjør påpeker om Lussi at hun framstår som
«sjølve prototypen på ‘snill jente’» (2012: 83). Videre fungerer Maria Nikolajevas
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Se kapitlene 4.2 og 4.7 i denne oppgaven for henholdsvis Bækholm og Busk-Jensens bemerkninger.
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skjematisering av maskuline og feminine stereotypier (2005: 149–150) beskrivende for
Lussis utvikling idet hun gjennom bildebokas forløp kan karakteriseres først av adjektiv
knytta til den feminine stereotypien (sårbar, passiv) og siden av tilsvarende forbundet med
den maskuline sådanne (uavhengig, aktiv).
Litteraturteoretiker og filosof Judith Butler bidro med boka Gender Trouble.
Feminism and the Subversion of Identity (2006 [1990]) med teoretisk rammeverk til den
feministiske kritikken generelt, og til såkalt ‘queer theory’, skeiv teori, spesielt. Med
utgangspunkt i tankegods representert av særlig Michel Foucault, legger Butler fram et ikkeessensialistisk syn på kjønn og en kritikk av repressive kjønnsnormer som bygger på binære
motsetninger, slik det mannlige og heteronormative paradigmet trenger en motpart for å
opprettholdes (Butler 2006: 73–74). Dels som ei videreføring av forfatteren og filosofen
Simone de Beauvoirs tenkning, er et hovedpoeng hos Butler skillet mellom biologisk og
sosialt kjønn (‘sex’ og ‘gender’), hvor særlig dette siste er teoretisert innenfor lingvistiske og
diskursive rammer og er som sådan ikke noe gitt.27 De normer som knyttes til kjønn anses
altså som sosiale konstruksjoner, eller «an expectation that ends up producing the very
phenomenon that it anticipates» (Butler 2006: xv). At kjønnsbegrepet Butler opererer med er
performativt, gjør det også tvetydig når repetitive handlingsmønstre framholdes som både
konstituerende og destabiliserende på diskursen (2006: 198–200): Konstituerende fordi
handlingsmønsteret dannes på bakgrunn av de rådende forventninger til kjønn, men
destabiliserende fordi handlinger som ikke svarer til disse forventningene nettopp også
utfordrer dem. Ved å gjøre opprør mot det normative mønsteret hun i bildebokas første del
innpasses i, øver Lussi ei subversiv virkning på stivna kjønnsrollemønstre; hun skaper, med
Butler, sitt kjønn performativt.
Visuelt skildrer oppslag 9, særlig ved hjelp av fordoblingene av Lussis armer og de
vektorlinjene som utgår fra henne, ei langt mer aktivt handlende jente på vei til å bli skikkelig
sinna. Slik svarer også her den visuelle modaliteten bekreftende på Scott McClouds retoriske
spørsmål om hvorvidt følelser kan anskueliggjøres (1994: 118). Den ovenfor siterte
verbalteksten i samme oppslag skaper redundans modalitetene imellom i verselinjenes
gjentatte daktyliske versefot og dermed intensiverte rytme. De falliske attributtene Lussis
metamorfose skildres i, understreker videre det Snill kan sies å framstille som frigjøring via
27

I essayet «Det poststrukturalistiske bildet av biologisk og sosialt kjønn» påpeker litteraturforsker Toril Moi
uklarheter i et slikt skille når Butler i både Gender Trouble (1990) og Bodies That Matter (1993) antyder at
heller ikke biologisk kjønn kan anses som en prediskursiv kategori. Essayet inngår i andreutgaven av samlinga
Hva er en kvinne. Kjønn og kropp i feministisk teori (2005 [1998]: 53–89), oversatt fra engelsk av Rakel
Christina Granaas og gjennomgått av Toril Moi.
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mannlige betydningssfærer, hvilket òg er det som synes å bli gjenstand for Mørks kritikk. For
om ikke det å være tøff, tydelig, sterk og sjølstendig betegner noe essensielt maskulint, er det
nettopp disse kjennetegna som utgjør den maskuline stereotypien i opposisjon til dens
feminine motpart, og som i Snill løftes fram som løsninga på problemet Lussis forsvinning i
veggen. Sett slik kan de motsetningene som bebor Lussi, altså òg gjelde de normative
mønstre hun er fanga i: hun må utvikle tradisjonelt sett maskuline egenskaper for å til slutt
kunne balansere mer spenningsfritt mellom sine to ytterpunkter. Samtidig kan bildebokas
framstilling av Lussi leses som en replikk til vårt samfunn idet vi innretter oss, som Mørk
peker på, med bøllekurs for jenter som trenger å bite fra seg. Når bildeboka med dette berører
kjønnsproblematikken, åpner den òg opp for refleksjoner omkring sementerte forestillinger
om kjønn. For bruddet er ikke Lussis, ei heller Gilmans førstepersonsforteller i «The Yellow
Wallpaper»; bruddet tilhører den diskursen som ordner verden i binære opposisjoner og som
danner premisset for den kritikken blant andre Simone de Beauvoir og seinere Judith Butler
på ulike måter tar til orde for. De metafiktive innslaga i Snill kan dermed fungere som
påminnelse om at verken forfattere, tegnere eller lesere kan innta et nøytralt perspektiv fra
hvilket ikke-ideologiske dommer om verden kan felles.
Hvorvidt egenskapene stille, flink og snill er beskrivende for en væremåte Lussi er
tvunget inn i, gis ikke entydig svar i bildeboka. Men i narrativet som presenteres, er det altså
Lussi, snarere enn hennes omverden, som må endre seg for at hun skal bli synlig i et samfunn
som trenger at hun roper høyt. Problemet rammer dermed dobbelt når det kritiske verktøyet
bildeboka stimulerer til bruk av i vår egen omgang med begrepa, også kan anvendes på
bildeboka sjøl. Tidlig i bildebokas forløp er nevnte egenskaper, som i paradigmet særlig
knyttes til jenter, noe som hefter ved Lussi og som dermed degraderes når de erstattes av
hovedpersonens nærmest motsatte framtoning ved bildebokas vendepunkt og løsning. I
essayet «Women’s Time» (1995 [1979]) framhever Julia Kristeva viktigheten av litteraturens
mulighet til å belyse det som i samfunnet ellers er underkommunisert (207), og sjøl om hun
her tar for seg framstillinger av kvinner, er Kristevas påpekning gyldig også i et videre
perspektiv. For ettersom de ironiske spenningene i Snill avtar, blir Lussi òg likere andre
framoverlente og heltemodige barnelitterære figurer, som Pippi Langstrømpe, Harry Potter
og Tonje Glimmerdal. 28 En slik tendens trekker Lussis tidlige væremåte i negativ retning, og
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I sin masteroppgave «Jakten på Pippi og Nancy Drews arvtagere i moderne norsk barnelitteratur. En
heltinnestudie» (2007) etterlyste imidlertid litteraturviter Nina Méd flere barnelitterære heltinner, når hun i sin
studie fant at disse opptrer med lav frekvens. Sjøl om Méds etterlysing ser ut til å bli besvart på andre felt,
eksempelvis i seinere Disney-produksjoner med figurer som Elsa fra filmen Frost og Vaiana fra filmen med
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bidrar til en barnelitterær kultur hvor barn som trenger å være stille følgelig mangler
representasjon. Framhever Snill med andre ord at man må rope høyt for å bli sett? Utviklinga
som i bildebokas hovedperson stilles til skue, kan bifalles, men man kan samtidig kritisere
samfunnet for å heie fram primært den væremåten som Lussi i fortellingas forløp beveger seg
mot. Kan hende ligger ikke feilen bare hos Lussi, men også i et ikke-lydhørt samfunn som
mister nærsynet, og griper til kikkert.
Imidlertid rommer Snill hint om dette, for som forsøkt vist i det foregående, minner
bildeboka òg om barnets måte å forholde seg i tilværelsen på, slik Viktor med pappeska kan
bidra til å justere våre oppfatninger av hva som er verdt å innlemme i ei samling. Som jeg
kommer noe nærmere inn på nedenfor, kan den lille gutten nederst i høyre hjørne i
bildebokas siste oppslag ses tilsvarende, som en påminnelse om barnets årvåkne blikk for det
lavmælte og det som ikke er umiddelbart synlig, og hvis ei i større grad uordna og åpen
tenking ikke like lett plasserer ting og mennesker inn i konstruerte systemer. Påstanden
Walter Benjamin bringer inn i Passasjeverkets konvolutt N, gjentas følgelig gjerne: «Enhver
barndom yter noe stort, uerstattelig for menneskeheten» (2017 [1940b]: 786).

6.2 Problemer under debatt!
I tråd med Ferdinand de Saussures påpekning av det arbitrære forholdet mellom tegnets to
sider, uttrykk og innhold, markerer Snill begrepas ustabile identitet ved, ad metatekstuell vei,
å påpeke sitt eget narrativ som konstruksjon, som del av den samme diskursen den forsøker å
utfordre. Slike postmoderne tilløp i bildeboka tilskynder altså å gå begrepsbruken i Snill
nærmere etter i sømmene. Når jeg innledningsvis mente å kunne se bildeboka i lys av
realismens programerklæring slik Georg Brandes formulerte den, er det kan hende nettopp
omkring uttrykkas innholdsmessige implikasjoner at bildeboka inviterer til debatt. De
betydningsmønstre uttrykket ‘jente’ innebærer, er berørt ovenfor. Disse ansporer bildebokas
samfunnsmessige parallell i kjønnsforventninger som en art sosial kontroll i regi av det Åste
Dokka i en kommentar i avisa Vårt Land kaller «en tilsynelatende liberal majoritetskultur»
(2019). Dokka, med ei doktoravhandling om kjønn og teologisk menneskesyn, hevder at til
tross for at aksepten for avvik har økt, utvides ikke de kategoriene vi tenker eksempelvis
kjønn innenfor; i stedet opprettes mange små: «Vi iler til med diagnoser og merkelapper for
barn som ikke er som majoriteten – om det er ADHD eller kjønnsdysfori. Å gå under radaren

samme navn, er den fortsatt på sin plass og den utelukker ikke mitt poeng om at brei representasjon er viktig,
også uavhengig av kjønn.
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er i enda mindre grad mulig i dag enn da jeg vokste opp» (2019). Malens utilstrekkelighet er
slagsida som kommer til uttrykk i et samfunn med hang til å innordne mennesker i mønstre
og kategorier, ei systemtenkning som altså kan finne motvekt i barnets blikk. Linda Holmer,
leder for bildebokutdanninga ved kunsthøyskolen i Gøteborg, påpekte i et seminar ved Norsk
barnebokinstitutt (2018) at kunstopplevelser nettopp åpner for det uferdige og tilliten til at
man ikke veit. For også i egenskap av kunstprodukt rommer Snill en mulighet til å øve
motstand.
Bildebokas tittel utgjør et annet uttrykk som gjennom fortellingas forløp lades med
mening, og som i Snill som nevnt synes å stå i nær forbindelse til både uttrykket ‘flink’ og det
lydlig beslekta ‘stille’. Uttrykka danner det paradigmet Lussi blir iført, og som siden leder til
bildebokas hovedkonflikt idet hun forsvinner inn i veggen. Også uttrykket ‘tid’, representert
særlig i bildenes mange klokker, løftes fram ved at Lussi reartikulerer ‘snill pike-idealet’ og
dermed den historiske arven etter jentene i veggen og Lussis oldemor. Men tida fungerer i
bildeboka òg som en størrelse de voksne forvalter på en dårlig måte, slik at tid blir til
travelhet og tidsklemme. Åse Marie Ommundsen leser disse aspektene ved bildeboka som
henholdsvis en repetert og en ny form for usynliggjøring, hvor dette siste beror på samfunnets
«krav til lønnsomhet og effektivitet som kan gjøre det vanskelig for barnefamiliene å få tiden
til å strekke til» (2010: 110).
Når Snill ses som innlegg i samfunnsdebatten, stiller den òg spørsmålet om et
oppegående, demokratisk samfunn er tjent med å fostre opp strengt snille og stille, flinke og
effektive jenter og gutter, og om hvorvidt den tidsbeklemte hverdagen både voksne og barn
inngår i, bidrar til sunn folkehelse. Eksemplifisert ved det strenge kontrollbehovet de som har
opplevd spiseforstyrrelsessykdom rapporterer om, synes Snill å
svare avkreftende på dette, for i takt med at kontrollen
destabiliseres og kaoskreftene gjennom bildebokas forløp gis
større rom, kan Lussi, slik det siste bildet på kolofonsida slutter
seg til, ved fortellingas slutt spise både «[k]alv og ku og sau og
gris / og fisk og kål og gulrot / og femten lange, tynne pølser»,
for «det er noe til sulten jente!» (oppslag 15). I dette henseende
bærer modalitetene ved bildebokas avslutning preg av
redundans, og dermed òg forsoning.

Kolofonside

Det som imidlertid bidrar til å ivareta friksjonen i, men som også åpner opp narrativet
idet fortellinga slutter, antydes tematisk i den verbale modalitetens bemerkning av at det
kanskje finnes andre jenter og andre vegger. Ironisk framstår dette når orda i
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verbaltekstfragmentet under kosten til vaktmesteren skimtes: «lys og velstand i alle hjem»
(oppslag 15). I Dahle og Nyhus’ bildebok Akvarium har Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
observert et lignende ikonotekstuelt hint når både verbal- og bildeteksten antyder at det finnes
flere akvarier som det Moas gullfiskmamma bor i (Bjørkøy 2017: 58). Også i Snill støtter
bildet opp om ordas antydning hvis den nevnte gråblå, svampelignende kladden, som opptrer
i nær samtlige av oppslaga i Snill og i tillegg på bokas bakside, kan leses som bildebokas
gjennomgående friksjon, eller ubestemmelighet.29 I det første oppslaget er den gråblå
klumpen plassert utenfor Lussi, på bordet; siden omslutter den henne (oppslag 7), og ses til
slutt i to deler (oppslag 15), som fragmenter av den gamle orden Lussi har brutt igjennom.
Jeg har tidligere nevnt den lille gutten i bokas siste bilde, hvis venstrehands vektorpil leder
leserens oppmerksomhet mot denne detaljen. Det gråblå visuelle elementet kan leses som et
memento om ‘andre usynlige jenter’, slik den i oppslag 6 ses hengende som en sky over
bygning B, men òg som et symbol på systemer eller diskurser som bør utfordres og stadig
settes sammen på nytt, performativt, og slik, som Walter Benjamins samler, åpne «for helt
andre erfaringsaspekter ved tingen» (Eriksen 1993: 106).
Denne oppgaven har holdt seg med avstikkere til andre tekster som Snill knytter
intertekstuelt an til, det vil si til bildebokas vegghistorier. Viktor fra Verden har ingen
hjørner opptrer i Snill som en visuell detalj, slik han òg er til stede i Svein Nyhus’ bildebok
Jeg! (2004). Sammen med boka Lille Lu og trollmannen Bulibar, også tegna og skrevet av
Nyhus, leser Nina Goga først- og sistnevnte som en trilogi i betraktning av bøkenes samlereller bærermotiv (2007: 59). Om Lille Lu, trollmannens bærer, heter det i Nyhus’ bok
følgende: «Lille Lu har begynt å spare på ting også, akkurat som Bulibar. Kjellerrommet er
nesten fullt allerede, i hvert fall på gulvet, for Lille Lu har ingen hyller å sette noe på. Det er
for det meste småting, det skjønner Lille Lu, sånn som speilbitene, de bøyde spikrene og
esken med de tre knappene. Men det meste går an å bruke om igjen» (2001: 35). I egenskap
av sitt yrke, og visuelt framstilt med lommene fulle av ting og tang (oppslag 15), kan
vaktmesteren i Snill beskrives slik Gogas ord om Lille Lu lyder: «Lille Lu er en ting-samler,
en skrapsamler, en som forstår at et hvert nytt bidrag i en samlers samling fører til
forandringer i helheten og på sett og vis forstyrrer en etablert orden og åpner for å skape en
ny» (Goga 2007: 59). I tråd med det jeg antyda avslutningsvis i forrige avsnitt, blir
framstillinga av den ryddende vaktmesteren i siste oppslag i Snill, et bilde på det å samle
sammen bruddstykker fra det gamle, og å se muligheten til å sette sammen delene på nye og
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Slik jeg antyder avslutningsvis i kapittel 5.2.
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andre måter. Dermed, og med Walter Benjamins begrep om samleren fra Passasjeverkets
konvolutt H, målbærer både vaktmesteren og Lussi på ulike vis en «skapende uorden»
(Benjamin 2017 [1940a]: 409) ved bildebokas slutt.
I Nyhus’ bildebok Jeg! kan korrespondansen med Snill leses i jeg-ets påstand: «Jeg
kan aldri miste meg sjøl. / For jeg bærer med meg hele meg bestandig, / og jeg blir ikke borte
selv om jeg går meg vill / i en stor skog» (Nyhus 2004: oppslag 17). For også den
grenseoverskridende erfaringa Lussi gjør seg, kan rammes av disse orda, særlig når hun
visuelt endatil innlemmes i Jeg!, slik også Lille Lu gjør det sammen med flere andre figurer
fra Dahle/Nyhus-forfatterskapet, som Viktor, Boj, Mamma, Pappa, Åse og Tommy (Nyhus
2004: oppslag 18 og 19). Som svarende til Gro Dahles eget forsett (kapittel 1.4), kan Snill
fungere som trøst hvis fortellinga om Lussi finner gjenkjennelse hos leseren. For Lussi blei
ikke borte, sjøl om hun nesten forsvant i veggen.
Snill bidrar, i likhet med andre bøker i forfatterskapet til Gro Dahle og Svein Nyhus,
til å finne et språk for marginaliserte erfaringer som i barnelitteraturen og i
kunnskapsuniverset er underkommunisert og befinner seg i randsonene. Ved å hente fram
også i denne forstand bildebokas ‘vegghistorier’, kan bøker som Snill hjelpe barn med «att
växa inn i samhället», slik Ulla Rhedin uttrykte det på ovenfor nevnte seminar ved Norsk
barnebokinstitutt (2018). Som jeg har forsøkt å vise, er det òg mulig at Snill kan utfordre den
andre veien, ved å hjelpe samfunnet til å vokse rundt barna. Med et ord Svein Nyhus sjøl tar i
bruk (2003: 47), kan man med god grunn dermed hevde at bildebokas mange betydningslag
gjør Snill til en ‘synapsebygger’ for både store og små. Og for å gi rom til tekstens mange
nyanser, vinner både Dahles ord og Nyhus’ bilder på å leses sakte, og, slik barn ofte
oppfordrer til, flere ganger.
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