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utstillingen Serieglobus - Tegneseriens skråblikk på verdens konflikter er en
manifestasjon av hvordan virkeligheten har inntatt tegneseriene. den mest
markante trenden i moderne tegneserier, ikke minst blant de siste årenes mest
leseverdige verk, er det dokumentariske tilsnittet.

strekens subjektivitet
Serieglobus er skråblikk, hybrider og mangfold.
av mOrteN harPer
jaNuar 2011

mOrteN harPer (f. 1973) er jurist,
skribent og foredragsholder. Han har
utgitt flere fagbøker om tegneserier:
Kapteinens
skrekk (1997)
om medets
form og
virkemidler,
Tegneseriens
triangel (1997)
om serienes
globale historie, Rutenes hemmelighet (1998) om
serienes sjangre samt Hverdagen er
ikke som du tror (2003) om nye norske
tegneserier. Han skriver fast om tegneserier for Dagens Næringsliv, Le Monde
diplomatique og Numer. Gjennom Den
kulturelle skolesekken har han de siste
fem årene holdt et hundretalls kurs om
tegneserier på skoler over hele landet.
Han var initiativtager og fagkonsulent
for NRK-dokumentaren Suksess i striper
(2004). Morten har mottatt Raptusprisen
(2000) for sine bøker og journalistikk om
tegneserier.

Internasjonalt utgis dokudrama,
populærvitenskap, reisereportasjer, biografier, selvbiografier og
samtidskommenterende tegneserieessays i et antall vi ikke har
sett maken til. Enkelte nye norske
tegneseriebøker viser at den internasjonale trenden også har nådd
oss.
Virkelighetsbaserte tegneserier
er for så vidt ikke noe nytt, men
sjangeren har tradisjonelt vært
enkle kortversjoner av velkjente
hendelser. Flere av de nye seriene
hever ikke bare det faglige ambisjonsnivået, men også den kunstnerlige og polemiske innsatsen.
Tegneseriene tar for seg mer
ukjente hendelser, personer eller
fenomener, eller beskriver nye

sider ved det som allerede er kjent.
Mange av seriene går inn i noen av
verdens skarpeste konflikter med
et personlig perspektiv på temaet.
stradivarius av tannpirkere
Det er flere forhold som kan
forklare den dokumentariske
ven-dingen i tegneseriene.
Dokumentar-sjangeren har fått
en styrket posi-sjon også i flere
andre medier, ikke minst innenfor film. Tegneseriene brøt for et
par tiår siden ut av boblen som
lesestoff for barn. Det har gjort
både seriene og målgruppene mer
sammensatt, og i større grad gitt
rom for serieskapernes personlige
interesser, refleksjoner og strek.
Et ønske om å markere distanse til
de tradisjonelle sjangerseriene, slik
som virkelighetsfjerne superhelter

marjane satrapis karikerte strek i Persepolis
kamuflerer ikke
kunstnerens ståsted.
tvertimot er det et
vesentlig poeng at
virkelighetsbildene er
personlige
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og humorserier, har forsterket den
dokumentariske dreiningen.
Den serien som fremfor noen annen
la grunnlaget for den trenden vi nå
ser, var tegneserieromanen Maus som
ble utgitt i to deler i 1986 og 1991.
Amerikanske Art Spiegelman ante
nok at han var på sporet av noe
ekstraordinært da han med enkle
dyrefigurer skildret de polsk-jødiske
foreldrenes opplevelser under andre
verdenskrig og sitt eget proble-matiske
forhold til faren. Men han ante helt sikkert ikke at serien skulle få den prestisjetunge Pulitzerprisen eller bli en
bestselger. Maus ble raskt og rettmessig genierklært, men serien ble sett på
som et unntak: den ble ikke vurdert ut
fra hvordan den på briljant vis bruker
tegneseriens virkemidler, men hvordan
den lykkes i å fortelle en relevant historie på tross av at den er en tegneserie.
Spiegelman var mannen som ble sagt å
ha laget en Stradivarius av tannpirkere.
For andre serieskapere og forlag pekte
likevel Maus fremover mot tegneseriens potensial, og Spiegelmans suksess ble et forbilde.
Ingen suksess uten kritikk. Maus ble
først og fremst kritisert for bruken av
dyrefigurer. Katt- og mus-metaforen
var simpel og respektløs, ble det
hevdet. Spiegelman ble beskyldt for
å ha laget en bisarr Disneyversjon av
Holocaust. Kritikken misforstår fullstendig den kraften som ligger i seriens
subjektive strek. Min opplevelse er i
alle fall slik: De klassisk realistiske,
fotografiske bildene av nazistenes
overgrep er velkjente og har gjort meg
nummen. Jeg har sett det så mange
ganger at det er uinteressant eller bare
uvirkelig ekkelt. Spiegelmans dyre-
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masker og enkle strektegninger skaper
en ny distanse til stoffet. Metaforene
og tegnestilen gir pusterom for å
oppleve motivene på nytt, og ta dem
innover seg – som om vi ser tragedien
utspille seg for første gang. Det er
dette skråblikket som er Spiegelmans
genistrek.
skråblikket
Serieglobus er skråblikk. Maus er et
naturlig sentrum i utstillingen. Den
viser også Marjane Satrapis personlige
og menneskelige utsnitt av Iran og
den islamske revolusjonen i Persepolis.
Joe Sacco er journalistisk agitator for
palestinernes sak i Fotnoter i Gaza,
mens Sarah Glidden lager fargerikt
reisebrev av sin villrådighet om staten
Israel. Guy Delisle er kulturforvirret
tegnefilm-arbeider i Nord-Korea. Han
tegner ut frustrasjonene over regimets
totalitære kontroll som sarkastiske
anekdoter fra hotellrommet. Japanske
Fumiyo Kouno konsentrerer ettervirkningene av Hiroshimabomben som et
poetisk og rørende familiedrama. Ted
Rall og Matt Bors oppsummerer virkningene av Afghanistankrigen i karikert
gonzostil. For å nevne noen av eksemplene i utstillingen.
Det personlige skråblikket gjelder
ikke bare den innholdsmessige vinklingen i seriene, men også den subjektive
strekføringen. Tegneserien kan aldri
gi en fotografisk gjengivelse av virkeligheten. Fotografen om en halsbrekkende reise i Afghanistan under den
sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet,
et annet av utstillingsverkene, tematiserer med sin blanding av fotografier
og tegnede ruter nettopp hvordan
tegnerens strek fortolker virkeligheten.

Tegneseriens egenart er stilistisk subjektivitet, enten den uttrykker seg i
en karikert, ekspressiv eller hyperrealistisk stil. Seriene i denne utstillingen
kamuflerer ikke kunstnerens ståsted,
men har nettopp som et av sine vesentligste poenger at virkelighetsbildene
er personlige. Estetikken er meningsbærende.
hybridene
Serieglobus er hybrider. En annen side
ved tegneseriens egenart er som sammensatt tekst. Det vil si både som et
samspill av tekst og bilder, og som et
samspill av flere bilder. I overflaten
ser vi dette gjennom karakteristiske
virkemidler som snakkebobler, lydord,
kontraster mellom tekst og bilde, assosiative overganger fra rute til rute og
mønstre for sidenes oppbygging.
Joe Saccos bidrag i utstillingen,
Fotnoter i Gaza, er for eksempel en
hybrid av portrettkunst og landskapsskildring, av historisk dokumentar og
samtidsaktuelt essay, og av reportasje
og politisk agitasjon. Han oppløser
tegneseriens klassiske rutemønster
til fordel for store panoramabilder
som stedfester hendelsene og
mindre ruter som leder oss til menneskene og detaljene i historien hans.
Sideoppbyggingen er sammensatt,
nesten på bristepunktet – ikke ulikt
den konflikten han skildrer.
Den argentinske klassikeren Che,
en biografi om Che Guevara, blander
hyperrealisme og abstrakt grafikk.
Slik tidfester og forankrer serien hendelsene, men gjør også den historiske,
konkrete fortellingen om drapet på revolusjons-helten til en tidløs tragedie.
Mest uren av alle uttrykkene i utstil-

lingen er sør-afrikanske Bitterkomix.
Den satiriske antologien er en blanding av engelsk og afrikaans, tegneserie og essay, pornografi og historisk
dokumentar – kunst og massekultur.
Kontrasten til apartheidregimets renhetstanke er talende og bevisst.
Det er først når vi leser de sammensatte tekstlige og billedlige
elementene at tegneserien kommer
sammen, får form og danner mening.

Et ordspråk i serieteorien sier at det
viktigste i en tegneserie er det som
skjer mellom rutene. Det er en treffende betraktning. Tegneserier er det
usynliges kunst. Leseren knytter ikke
bare sammen tekst og bilde, men lager
også en hand-lingskjede av de separate
ruteutsnittene. En sentral målsetning
ved denne utstillingen er å gjøre tegneseriens intime leseopplevelse til en
kollektiv kunstopplevelse.

Serieglobus er også mye mer. God reise!

joe saccos Fotnoter i Gaza er en hybrid av portrettkunst og landskapsskildring,
av historisk dokumentar og samtidsaktuelt essay.
Fotnoter i Gaza 001-050 korr3.indd 28
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Mangfoldet
Serieglobus er mangfold. Utstillingen
samler 22 tegneserieskapere – tegnere
og forfattere – fra fire ulike kontinenter: Afrika, Asia, Amerika og Europa. Det
er ingenting galt med Australia, men
noe tegneseriesentrum er det ikke.
Utstillingen viser aktuelle eller
epokegjørende konflikter fra Norge i
nord til Sør-Afrika i sør, fra Cuba i vest
til Japan i øst. Du vil møte historiske
dokumentarer om Cuba og andre verdenskrig, og nyere historie fra blant
annet Iran og Sør-Afrika. Ikke minst tar
utstillingen deg med til dagsaktuelle
konflikter i Afghanistan, Tanzania og
Nord-Korea.
Tegneserier er både massekultur
og kunst, noen ganger begge deler på
én gang. Den siden ved tegneseriene
de fleste av oss møter og kjenner er
massekulturen. Enten som billige
blader i kiosker og matbutikker eller
korte underholdningsstriper i avisene
og på internett. Denne utstillingen vil
vise at tegneserier ikke bare er forbruksvare, men også kunstobjekt. Det
er en vesentlig del av tegneserienes
mangfold. For å understreke dette
poenget inneholder utstillingen også
helt nye verk fra to av våre fremste
serieskapere: Lene Ask og Tor Ærlig.
De to bestillingsverkene tar oss hjem
til Norge og KinoKino etter den globale
runden, men heller ikke de er helt uten
konflikter.
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afrikansk hverdag
afrika er verdens fattigste bebodde kontinent. afrika er også de store kontrastenes kontinent. tegneseriene tar oss med til kamp for barn og kvinners rettigheter i fattige tanzania, og til den vonde arven fra apartheidregimet i det mer
velstående sør-afrika.

lene ask
verk: Da jeg reddet verden, 2010
Lene Ask, f. 1974, er norsk fotograf og serieskaper, med utdannelse fra bl.a. Kunsthøgskolen i
Bergen og Universitetet i Praha.
Den selvbiografiske debuten
Hitler, Jesus og farfar (2006) er en
livsglad oppvekstskildring om å
finne seg selv i jakten på andre.
Boken fikk både Sproingprisen
for beste debut og Kulturdepartementets tegneseriepris. I 2010
utga hun boken Da jeg reddet
verden, om en reportasjereise for
Norad til Tanzania for å tegne
barn og kvinners levekår.

serieglobus
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anton
kanneMeyer,
Conrad botes
verk: The Big Bad Bitterkomix Handbook, 2006
Anton Kannemeyer (pseud. Joe Dog),
f. 1967, og Conrad Botes, 1969, sørafrikanske serieskapere og kunstnere.
Kannemeyer og Botes var designstudenter ved det sør-afrikanske
prestisjeuniversitetet Stellenbosch,
en av den hvite afrikaanerkulturens
grunnvoller, da de i 1992 startet det
satiriske magasinet Bitterkomix.
Seriene bruker apartheidregimets
stereotypier, med en ekkel gjenkjennelse som fortsatt utfordrer hvite
sørafrikaneres selvforståelse. Flere av
magasinets utgivelser og utstillinger
har blitt møtt med sterke reaksjoner
og krav om sensur, særlig på grunn
av seksuelle skildringer. Magasinets
konfronterende stil ble et forbilde for
Sør-Afrikas reklamebransje.

serieglobus
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flere av magasinets utgivelser
og utstillinger har
blitt møtt med
sterke reaksjoner
og krav om sensur,
særlig på grunn
av seksuelle
skildringer.
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satire fra
sør-afrika
bitterkomix enten elskes eller hates, fordi
seriene går så direkte til nerven i apartheidtidens
indoktrinering.

av mOrteN harPer
jaNuar 2011

Kompromissløse og
tabubrytende serier har
gitt Bitterkomix stor
oppmerksomhet i hjemlandet sør-afrika

Det er over femten år siden apartheidstyrets fall og de første frie valgene i Sør-Afrika. Mye av undertrykkelsen
har likevel bestått i familiestrukturene
og andre sosiale sammenhenger.
Det er mot disse normene og maktstrukturene tegneserieantologien
Bitterkomix vender seg
Med et opplag på 1000-1200 per
utgivelse skulle man tro Bitterkomix
var et begrenset undergrunnsfenomen,
men kompromissløse serier og tabubrytende utstillinger har gitt antologien stor oppmerksomhet i hjemlandet.
Det gjennomgående prosjektet er å
avkle apartheidtidens fasade. Mer
enn undertrykkelsen av de etniske
gruppene, handler det om å vise den
menneskefiendtlige moralismen og
hykleriet i det hvite samfunnet.

afrikaanerkulturens grunnvoller
Bitterkomix springer ut av afrikaanerkulturens grunnvoller, prestisjeuniversitetet Stellenbosch. Anton
Kannemeyer (pseudonym Joe Dog) og
Conrad Botes var designstudenter ved
Stellenbosch da de startet magasinet
i 1992. Bitterkomix førte videre unge
afrikaaneres desillusjonerte motstandskunst som oppsto under apartheidregimet fra midten av 1970-tallet.
Conrad Botes har spesialisert seg på
avmystifisering av historiske hendelser. Hans viktigste serie er Blood River,
som skildrer boernes slakting av flere
tusen innfødte 16. desember 1838. En
merkedag afrikaanerne har brukt til å
begrunne sin status som Guds utvalgte
folk. Med en røff strek og utpenslede
detaljer av drap, blod og knokler gir
Botes en ubehagelig realistisk skildring
av hendelsen. Han trekker skildringen
videre over i eventyr og tar oss med
til et helvete der rollene er snudd
opp ned for boernes troppefører. Mer
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enn opplæring i historie, er serien en
avlæring av det tradisjonelle synet på
hendelsen.
Kannemeyer har en mer moderne
setting for seriene sine, som gjerne
er korte historier eller betraktninger.
Mange av seriene avdekker dobbelmoral og overgrep bak familiefasaden.
Seriene er ofte tegnet i en helt ren
strek, inspirert av Tintins «ligne claire»
som et apropos til apartheids renhetsidealer.
selvbevisst grensesprengning
En mulig kritikk mot Bitterkomix
er at de groteske overdrivelsene og
sexfikseringen er umoden, og at sjokkeffektene kan virke mot sin hensikt.
Kannemeyer og Botes har imidlertid et
selvbevisst forhold til sin egen grensesprengning. Bitterkomix er en kunstnerisk miks av ulike stilarter. Antologien er
både engelsk og afrikaans, tegneserie
og essay, porno og historie – kunst og
massekultur. Dette står i talende kontrast til apartheids renhetstanke.
Seriene er ikke moraliserende. De
setter ofte opp problemstillinger og
slutter når konflikten er som mest
tilspisset. Her er det ingen vanlig
forløsning. Snarere er seriene selve
motsetningen til klassisk moralske historier; sort humor som reaksjon til de
propagandafortellingene serieskaperne
selv vokste opp med.
Anton Kannemeyer og Conrad Botes:
The Big Bad Bitterkomix Handbook. 218
sider. Jacana Media 2006.

16

afghanistan - et land i krig

afghanistan – et land i krig
I ti år var afghanistan okkupert av sovjetunionen, fra 1979 til 1989. I år er det
også ti år siden usas invasjon av landet høsten 2001. hvordan har krigene
preget afghanistan og befolkningen? en fransk fotograf og to amerikanske
tegnere reiser for å finne svar.

ted rall
verk: Afghan Sketchbook, 2010
Ted Rall, f. 1963, amerikansk serieskaper og forfatter. Rall er USAs
mest omstridte serietegner, i alle
fall av de som trykkes i større aviser.
Han er spesielt mislikt av republikanere, men har den siste tiden
skapt furore med harde utfall mot
president Barack Obama. Under
USAs invasjon i 2001 var han i Afghanistan, og krigsopplevelsene ble
skildret i boken To Afghanistan and
Back. Høsten 2010 gjorde han en ny
reise til landet for å se hvordan den
nesten ti år lange krigen har endret
Afghanistan. Underveis laget han
tegneseriebloggen Afghan Sketchbook, som skal resultere i et nytt
bokprosjekt.

serieglobus
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didier
lefévre og
eMManuel
guibert
verk: Fotografen (Le Photographe), 2003-2006

Matt bors
verk: Afghanistan trip, 2010
Matt Bors, f. 1974, er
amerikansk serieskaper og
illustratør. I 2003 skapte han
den politiske nettserien Idiot
Box, som i dag også trykkes
i en rekke aviser. Bors’ satiriske strek har blant annet
vært på trykk i The Los Angeles Times, The Nation og
Village Voice. Høsten 2010
reiste han sammen med Ted
Rall til Afghanistan og publiserte både tegneserier og
skisser underveis. Sammen
med journalisten David Axe
utga han også i fjor boken
War is Boring med seriereportasjer fra flere brennbare
konfliktområder.

Emmanuel Guibert, f. 1964,
fransk serieskaper. Landsmannen Didier Lefévre,
1957-2007, var fotograf.
Guibert er en allsidig tegner
som arbeider i ulike stiler fra
hyperrealisme til den rene
linjen. Han debuterte i 1992
med Brune om fascismens
fremvekst i 30-tallets Tyskland. La Guerre d’Alan (20002008) er et personlig og
utradisjonelt verk om andre
verdenskrig. Lefévre leverte
bilder til flere franske aviser
og magasiner, bl.a. Libération
og Le Express. Mange av reportasjene hans kom imidlertid aldri på trykk. Det profesjonelle gjennombruddet kom
først med den monumentale
boken Fotografen om hans
reise i Afghanistan i 1986, der
Lefévres egne fotografier og
Guiberts tegninger veksler på
å fortelle historien.
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brennpunkt
afghanistan
to av usas mest kontroversielle tegnere har vært i
afghanistan for å skildre situasjonen etter snart ti
år med krigføring. resultatet er tegneseriereportasjer i sanntid.
som vestlige medier sjelden dekker.
av mOrteN harPer
jaNuar 2011
Det var i fjor høst at de amerikanske
serietegnerne Ted Rall og Matt Bors
reiste rundt i Afghanistan. Underveis
publiserte Rall bloggen Afghan
Sketchbook. Dette er utfordrende og
subjektive tegneseriereportasjer i
sanntid.
Rall er USAs mest omstridte serietegner. Han ble særlig hatet av tilhengerne til tidligere president George
Bush, men har den siste tiden også
skapt furore med harde utfall mot
Barack Obama.
Under USAs invasjon høsten
2001 var Rall også i Afghanistan.
Krigsopplevelsene den gangen resulterte i boken To Afghanistan and Back
(2002). I den nye serien er fokuset
dreid fra ham selv til det afghanske
samfunnet og befolkningen. Reisen går
gjennom Afghanistan fra nord til sør,
også de perifere provinsene i sørvest

deN stOre KOrtslutNINgeN
Tegneseriebloggen er episodisk og
hverdagslig, med tema som matvarer,
menn og kvinners klær, valg og analfabetisme. Tonen er observerende, men
også til tider bråkjekk og galgenhumoristisk som når Rall og reisefølget
anklages for å være pakistanske terrorister på grunn av skjegget de har
anlagt for å være i fred for Taliban.
Tegningene er løsere enn den bombastiske og kantete stilen Rall er kjent for.
Det kler prosjektet, og gjør serien mer
nær og levende.
Til Ralls store overraskelse var han
og tegnerkameraten de første amerikanerne afghanerne hadde møtt.
Han ser det som symptomatisk for
okkupasjonen: soldater – og journalister – fyker rundt i tungt væpnede
konvoier uten noen særlig kontakt
med befolkningen. En annen overraskelse var infrastrukturen. Veiene
var asfaltert, broene bygd opp og

mobildekningen bedre enn mange
steder i USA. Sikkerhetssituasjonen
er heller ikke så ille som mange tror,
mener Rall. Det som har skjedd siden
2001 er at Taliban styrer uten motstand
utenfor de store byene, ifølge Rall
kontrollerer de så mye som 85 prosent
av landet. Amerikanerne har ingen
tilstedeværelse i det aller meste av landet. Den store kortslutningen, hevder
Rall, er at man ser Afghanistan som et
militært problem, mens den egentlige
utfordringen er nasjonsbygging.

til ralls store overraskelse var han og
tegnerkameraten de første amerikanerne
afghanerne hadde møtt.

mYK Og KarIKert
Ralls medreisende Matt Bors har også
tegnet korte reportasjer fra turen, publisert både i aviser gjennom satireserien Idiot Box og på bloggen hans. Bors
har en mindre agiterende tone enn
Rall, og seriene er mer humoristiske.
Han har også en mykere og mer konvensjonelt karikert strek.
Bors har aldri før vært i Afghanistan,
faktisk er turen hans første utenfor
USA som voksen. Det uerfarne og til
tider desorienterte ståstedet er lett
å identifisere seg med, og gir både
seriene og skissene en umiddelbar
appell.
Ted Rall: Afghan Sketchbook. Publisert
på www.eurasianet.org/voices/tedrall,
2010.
Matt Bors: Afghanistan trip. Publisert
på www.mattbors.com, 2010.
ted rall og matt bors har tegnet uortodokse reisebrev fra afghanistan. her en av matt bors sine skisser underveis.
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åpne sår i
Midtøsten
Konflikten mellom Israel og de palestinske territoriene
(vestbredden og gazastripen) krever nye menneskeliv hver
eneste dag. verdenssamfunnet er handlingslammet. to amerikanske tegnere skildrer hver sin, vidt ulike, pilegrimsferd inn i
konfliktområdet. en israelsk tegner bearbeider redslene som
familiedrama.

rutu Modan
verk: Exit Wounds, 2007
Rutu Modan, f. 1966, israelsk serieskaper og
illustratør. Modan var i 1995 en av grunnleggerne av det nyskapende serieskaperkollektivet Actus Tragicus, som samlet en håndfull
tegnere utdannet ved Bezalel Academy of
Art & Design i Jerusalem. Foruten sine egne
historier, har Modan også laget tegneserier
av forfatteren Etgar Kerets fortellinger. Stilen
hennes er umiskjennelig, med forankring i
både europeisk stilrenhet á la Tintin og 80-tallets amerikanske avantgarde i magasinet RAW
og dessuten billedkunstens Pop art. Serien
Exit Wounds tematiserer trusselen om selvmordsbombere som menneskelig drama.
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verk: How to Understand
Israel in 60 Days or Less,
2010
Sarah Glidden, f. 1980,
amerikansk serieskaper.
Glidden fikk i 2008 den anerkjente indie-tegneserieprisen Ignatz Award for en
tidlig fanzineversjon (mini
comic) av How to Understand Israel in 60 Days or
Less. Den endelige tegneserieromanen, en blanding
av selvbiografi, reiseskildring og historiebok fra
hennes reise i Israel, ble
utgitt i 2010 til svært gode
kritikker. Glidden arbeider
nå med oppfølgeren Stumbling Towards Damascus
(arbeidstittel) etter en
nylig reportasjereise til
Syria, Tyrkia og Irak.
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verk: Fotnoter i Gaza (originaltittel: Footnotes in Gaza),
2009
Joe Sacco, f. 1960, amerikansk serieskaper og
journalist. Sacco er pioner i
sjangeren tegneseriereportasjer. Han har kombinert
tegneserier og journalistikk
i flere bøker om Bosnia og
Midt-Østen. Den prisbelønte
serien Palestina (1993-95) belyser konflikten mellom jøder
og palestinere ut fra hans
egne opplevelser under et
opphold i Israel og omkringliggende områder. Han tar
igjen opp temaet i sin siste
bok, Fotnoter i Gaza (2009).
Sacco har bakgrunn som
journalist, og baserer seriene
sine på båndopptak, notater,
fotografi og minner.
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iran og islams
revolusjon
den islamske republikk Iran har raske rollebytter i verdensmediene som både
fiende og venn. Iran har truende ambisjoner om å skaffe seg atomvåpen, men
er også en av verdens største leverandører av olje og gass. Opptøyene etter
presidentvalget sommeren 2009 festet seg noen dager på den globale netthinnen gjennom blogger, twitter og Youtube. to tegneserieromaner går bak øyeblikksbildene.

Marjane satrapi
verk: Persepolis, 2000-03, og Kylling
med svisker (originaltittel: Poulet aux
prunes), 2004
Marjane Satrapi, f. 1969, iransk tegneserieskaper og regissør. I den selvbiografiske tegneserieromanen Persepolis
(2000-03) beskriver hun oppveksten i
Teheran etter Den islamske revolusjon.
Serien er en verdensomspennende
suksess, og ble i 2007 filmatisert med
Satrapi som medregissør. Hun er bosatt
i Frankrike, men fortsetter å lage tegneserieromaner fra Iran, bl.a. Kylling med
svisker (2004).
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aMir og khalil
verk: Zahra’s Paradise, 2010 - 2011
Duoen Amir og Khalil har valgt å arbeide under
pseudonym, og lite er offentlig kjent om hvem de
er. Forfatteren Amir er en iransk-amerikansk menneskerettsaktivist med bakgrunn som journalist
og dokumentarfilmskaper. Tegneren Khalil

er en anerkjent billedkunstner, som også er
skulptør og keramiker. Zahra’s Paradise om den
aktuelle politiske og sosiale situasjonen i Iran er
den første tegneserieromanen deres.

iran og islaMs revolusjon
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Marjane fra iran
fullt fortjent har marjane satrapis tegneserier blitt prisbelønte bestselgere over
store deler av verden.

I selvbiografien
Persepolis fører
iranske marjane
satrapi det islamske regimets
autoritet nead på
et personlig plan,
og skaper dermed
rom for krangel
og protester.

Marjane Satrapi var den første iranske
tegneserieskaperen som ble utgitt i
vesten. Hovedverket Persepolis er en
selvbiografi som gir et unikt innsyn i
iransk samfunn, kultur og samliv. Hun
har også laget en tegnefilmversjon av
boken.
Persepolis handler om hennes
oppvekst i Teheran under Ayatollah
Khomeinis islamske styre, ungdomsårene på skole i Østerrike og
hjemkomsten til Iran som voksen på
nittitallet. «Jeg synes ikke at en hel
nasjon skal dømmes etter de gale
handlingene til noen få ekstremister,»
skriver Satrapi i forordet. Hun viser et
folkeliv som er fjernt fra den religiøse
fanatismen, men samtidig hvordan det
undertrykkende regimet preger hverdagen med pietistiske normer og politisk
forfølgelse.
Satrapi begynner historien som
tiåring i 1980, altså året etter Den
islamske revolusjonen. Foreldrene
hennes var med og demonstrerte mot
sjahen, men er også i en mer stilltiende
opposisjon mot det nye regimet. Før
revolusjonen gikk Satrapi på en kon-

fesjonsløs fransk skole, og ble tidlig
vestlig orientert og politisk radikal.
Samtidig som hun er en del av det
miljøet hun vokser opp i og skildrer,
betrakter hun det som en kritisk outsider. De siste femten årene har hun
bodd i Frankrike.
diskret stil
Persepolis gir en troverdig og lærerik
skildring av skolesystemet, ordensgarden, klesnormene og den utmattende
krigen mot Irak. Satrapi forteller rett
frem uten kompliserende krumspring.
Tegnestilen er nesten overraskende
enkel, med bare ytterkanter og flater
i sort/hvitt. Fortellermåten er diskret
med en tradisjonell ruteinndeling av
sidene og normalutsnitt i billedrutene.
Den naive stilen styrker i første halvdel
inntrykket av en barndomsskildring.
Viktigere er det likevel at forenklingene
kommuniserer umiddelbart, samtidig
som de kan få frem nyanserte sinnsstemninger og atmosfære.
Den selvsagte blandingen av alvor
og humor gjør serien frodig som livet
den er basert på. Denne enestående

realismen merker vi allerede på første
side: Sjalet er nettopp blitt obligatorisk, men jentene skjønner ikke hvorfor
de skal bruke det. I skolegården knyter
de sjalene sammen til hoppetau eller
bruker dem som monstermaske.
livsutfoldelse
Satrapi skildrer seg selv som en
rettskaffen rebell. Hun er en driftig
hovedperson som spisser konfliktene.
Konkret er serien en presis beskrivelse av en ung kvinnes opposisjon og
motvillige tilpasning i det iranske samfunnet. Mer allment er det en historie
om menneskelige behov og omgangsformer i kollisjon mot et totalitært
regime. Familien har fester bak tette
gardiner, og en onkel driver storstilt
vinproduksjon i kjelleren. Den private
livsutfoldelsen endres ikke så mye,
men den blir skjult.
Marjane Satrapi: Persepolis. 344 sider.
Norsk utgave: No Comprendo Press
2005.
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Cuba – drøm og
realiteter

cuba er selve symbolet på konflikten
mellom sosialisme og kapitalisme. en
argentinsk tegneserieklassiker skildrer de
revolusjonære forhåp-ningene og det
tragiske endeliktet til opprørshelten
che guevara. en ny tysk biografi om
statslederen fidel castro følger
øystaten gjennom et halvt århundre.

reinhard kleist
verk: Havana: Eine kubanische Reise, 2008, og
Castro, 2010
Reinhard Kleist, f. 1970, tysk serieskaper og designer. Allerede mens han studerte tegning og
grafikk ved høyskolen i Münster, utga Kleist i
1994 debutalbumet Lovecraft. Etter flere album i
eventyr- og spenningssjangeren, fikk han i 2006 et
internasjonalt gjennombrudd med tegneseriebiografien Cash – I See Darkness. Her skildrer Kleist de
mer mørke sidene ved den legendariske artisten.
Etter et opphold på Cuba våren 2008 lager han
reise-dagboken Havanna – Eine kubanische Reise.
I 2010 ble den omfangsrike biografien Castro om
Cubas mangeårige overhode utgitt.
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alberto
breCCia
og heCtor
oesterheld
verk: Che – en tegnet biografi
(originaltittel: Che), 1968
Alberto Breccia, 1919-1993, var
selve nestoren blant de argentinske serieskaperne. Landsmannen
Hector Oesterheld, 1919-1977, var
forfatter. Sammen laget de Che
– en tegnet biografi rett etter drapet på Che Guevara høsten 1967.
Oesterheld fornyet på femtitallet
tegneseriene ved å introdusere
den humane helten. Ordinære
mennesker erstattet de fysisk og
psykisk stereotype serieheltene.
Denne vendingen førte også til en
fornyelse av tegningene, med en
ekspressiv, psykologisk realisme.
Breccia tegnet flere av Oesterhelds serier og sto i front for
denne stilistiske nyorienteringen.
Stilen hans har preget ikke bare
argentinske tegnere, men også
en storhet som Hugo Pratt, som
tidlig i karrieren arbeidet i Buenos
Aires. Breccias sort-hvite strek
har satt spor i den internasjonale
tegneseriekunsten
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diktaturturisme
i asia
Nord-Korea skapte igjen overskrifter da landet mot slutten av 2010 gjorde en
militær opptrapping av konflikten mot naboen sør-Korea. Omtrent samtidig
holdt burma det første valget på 20 år, men opposisjonspartier slapp ikke til.
det oppsto væpnede kamper etter valget. en fransk-canadisk tegner har laget
unike reisedagbøker fra innsiden av de to diktaturene.

guy delisle
verk: Pyongyang, 2002, og Burma
Chronicles (Chroniques birmanes),
2007
Guy Delisle, f. 1966, fransk-canadisk
serieskaper og animatør. Delisle har
fornyet den politiske reiselitteraturen
med sine observante tegneserieberetninger fra asiatiske diktaturstater.
Gjennom sitt arbeid som animatør
hadde han et lengre opphold i NordKoreas hovedstad. Resultatet ble det
uvanlige reisebrevet Pyongyang. I
sin siste bok Burma Chronicles følger
han kona på oppdrag for Leger uten
grenser, og utforsker Burma som fersk
pappa med barnevogn.
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andre verdenskrig –
og arven fra den
Omtrent 6 millioner jøder ble drept i nazistenes holocaust under andre verdenskrig. byen hiroshima, med 350 000 innbyggere, ble lagt i grus av den første
atombomben i krigens avslutning. en amerikansk serie skildrer jødeutryddelsen
og hvordan tragedien også rammer senere familiegenerasjoner. en japansk
serie viser de menneskelige lidelsene gjennom flere tiår etter bombingen av
hiroshima.

art spiegelMan
verk: Maus, 1986-91
Art Spiegelman, f. 1948, amerikansk
tegneserieskaper og redaktør. Sammen med sin kone, Francoise Mouly,
utga han i 1980-91 det banebrytende
magasinet RAW. Mange av hans
tidlige, formeksperimenterede tegneserier er samlet i boken Breakdowns:
Portrait of the Artist as a Young
%@&*! (2008). Med den Pulitzerbelønte serieromanen Maus (1986-91)
skildrer Spiegelman i dyrefabelform
sin polsk-jødiske families opplevelser
under nazismen. Boken In the Shadow
of No Towers (2004) er en reaksjon på
terrorangrepet 11. september.
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fuMiyo kouno
verk: Town of Evening Calm, Country
of Cherry Blossoms (engelsk tittel),
2003-2004
Fumiyo Kouno, f. 1968, japansk
tegneserieskaper. Kouno har siden
midten av 1990-tallet laget barne- og
ungdomsserier for ulike japanske
tegneserieblader (mangamagasiner).
Prisbelønte Town of Evening Calm,
Country of Cherry Blossoms er en
familiekrønike om hvordan bombingen av Hiroshima har preget livet
til vanlige japanere. Boken har både
skapt debatt og blitt en bestselger
i hjemlandet, og historien er også
filmatisert.
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Mikael
holMberg
verk: 26. november. Fire
fortellinger fra det norske
Holocaust, 2009
Mikael Holmberg, f 1961,
norsk serieskaper, illustratør og barnebokforfatter.
Bosatt i Norge siden 1978,
men født i Finland. Utga i
1993 det satiriske tegneseriealbumet Kunsten å gå
i baret. Holmberg var også
blant bidragsyterne i bladet
Fidus, 90-tallets mest
nyskapende norske tegneserieantologi. Albumet 26.
november. Fire fortellinger
fra det norske Holocaust
beskriver storaksjonen mot
norske jøder i november
1942. Vi får gjenfortalt opplevelsene til fire personer
som den gangen var barn
eller ungdommer. Albumet
ble laget på oppdrag fra det
norske Holocaustsenteret.
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Menneskene
fra hiroshiMa
det er gjennom tegneserier og tegnefilmer at historien
om andre verdenskrig virkelig har blitt fortalt i japan.
teKst: mOrteN harPer
jaNuar 2011

Japanske tegneserier og tegnefilm –
manga og anime – har inntatt en stor
plass også i vestlig populærkultur, men
det er likevel vanskelig å forestille seg
hvor enormt dette er i hjemlandet.
Halvparten av produksjonen i japanske filmstudioer (kino, video og tv) er
anime. 40 prosent av trykte publikasjoner (magasiner og bøker) er manga.
Filmene og tegneseriene er gjerne tett
knyttet sammen.
Både manga og anime er først og
fremst et etterkrigsfenomen, og vokste kommersielt ut av den amerikanske okkupasjonen. Andre verdenskrig
har også preget innholdet i seriene
og filmene, ikke minst bombingen av
Hiroshima og Nagasaki.
truende undergang
Med voldsomme katastrofer, krig og
undergang gjendiktes atombombenes
utslettelse: «Hiroshima skapes om
til et katastrofelandskap, og USA og
Enola Gay til mektige fiender i det ytre
rom. Faktisk er det gjennom animes
fantasy-verden at fortellingen om

krigen – om byers utslettelse og vanlig
menneskers lidelser – virkelig har blitt
fortalt,» skriver Japan-eksperten Anne
Thelle i boken Anime – hva er det?.
Det samme gjelder tegneseriene,
og eksemplene er mange. I populære
Akira fra 80-tallet utspiller handlingen
seg etter tredje verdenskrig. I åpningsbildene ser vi Tokyo bli tilintetgjort,
i en eksplosjon som sterkt minner
om Hiroshima. Et annet eksempel er
økofabelen Nausicaä of the Valley of
the Wind som skildrer en fremtid etter
industrisamfunnets kollaps. En krig har
ødelagt naturens balanse, og en giftig
skog brer seg utover kloden. Koblingen
til atombombene er nok ikke alltid
bevisst, men bombene endret forestillingsevnen: Jordens undergang var blitt
en reell trussel.
faMiliekrønike
Atombombens apokalypse gjenskapes
ikke bare i fabelform. Det mest kjente
eksemplet på en mer realistisk skildring er Keiji Nakazawas Gen – Gutten
fra Hiroshima, som også ble filmatis-

ert. Nakazawa er født i Hiroshima og
var seks år i 1945. Serien er en sterk
øyenvitneskildring.
Denne moderne klassikeren har
nå fått en verdig oppfølger: Fumiyo
Kounos Town of Evening Calm, Country
of Cherry Blossoms er en fortettet
familiekrønike om hvordan bombingen
av Hiroshima har preget livet til vanlige
japanere. Ti år etter at atombomben
ødela byen, blir en ung kvinne syk
av radioaktiviteten. Nesten femti år
senere besøker broren Hiroshima for
å minnes familien og byen han ble
sendt vekk fra. Boken viser ettervirkningene av bomben: strålingen gjorde
befolkningen spedalske i det japanske
samfunnet. Tragedien er fortalt med
nydelige miljøtegninger. Serien har
skapt debatt i hjemlandet og er også
filmatisert.
fumiyo Kouno: Town of Evening Calm,
Country of Cherry Blossoms. Last Gasp.
2007. 104 sider.

Town of Evening Calm,
Country of Cherry Blossoms
viser ettervirkningene av
atombomben: strålingen
gjorde befolkningen i
hiroshima spedalske i det
japanske samfunnet.
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skråblikk
som bestilt
to av Norges fremste tegneseriekunstnere har laget
bestillingsverk til KINOKINOs utstilling.

lene ask
verk: KINOKINO og tegneseriekunsten, 2011
(bestillingsverk)
lene ask, f. 1974, er norsk
fotograf og serieskaper, med
utdannelse fra bl.a. Kunsthøgskolen i Bergen og Universitetet i Praha. Den selvbiografiske debuten Hitler, Jesus
og farfar (2006) er en livsglad
oppvekstskildring om å finne
seg selv i jakten på andre.
Boken fikk både Sproingprisen
for beste debut og Kulturdepartementets tegneseriepris.
I 2010 utga hun boken Da
jeg reddet verden, om en
reportasjereise for Norad til
Tanzania for å tegne barn og
kvinners levekår.

tor Ærlig
verk: Det er ikke krig i Norge,
2011 (bestillingsverk)
tor ærlig (pseudonym for TorErling Naas), f. 1965, norsk
serieskaper og musiker. Under
signaturen Viktor Nord laget han
på 80-tallet tegneserier i bladet
KOnK. Pseudonymet Tor Ærlig
dukket opp på begynnelsen av
90-tallet, med serier i Norsk
MAD og Humorparaden.
I 1998 utga han sitt første solohefte Evig ung, og i 2003 kom
første nummer av hefte-serien
Hjertemosaikk. Siden har Tor
Ærlig med bøkene Ser du meg
nå? (2006), 90s Love song
(2008) og Mare frigoris (2009)
blitt tegneserieromanens fremste eksponent her til lands.
Novelleseriene hans ble i 2010
samlet i boken Jeg, Tor Ærlig.
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kinokino og
tegneseriekunsten
- tegneserien gir seg aldri ut for å være objektivt
sann, den presenterer sin versjon av historien, mener
lene ask.
INtervjuer: mOrteN harPer
INtervjuet: leNe asK

Lene Ask har etablert seg som en av landets
mest særegne serieskapere med den selvbiografiske oppvekstromanen Hitler, Jesus og farfar
og reportasjeboken Da jeg reddet verden fra
Tanzania. Til Serieglobusutstillingen har hun
laget bestillingsverket KINOKINO og tegneseriekunsten.
hva var den første innskytelsen din da du fikk
bestillingsoppdraget fra KINOKINO?
Jeg kjenner godt til bygningen som KINOKINO
ligger i og har hatt noen veldig fine filmopplevelser på Sandnes kino da den fremdeles lå
i denne bygningen. Derfor bestemte jeg meg
ganske raskt for å jobbe med kinodelen av denne
bygningen. Jeg har alltid syntes at bygningen
er vakker, spesielt den store kinosalen. Selv om
salen nå er ribbet for alle stolene og ganske nedslitt blir man fremdeles slått av hvor vakker den
er. Tenk hvor mange mennesker som har minner
og opplevelser knyttet til denne salen, og hvor
mange biljakter, mord og triste avskjedsscener
som har utspilt seg her. Som en slags hyllest til

denne salen og til alle de kinoopplevelsene den
har gitt oss, ville jeg tegne den full av folk som
ser film. Jeg fikk arkitekten Lars Erik Jaatun, som
har kjempet lenge for å bevare dette bygget,
til å beskrive hvordan salen så ut opprinnelig.
Kanskje det også kan være en oppfordring til
Sandnes kommune om å sette i stand salen og
ikke ødelegge det vakre rommet for å lage en
stor kunsthall.
hva er utfordringen ved å sette en tegneserieside inn i en ustillingssammenheng?
Når man lager tegneserier i hefte eller bokformat, er det et intimt rom mellom tegneserie
og leser. Leser kan sitte med boka og studere
detaljer eller lese tekst over tid. I utstillingssammenheng forsvinner denne intimiteten, og publikum har heller ikke den samme tiden til å se
og lese historiene. Tegneserien skal hamle opp
med et stort rom, og mange potensielle lesere
samtidig. Løsningen kan være å fortelle en historie mye mer fortettet. Det visuelle må også
vektlegges mer. Da jeg stilte ut historiene fra

I tegneserien forteller
man historier ved hjelp av
ruter. det som skjer mellom
rutene må leseren selv
forestille seg.

- tenk hvor
mange mennesker som
har minner og opplevelser
knyttet til denne salen, og hvor
mange biljakter, mord og triste
avskjedsscener som har
utspilt seg her.
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reportasjereisen i Tanzania (før boken
Da jeg reddet verden var laget) brukte
jeg en del visuelle virkemidler for å
lokke leseren nærmere og friste dem til
å bruke tid til å lese historien jeg presenterte. I bestillingsverkets hovedbilde
har jeg ikke brukt noe tekst i det hele
tatt.
hvor viktig er impulser fra film og
billedkunst i tegneseriene dine?
Jeg har jo en billedkunstlig utdannelse og mange av mine referanser
og måter å løse ting visuelt kommer
derfra. Da jeg begynte med tegneserier
syntes jeg at dette utrykket lå mye
nærmere filmens verden, både i oppbygging av karakterer, historie og ikke

gjort tilgjengelig for folk flest var det et
fantastisk gjennombrudd i reportasjeog dokumentasjonssammenheng.
Øyeblikket ble skildret så nøyaktig at
det fremsto som en ubestridt sannhet
og et bevis på det som hadde skjedd.
Nettopp denne nøyaktigheten er også
fotografiets problem. For om man ser
på et fotografi for eksempel av et barn
som lider, blir man utrolig opprørt. Man
får behov for å gripe inn i situasjonen
og hjelpe barnet, men problemet er
bare at når du ser dette bildet er øyeblikket allerede over og situasjonen
hva kan virkelighetsorienteringen i
forbi. Det barnet du har sett er utenfor
mange moderne tegneserier skyldes?
er dette spesielle trekk ved tegneserien din rekkevidde. Hver dag får vi servert
reportasjer av mennesker som lider,
som innbyr til dokumentarisme?
Da fotografiet ble oppfunnet og siden men vi er ute av stand til å gripe direkte
minst dramaturgi. Jeg har en mann som
er filmklipper, og gjennom han har jeg
lært meg å bruke dramaturgien som et
virkemiddel og for å fortette historiene.
Jeg synes også at måten man bruker
dialog i film minner om tegneserieformatet. Og det aller beste både på film
og i tegneserier er når dialogen ikke
gjentar det samme man ser i filmen
eller på tegningen, men blir et eget element som forsterker eller står i kontrast
til det som vises visuelt.

inn i situasjonen. Vi må beskytte oss mot
alle inntrykkene og blir visuelt apatiske.
Når vi ser fotografier av folk som lider,
prøver vi å beskytte oss selv ved å ta avstand fra situasjonen som beskrives.
Tegneserien gir et alternativ. Tegneserier aktiviserer leseren på en helt annen
måte. I tegneserien forteller man historier
ved hjelp av ruter. Det som skjer mellom
rutene må leseren selv forestille seg. Det
er leseren som lager historien mellom
rutene og på den måten inkluderer og
engasjerer tegneserien leseren. Dessuten
gir tegneserien seg aldri ut for å være
sann, den presenterer sin versjon av historien. Noen ganger er det fortelleren selv
som tegner, og da kan du helt konkret se
sporene av tegnerens hånd. På den måten
gir tegneserien et mye mer nyansert bilde
og ofte mye sannere bilde av situasjonen.
En annen ting som er fantastisk med å
bruke tegneserie i reportasjesammenheng,
er at man slipper kamera. Det er ganske
mye som forandrer seg i en situasjon om
noen tar opp et kamera. Man skal være
veldig fortrolig med fotografen og kamera
om man ikke lar seg påvirke av den rare
situasjonen det er å bli fotografert.
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det er ikke krig
i norge
- dokumentarserien er foreløpig et ganske så uutnyttet potensial her til
lands. tiden er inne for en brannfakkel i tegneserieform, mener tor ærlig.
INtervjuer: mOrteN harPer
INtervjuet: tOr ærlIg

Tor Ærlig har gjort seg særlig bemerket
som tegneserieromanenes foregangsmann her til lands, senest med oppvekstdramaet Mare Frigoris. Han er
også en kritikerfavoritt med sine kortere serienoveller, samlet i boken Jeg,
Tor Ærlig. Til Serieglobusutstillingen
har han laget bestillingsverket Det er
ikke krig i Norge.
hva var den første innskytelsen din
da du fikk bestillingsoppdraget fra
KINOKINO?
Jeg hadde hørt navnet, men visste
ikke hva det sto for. Men jeg synes
utstillingen virker som et spennende
initiativ. Blir interessant å se en samlet
framstilling ut i fra perspektivet tegneserier og verdens konflikter. Selv fikk
jeg lyst til å lage noe som tar opp en
konflikt sett fra mitt eget lille ståsted
i verden. Nemlig hvordan sentralisering og stordriftsideologi raserer små,
velfungerende samfunn. Ikke bare i
grisgrendte strøk på Finnmarkskysten,
men også i en tett befolket industrikommune som Porsgrunn.

hva er utfordringen ved å sette en
tegneserieside inn i en ustillingssammenheng?
Jeg har bestemt meg for å bruke
utstillingsplassen til å gi tilleggsopplysninger om konflikten jeg tar opp, i form
av et kart over alle skolenedleggelsene
de siste åra. I tillegg gir det jo mulighet
til for eksempel å stille ut originalene
til en tegneserie, som vanligvis ikke blir
vist fram, men som gjerne gir et annet
uttrykk enn den trykte versjonen.
hvor viktig er impulser fra film og
billedkunst i tegneseriene dine?
Jeg prøver å fortelle historier med
mine serier, og det er klart at både
film og litteratur er inspirasjonskilder.
Tegneserier er likevel en helt egen
kunstart, med sine særegenheter som
jeg nok aldri blir ferdig med å utforske. Selv om jeg kanskje ikke er den
mest nyskapende og eksperimentelle
serieskaperen, så føler jeg at det må
litt grunnforskning på fortellerteknikk
til hver gang jeg setter meg ned og skal
formidle noe med tekst og bilder.

hva kan virkelighetsorienteringen i
mange moderne tegneserier skyldes?
er det spesielle trekk ved tegneserien
som innbyr til dokumentarisme?
Det er det helt sikkert. Jeg har ikke
tråkket særlig mye innom dette feltet
selv, men har i den siste tida fått
øynene opp for mulighetene dette gir.
Selv om jeg har lest folk som Joe Sacco
og Marjane Satrapi, og også vår egen
Lene Ask, så må jeg si at dokumentarserien foreløpig representerer et
ganske så uutnyttet potensial her til
lands. Ikke minst tenker jeg at tiden
er inne for den politiske brannfakkelen i tegneserieform! Hva om vår
tids Bjørneboe dukket opp i form av
en tegneserieskaper? I så fall må noen
av alle de unge talentfulle tørre å hive
av seg både ironien, kvasintellektualiteten og «ingenting er særlig viktig»innstillingen, og tørre å uttrykke vilje
til å forandre samfunnet - ved hjelp av
tegneseriekunst. For å si det sånn: Alle
dere «alternative» serietegnere - kan
dere leve med at den eneste som tør
å hevde sin ærlige mening om verden
i dag i tegneserieform faktisk er Lise
Myhre i Nemi?
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