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Statusen ar lf,g men kraven iir h6ga. Si ser det ut for bilderboken i Norden.

FOrfattarna Rakel Helmsdal, AslaugJ6nsd6ttir och Kalle Criettler arbetar pi

nya bokmanus och jamfor den faroiska, islandska och svenska situationen.

Vem respekterar
bllderboken?

nappt tviiriga I(lara har just fitt
hora "Nej! sa lilla monster" for
forsta gingen. Hon tycker att den
1r otdck, men vill hora den igen.
Sedan vill hon hora den tvi ginger

till och "moste;'" blir snabbt en av hennes
favoritbocker.

Boken ir skriven av tre forfattare som
rriffades pi ett nordiskt f<jrfattarseminarium
pi Biskops-Arnos folkhogskola zoor. Rakel
Helmsdal kommer frin Fdrciarna, Aslaug

J6nsd6ttir frin Island och I(alle GrlLettler frin
Sverige. Tillsammans exploderade de av

kreativitet och gjorde halva boken pi fem
timmar, texten vexte fram samtidigt som
bilderna.

Till slut blev det en bilderbok som upp-
mdrksammats av de flesta tidningar,

fitt det stora islandska illu-
stratrirspriset Dimma-

limm och valts av
Islands bokhand-

lare till zoo4its
bdsta barnbok.

Efter mycket
mejlande
och nigra

resor har
forfat-
tarna nu
samlats
for en in-
tensiv
arbets-

helg i I(aile

Gtiettlers renoverade rSoo-talstorp i Upp-
Iand. Ddr ska tre nya manus om stora och lilla
monster komma ytterligare lite nirmare pub-
licerbart skick. Bland nordiska ordbocker pi
bordettronar lilla monster sjilv, tovad i natt-
svart ull av Rakel Helmsdal till det egna bar-
net. Fyra vitvassa tinder glimmar glatt i en
illrcid mun.

Bide pi Fdroarna och Island har det nord-
iska samarbetet lyfts fram av forlaget och
Iecensenter.

- Det dr intressant for forlagen med sam-
arbetsprojekt mellan nordiska ldnder for di
vet de att de kan fi den samtryckt i flera iind-
er. Det ar ett ekonomiskt argument oavsett
hur stort fcirlaget ar, sager Rakel Helmsdal.

I Sverige fir vi ndstan aldrig se biider-
bocker frin civriga nordiska linder (se fakta-
ruta), medan exporten av svenska biider-
bcicker varit stor under flera decennier.
Aslaug J6nsd6ttir upplever den svenska bild-
erboken som ljus, ldtt och ganska likriktad.
Den isldndska dr mer varierad trots att det
inte finns si minga illustratdrer. Rakel
Helmsdal tycker att de isldndskabilderbock-
erna dr explosiva och vildigt olika de skandi-
naviska.

Hon berittar att det visserligen finns minga
bilderbocker pA Fdrciarna men att de flesta
kommit ut de senaste 4-5 iren. De firciiska
illustratorerna ir heller inte sdrskilt respek-
terade, inte alls som de konstnirer som milar
oljemilningar men dir de flesta ir odugliga
som illustratcirer, slger hon.

Situationen ser likadan ut for bilderbok-
en och barnlitteratur i allminhet pi Fdrciarna

och Island och i Sverige. Rakel Helmsdal tar
en romantdvling 2oo4 pi Fdroarna som ex-
empel: det stod inte i reglerna att den inte var
tilI for barnbocker, men alla visste det. En
barnbok skulle inte ha en chans att vinna.

- En riktig forfattare pi Fdroarna skriver
poesi for vuxna, siger hon.

-Att varken Astrid Lindgren eller Tove

]ansson fick Nobelpriset sdger en hel del,
sdger Kalle Grietpler om den svenska situa-
tionen.

Men pi Islandborjarbilderboken si smitt
stirka sin stdllning. Ett exempel dr Aslaug

l6nsd6ttirs och Andri Snaer Magnasons
"Sagan om denbli planeten", en tjockbilder-
bok med mycket text som riktar sig till dldre
barn in de som vanligen liser bilderbocker.

-Jag tycker det dr bra att iven dldre kan
ldra sig lisa bcicker med bilder och inte bara

text. Bildkonsten har aldrig varit lika stark pi
Island som skrivkonsten. Ndr boken skulle
komma ut pratades det om att de unga kun-
de tycka att den sig for barnsiig ut, men den
unga generationen har nrxit upp med bilder-
bocker och serier. De tycker inte att det ir
konstigt eller barnsiigt med en bok med
massor av bilder, siger Aslaug J6nsd6ttir.

I Nonge pigin nigot liknande. Det statliga
kulturstcidet dr utformat si att det lonar sig

for vuxenpoeter att gdra bilderbocker till-
sammans med illustratorer - och bilderboken
har under 9o-talet tagit steget in i vuxen-
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- Barn tycker om ord som smakar gott, siiger AslaugJ6nsd6ttir (mitten). Tillsammans
bocker om lilla monster (som sitter pi bordet).

och Rakel Helmsdal skissar hon pi tre nya bilder-

* Man harvaritbarn sjllv. Detrdcker. Man
sl<a inte medvetet frirsoka skriva olika for
barn och lrrxna, sdger Rakel Helmsdal.

-Man viil'er automatiskt ett sett att tala
med barnet som man vet fungerar. Det
handlar ocksi om att man miste lyssna pi
barn och inte bara tala till dem. Nir man fir
frigor frin fcirliggare om man verkligen ska
anvinda ett ord som inte ingir i barns voka-
buldr - di dr det nog just det ordet man ska
anvdnda, siger I(alle Griettler.

- Ja, barn tycker or1 ord som smal<ar gott,
siger Aslaug Jonsd6ttir.

text MArten Markne
foto Sofia Mirtensson

Bilderbdcker i Sverige zoo3

Totalt gavs r 326 barn- och ungdomsbocker ut.

Bilderbockerna iir flest med 97 svenska och r97

oversatta fbrstaupplagor samt 66 respektive r9

iterutgivna titlar.
2003 6versattes fyra danska bilderbocker,

fyra norska, en finsk, ingen isldndsk. Oversatt-

ningar frin engelska:ir vanligast (r3z st).

Sverige exporterar fler titlar dn vad som

importeras frin de ovriga nordiska liinderna.

Klilla: Svenska barnboksinstitutet, Statisti ken

fdr zoo4 var inte fardig di denna tidning trycktes,

litteraturen. Statusen for bilderboken hojs
enligt den vanliga logiken att ju ildre publik
en konstform har, desto hcigre virde tillmdts
den.

Samtidigt som barnkulturens status
generellt 1r 1ig stdlls hdga krav pi innehillet,
menar de tre forfattarna. Rakel Helmsdal
menar att det pi Fdrriarna finns ett krav pa aft
bocker for barn ska vara politiskt korrekta. Pi
Island dr det framfor allt jiimstdlldhet som
anses viktigt, siger Aslaug )6nsd6ttir:

D et verkar som om barnbricker helst ska
beskriva vdrlden som den borde vara, inte som
den ir-

Bakom de iogonenfallande grafiska teck-
ningarna handlar "Nej! sa lilla monster" om
hur viktigt det ir att kunna sdga nej it over-
sittare. Id6n var Rakel Helmsdals, men sjilv
vdrjer hon sig mot tanken att barnlitteratur
miste formedla ett budskap. Hon ryser vid
tanken pi 7o-talets bcicker ddr den politiska
id6n kom forst och berittelsen klistrades pi
i efterhand.

Bilderbocker kan liknas vid dikt. De kan
leva pi en stdmning och behover inte forhilla
sig till en id6 pi samma sdtt som annan litte-
ratur, siger Aslaug J6nsd6ttir.

-Men en bok miste ha en bdrande id6.
I(araktirerna och konflikten dr det viktigas-
te. Ndr man vdljer dem si fir man ocksi en
birande id6, sdger I(alle Griettler.

Barnboksforskaren Ulla Rhedin har myn-
tat begreppet "den vertikala frestelsen,"
som innebdr att den lrrxna anvinder sin
automatiska overldgsenhet till att styra bar-
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nets forhillande till boken. lu fler vuxenled
en bok passerar genom desto storre biir risk-
en att vru.xenperspektivet Lar river, menar
Ulla Rhedin.

Minga oversdttare faller for den vertikaia
frestelsen ndr de ligger sig mellan original-
text och overslttning. Ett exempel dr hur
"Vilda bebin" hos Barbro Lindgren och Eva
Eriksson pi ett stille dr arg och besviken,
men pi danska dr "slem" (elak) - och till och
med skulle fortjdna ett kok stryk. Plotsligt
har den charmigt sjdlvstindiga ungen blivit
en odiga, och budskapet ett helt annat. Sam-
ma ride mcitte Pippi Lingsuump i den franska
oversittningen.

En annan aspekt av den vertikala frestel-
sen ir svirigheten att hitta ritt tonfall for
barnbcicker. Barbro Lindgren och Eva Eriks-
sons Maxbrjcker blev kritiserade pi r98o-
talet for att de var skrivna pi smibarnssprik,
medan Anna-Clara Tidholms "I(nacka pi"-
serie pi 9o-talet hyllades for samma sak. I
minga riversdttningar av bcickerna 1r gram-
matik och ordfdljd korrigerade * enligt Ulla
Rhedin antingen av slarv, uppfostringsnit,
anpassning till landets egen bilderbokstradi-
rion eller av ovilja att upphoja smibarns-
sprik till skriftsprik.

Fiin Kalle G0ettler, Aslaug J6nsd6ttir och
Rakel Helmsdal, som tillsammans lotsat
"Nej! sa lilla monster" genom tre fcirlag i tre
olika linder, ut till recensenter och bibliotek
dnda fram till barnen verkar det dndi inte
vara nigot problem att hitta ritt tilltal:
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