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Manglende anmeldelser av tegneserier i norske aviser tyder på at kulturredaktørene er ute av stand til å skille mellom viktig og uviktig.

Skal hypen styre kritikken?

kulturdebatt

FLEkSnES: Rolf Wesenlunds tolkning.

Sjøli og Fleksnes
Hans petter sjøli kan ikke ha

dEn STøRSTE: Jasons krimdrama «Savnet katt» ble anmeldt i flere aviser, men så er Jason også en av de norske kunstnerne med størst
internasjonal anerkjennelse, skriver Morten Harper.
illUstrAsjON FrA BOKeN

tegneserie
landets første seminar om tegne-

seriekritikk arrangeres i Bergen i morgen. Arrangøren Raptus stiller spørsmålet: «Hva er en god tegneserie, og
hvordan skal den vurderes?»
Det er en viktig diskusjon både for
kritikere og serieskapere, men tegneseriekritikkens hovedproblem er at det
er altfor lite av den i dagspressen.
samtidig som utgivelsen av kvalitets-

morten
Harper
tegneseriekritiker i Le
Monde
diplomatique
og fagbokforfatter

tegneserier har fått bedre vilkår med
en egen innkjøpsordning, og interessen for norske tegneseriebøker fra
utlandet er økende, struper avisene
anmelderiet. I dag er det kun Bergens
Tidende og Dagbladet av dagsavisene
som bedriver tegneseriekritikk av
noenlunde omfang.
La oss se på dekningen av det siste
årets sentrale utgivelser: Martin
Ernstsens oppvekstskildring «Eremitt»,
kategorivinner i konkurransen «Årets
vakreste bok», er bare anmeldt av BT
og Stavanger Aftenblad.

mer anmeldt: Både Dagbladet, VG, BT
og Fædrelandsvennen skrev om den.
Men til å være den første egentlige
tegneserieromanen til en av de norske
kunstnere eller forfattere med størst
internasjonal anerkjennelse, er antallet
ikke spesielt imponerende.
vgs anmeldelse kom attpåtil et par

måneder etter utgivelsen, da boken
inntok den amerikanske bestselgerlisten. Situasjonen er ikke bedre for
oversatte kvalitetstegneserier.
Årets Sproingprisvinner, «Skyttergravskrigen» av Jacques Tardi, om
første verdenskrig, er det bare BT,
Fædrelandsvennen og Dagbladet som
har funnet plass til.

Fortellingen oM
«norSke tegneSerierS
gullalder» har gått ut
på dato

enda verre er det for barneboken

«Passe på en puddel» av Anna Fiske,
en av landets mest anerkjente illustratører. Den er BT alene om å anmelde.
Jasons krimdrama «Savnet katt» er

det synes som avisenes tegneserie-

kritikk er prisgitt en generell hype for
mediet. Med albumbølgen på 1980tallet og «tegneserier for voksne»

fulgte en ikke ubetydelig tegneseriekritikk i mange aviser. Det varte noen
år. Så på slutten av 90-tallet kom fortellingen om «norske tegneseriers gullalder».
Igjen ble det flere anmeldelser og i
flere aviser. Men igjen bare en trend,
og ikke noen varig endring i tegneseriekritikken. Fortellingen om «norske
tegneseriers gullalder» har gått ut på
dato, men skal anmelderiet være prisgitt kløktige slagord og bransjens
markedsføring?
det er vanskelig å forstå den redak-

sjonelle begrunnelsen for den bevisstløse håndteringen av tegneseriene. En
mulig grunn kan være tegneserienes
svekkede posisjon i populærkulturen,
med fallende bladsalg og færre titler.
Samtidig har utgivelsen av nye
tegneseriebøker økt. Det er tegneserier
med langt lavere opplag, men skal kritikken styres av salgstall? En annen forklaring kan være at kulturredaktørene
er så lite interessert i tegneserier at de
er ute av stand til å skille mellom hva
som er viktige og uviktige utgivelser,
og derfor velger vekk feltet fullstendig.
Det ene er ikke mindre pinlig enn det
andre.

skjønt mye av årsakene til
Fleksnes sin plass i nordmenns
hjerter. (mediekommentar
06.09.)
Kanskje han bør ta en reprise
på episoden med togkonduktør
Gunnar Haugan og Marve?
Den sekvensen og det ordskiftet er ikke lett å slå.
Episoden med de to bilførerne
som ikke vil rygge, tåler også å
sees flere ganger.
Da han mistet sin «mayday»,
var det kun medlidenhet vi følte
med Marve.
Hovedforklaringen på Marves
suksess er ikke at vi fryder oss
over hans dumhet, men at alle
kjenner seg litt igjen i figuren
Marve, hvis de vil kjenne etter da.
Der er så mange nyanser i personen og i de enkelte episodene.
Temaene man spant det hele
rundt, var meget gode.
At Wesenlunds kropp og ganglag var skreddersydd til rollen, er
vel mer tilfeldig.
Fleksnes har sitt utspring i
England, humorens desiderte
arnested.
I 1989 så jeg tilfeldigvis den
engelske versjonen av «Blodgiveren», den gikk i reprise på
BBC. Rolv Wesenlund var bare
helt overlegen.
Så langt jeg evner å vurdere,
står Fleksnes sterkt den dag i dag
også blant yngre seere.
Det sier vel det meste?
Arild Kjeseth, rådAl
|

Bergens Tidende fredag 6. sepTemBer 2013

kultur og medier

7

Charter-legendene er tilbake, sprøere og mer innstudert enn noensinne.

Tilværelsens uutholdelige metthet

LEVERER GULL: Charter-Svein leverer gull, mener artikkelforfatteren om Svein Østvik i «Charterfeber» som nå er tilbake på johankanalen TV 3.

fOTO: eiriK BJØrKLUnd, sCanpiX

tv

hanS petter
Sjølie
mediekommentator

«Stjernene på Slottet» var ikke rare
greiene, men fortvil ikke, alle som savner skikkelige TV-stjerner. For på TV 3,
johankanalen som nekter å svinne hen,
har de ordentlige utgaver av sorten
denne sesongen. For i «Charterfeber»,
sydenfjernsynets absolutte flaggskip, er
de gamle heltene tilbake, sprøere enn
noensinne. Hilde Skovdahl og Svein
Østvik leverer gull. Charter-Svein reiser
til Gran Canaria med en fyr som ble
stemt frem av Se og Hør-leserne. Han
heter Gunnar og er fra Halden, og driver
karaoke-taxi. Fantastisk. Og sannelig
dukker også Fred-Åge og Christoffer
opp.
Jeg forsøkte å se premieren på tirsdag, og humret belevent av galskapen.
Men så kom ettersmaken. Litt merkelig,
kanskje. Det er jo trivelige typer, dette
her, gode og ærlige. Charter-Svein er
forlengst blitt en slags snakkeklasse-yndling, med gjentatte gjesteopptredener i
Trygdekontoret, og stemmer SV og er
en utmerket skuespiller som gir jernet i
alle sammehenger. Svein er en norsk og
energisk utgave av The Dude fra
bowlingfilmens absolutte høydepunkt,
Coen-brødrenes «The Big Lebowski».
Han er en passe smart kar som ikke bryr
seg det døyt om samfunnets regler og
forordninger og kjører sitt eget løp. Han
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digger gammel progrock, er på venstresiden og er likevel mer politisk ukorrekt
enn Per Sandberg. Og klin umulig å
mislike. Det samme med denne Hilde,
som rigtignok er noe mer enstonig enn
Svein, men som har denne melankolske
gladsjarmen som vi nordmenn er så
svake for.
Men jeg føler Meg litt eMMen etter

å ha kost meg i lag med denne gjengen.
Hva er det egentlig de holder på med?
Det er orkestrert, selvsagt, med innøvde
spillopper og artig galskap. Det er jo en
slags parodi, men på hvem og hva? På
«nordmannen», liksom? Denne blekfete
rasen her oppe mot nord, blottet for
kontinentale manerer og med en voldsom appetitt på alt som den gode smak
forakter? Er de egentlig så folkelige,
disse typene, eller er det en medial parodi på den slags? Er ikke nordmenn
flest ganske skikkelige folk; innadvendte
og høflige? Svaret er at «Charterfeber»
er en Fleksnes for vår tid. Da Rolv
Wesenlund døde, var den offisiøse
versjonen at han gjennom Fleksnes fikk
oss nordmenn til å le «av oss selv», at
Fleksnes var en slags grovkornet utgave
av gjenomsnittsnordmannen.
jeg kjøper ikke den fortellingen. Folk

lo av Fleksnes fordi mennesker alltid har
ledd av tomsingene blant oss. Folk lo
(og fortsatt ler, forunderlig nok, for
serien er helt utdatert) av den tjukke
kverulanten fordi han var dummere enn
dem selv. Fleksnes var sparke nedoverhumor så det holdt, og det er jo
«Charterfeber» også, er det ikke? Men
middelklassens ironikere liker å like
disse typene, og tør ikke å forakte dem,
hvilket man innerst inne gjør, selvsagt.
Det er en slags tilværelsens uutholdelige
metthet over dette underlige samspillet
mellom trash og cred.

CharTer-Svein er
klin umulig å miSlike
«Charterfeber» hadde nesten like
mange seere som en annen, og mer
autentisk favoritt, nemlig selveste
Asbjørn Brekke; komiker Espen Eckbos
Fleksnes-variant som tillater seg å stille
spørsmålene skikkelige folk tar bort i
klippen. Premieren på årets sesong var
ypperlig. Asbjørn flørtet med en særs
fyrrig Carola og det er presis komikk;
godt skrevet og virtuost spilt. Asbjørn er
ikke en figur å speile seg i, tvert i mot.
Han er en åpenbar karikatur. Det er

ganske avansert humor, faktisk, med
mange lag.
i avdelingen koMedie , denne gang
ufrivillig og ganske alvorlig, befinner
også NRK Dagsrevyen seg. Tirsdagens
åpenlyse OL-propaganda var ikke
nyhetsflaggskipet verdig. Seks dager før
folkeavstemningen om et eventuelt OL i
Oslo, lot Dagsrevyen tre tidligere
ordførere og byrådsledere helt uimotsagt oppildne ja-folket til dyst, før selveste Johann Olav Koss ble skyflet inn i
studio for å spre gospelet. Hvorfor
Dagsrevyen holder på slik kan man bare
undres over – spesielt når et av
innslagene i samme sending handlet
om mangel på tilsvarsrett i et av LO-s
ystemets blader.
helt til Slutt: Takk til NRK 2 for at

man har satt av sendetid til den bent ut
glimrende dokumentarserien «Hitler ondskapens karisma». Siste episode
sendes mandag. Jeg har sett serien
sammen med min historieinteresserte
sønn på 11, og bedre undervisningsfjernsyn finnes knapt. Mer slikt, også
faglig solide, velturnerte norske
dokumentarer med politisk og historisk
tilsnitt.

delta i kulturdebatten på kulturdebatt@bt.no. maks lengde hovedinnlegg: 4500 tegn inkl. mellomrom, spalteinnlegg 1800 tegn.

GAMMELT OG NYTT: Johann Sebastian Bach (1685–1750) er innbegrepet på klassisk barokk musikk. anton
Webern (1883–1945) er på sin side mest kjent for modernistisk atonal tolvtonemusikk. Tross tilsynelatende
svært forskjellig stilarter, kan de likevel kombineres? Ja, mener BFO og solist vadim gluzman som i dag spiller
variasjoner over de to komponistene. i Johanneskirken 19.30.
HALVOR RipEGUTU

FAkSiMiLE: BT 06.09.

dagens kulturdebatt

delta i kulturdebatten på kulturdebatt@bt.no. Maks lengde hovedinnlegg: 4500 tegn inkl. mellomrom, spalteinnlegg 1800 tegn.

ETTER VALET: «den ubehagelige realiteten for alle politikere som misliker arbeiderbevegelsens halvferdige byggverk, er at velferdsstatens effektive fellesløsninger er ekstremt populære», skriv ali esbati og Magnus Marsdal på
nettstaden manifesttidsskrift.no. For engasjert postvaldebatt, les til venstre og høgre, oppsøk manifesttidskrift.no
og minervanett.no.
HiLdE SAndVik, kuLTuR- og dEbATTREdAkTøR i bT

