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Creating Understanding and Acceptance through Strips and Panels
An Examination of the Comic Book’s Potential for Creating Acceptance between Communities
Modern multicultural societies consist of people with various sexualities, ethnicities and religions, but gathering people with conflicting norms can result in discrimination and violence. We therefore need to find
new ways to create acceptance of ‘the other’ in such heterogeneous societies. One way of doing so is
through art and cultural products, which is why this thesis seeks to examine the comic book’s potential for
creating acceptance between communities.
Before searching for this possible potential, Sabrina Seerup defines her use of the term ‘comic book’ by
analysing comics as a medium with modalities. She then continues to examine the comic book as a product,
since it has to possess certain characteristics in order to be part of a project with the above purpose.
The comic book appears to have the necessary adaptability regarding production and distribution, but very
little research has been made on the comic book’s effect on its readers. Seerup however uncovers, by using
the aesthetic encounter as a method, that the comic book should be capable of both educating its readers
and creating empathy for its portrayed subjects. But would the general public be willing to read such comics?
Strict (self) censorship in the industry in the 1950’s forced the publishers to make their products safe for
children to read. The medium has matured since, but mainly in a subcultural environment, which is why
many still see the comic book as childlike para-literature. This view is however slowly changing.
Seerup then examines which features could help the comic book to achieve the desired effect. She finds
that comics based on memories of a member of the community the project seeks to create acceptance of,
told from a personal point of view, should be able to encourage the readers to feel for the portrayed, possibly creating the desired acceptance.
The thesis is then concluded with a case study, where Seerup analyses the outreach comic Asylum Komix in
order to determine, whether these elements and effects can be mobilized in real life. This leads to the conclusion that some comic books do have the potential for creating acceptance between communities and
that this can be mobilized in real projects, but also that more research is needed.
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Problemformulering
Den globaliserede verden har skabt grobund for det multikulturelle samfund, hvor folk med forskellig etnicitet, religion, seksualitet m.v. lever side om side. Dette skaber en række problemer, da modstridende
normsæt og værdier kan resultere i negative fordomme, diskrimination og vold på tværs af de forskellige
samfundsgrupper. En måde at undgå dette på er ved at sprede accept og forståelse, hvad vi dog ikke kan
lovgive os til. Til gengæld kan kunst- og kulturprodukter potentielt have denne effekt, da de igennem udtryk
og fortællinger kan skabe indsigt i og empati for ’den andens’ situation.
Det er denne præmis, der har fået mig til at fokusere dette speciale på et enkelt spørgsmål: Findes der tegneserier med potentialet til at skabe forståelse imellem forskellige samfundsgrupper?
Spørgsmålet er, som i så mange andre problemformuleringer, et, der først kan forsøges besvaret, efter en
række opklarende spørgsmål er undersøgt. Et af de mest påtrængende må være: Hvordan skal vi definere
tegneserien? Jeg vil derfor starte med at undersøge tegneseriens bestanddele for at definere og afgrænse
mit emnefelt.
Det næste spørgsmål, der bør stilles, er, om tegneserien som produkt er egnet til at indgå i projektet om at
skabe forståelse. Den skal bl.a. kunne produceres til formålet af relevante afsendere, ligesom distributionen
skal kunne tilpasses, så de endelige produkter rammer de intenderede læsere, hvor de er. Derudover bør
tegneserien kunne få læseren til at (gen)overveje sin holdning til den afbildede samfundsgruppe.
Et andet vigtigt spørgsmål i denne sammenhæng er: Hvordan vil den brede offentlighed modtage sådanne
tegneserier? Den tredje del af specialet omhandler derfor de antagelser om tegneserien, de intenderede
læsere sandsynligvis vil have, da dette uden tvivl vil påvirke projektet. Svaret vil jeg søge efter i receptionen
af tegneserien igennem tiden, hvorfor jeg vil besvare spørgsmålet vha. en kulturhistorisk tilgang.
Efter disse forudgående undersøgelser af tegneserien vil jeg dykke ned i eksisterende værker for at besvare
mit næste spørgsmål: Hvilke konkrete elementer og udtryk bør en tegneserie i et sådan projekt indeholde?
Målet er at finde frem til en type, genre eller kategori af tegneserier, der indeholder konventioner og tilgange, som virker egnede til at skabe accept og forståelse på tværs af samfundsgrupper.
I min sidste undersøgelse vil jeg fremhæve et eksempel på, hvordan andre har realiseret det projekt, jeg
teoretisk arbejder med her. Det vil formentlig skabe indicier for, om de udtryk, elementer og påvirkninger,
der tilsyneladende underbygger det ønskede resultat, kan mobiliseres i et konkret produkt. Derudover kan
et sådant eksempel potentielt skabe grobund for en revurdering af tidligere teoretiske hypoteser. Specialet
afsluttes derfor med en case for at kunne besvare spørgsmålet: Kan de fremhævede effekter mobiliseres i
virkelige projekter?
I løbet af specialet vil jeg fremhæve en række eksempler fra eksisterende tegneserier for at vise eller understrege mine pointer. Da jeg arbejder med en nutidig problemstilling ud fra en vestlig kontekst, vil disse
eksempler hovedsageligt stamme fra vestlige publikationer og være skabt af tegneserieskabere, der er født
mellem 1940 og 1980. Undvigelser fra dette vil selvsagt optræde, særligt i min historiske gennemgang af
receptionen af tegneserien, og når jeg undersøger, hvordan kulturelle forskelligheder kommer til udtryk i
mediet.
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Til sidst vil jeg gerne pointere, at mit mål med dette speciale ikke er at finde et endegyldigt svar på, om
tegneserien kan skabe den ønskede effekt, hvorfor ordet potentiale er så vigtigt i min problemformulering.
Dette er en teoretisk undersøgende tekst med en klar hypotese for øje, der i sin endelige form rettere skal
svare på, om der er indicier for, at et sådan potentiale er til stede, og hvordan vi evt. kan mobilisere dette.
Målet er således at lægge den teoretiske ballast, der er nødvendig for at kunne påbegynde en mere praksisorienteret undersøgelse.
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En tilgang til tegneserien
De fleste i den vestlige verden har en ide om, hvad en tegneserie er. Alene navnet fremkalder billeder af
visse metonymier for mediet, som den kendte taleboble eller omridset af tegneseriesidens gitter. I den
akademiske verden er der imidlertid stor uenighed om, hvordan vi bør definere tegneserien, og ikke
mindst, hvordan vi bør undersøge den rent akademisk.

1

I tegneserieforskningen er der især to lejre, der beskæftiger sig med dette. Den ene gruppe består af teoretikere med en semiotisk tilgang, der ser tegneserien som et sprog i den saussureske forstand, mens den
anden gruppe ser tegneserien som en form for paralitteratur, man kan tilgå med litteraturvidenskabelige
teorier og metoder. Den litterære tilgang til tegneserien bliver dog ofte angrebet af semiotikere som Thierry Groensteen:
“One has often ceded to the temptation of presenting comics as a branch of a subproduct of literature.
Indeed, comics are printed, are sold in bookstores, and the texts that participate in their discourse are given
to us to read, not to listen to. But, as for these texts, the fact that they share publishing forms does not
allow us to assign an identity to the function.”2
Groensteen mener, at litteraturteoretikernes syn på tegneserien er en af grundene til, at den aldrig er blevet fuldt ud legitimeret i den akademiske verden. Vælger vi udelukkende at se på tegneserien som en afart
af litteraturen, kan vi nemlig kun fokusere på, hvordan den ligner og adskiller sig fra litteraturen, hvilket
fjerner fokus fra tegneseriens egne særtræk. Gør vi som litteraturteoretikeren Charles Hatfield, der udelukkende fokuserer på tegneseriens fortællinger3, risikerer vi at måle værkernes narrativer efter litteraturens
målestok og derved nedvurdere dem på samme måde, som Renaud Camus huskede os på ikke at gøre med
filmmediet:
”Certain films would make poor books, even though they are good, or even excellent films.”4
På samme måde kunne man påstå, at mange tegneserier ville være intetsigende romaner, selvom de måske
er fantastiske tegneserier. Derfor kan man være enig med Groensteen i, at der er visse farer for at misforstå
tegneserien og dens værker, hvis man kun ser tegneserien som en form for paralitteratur. Groensteens
egen tilgang til tegneserien skaber dog også problemer, da han i sin bog Système de la bande dessinée tilsyneladende fokuserer på, hvordan vi kan definere tegneserien så præcist som muligt. Et sådant sigte lægger
hovedsageligt op til diskussioner om hvilke enkelttilfælde, der bryder eller bekræfter definitionen, og desværre ikke hvilke basale elementer og virkninger tegneserien reelt består af, hvorfor hans teori er svær at
1

Taleboble fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Speech_balloon.svg og eget ikon lavet i word
Groensteen 2007 s. 128
3
Hatfield s. xiii
4
Groensteen 2000 s. 39
2
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mobilisere i videre forskning. Flere tegneserieforskere, som fx Anne Magnussen og Hans-Christian Christiansen, har da også forsøgt at omgå sådanne diskussioner ved at konkludere, at en endelig definition af tegneserien aldrig vil kunne nås5.
Det virker imidlertid også problematisk at behandle tegneserien som et sprog, sådan som Groensteen gør
det, da postmoderne tegneserielyrik ikke ser ud til at benytte sig af samme syntaks og grammatik som striben i det lokale dagblad:

6

5
6

Christiansen & Magnussen s. 192
Ferd’nand Daily uden titel og ”2. Die Augäpfel die”

Side 8 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

Hverken den semiotiske eller den litteraturteoretiske tilgang lader derfor til at være frugtbar at bruge i en
analyse af tegneseriens bestanddele, da litteraturteorien ikke anerkender tegneseriens særtræk, og semiotikken ofte fokuserer på at skabe en endelig, og muligvis uopnåelig, definition af tegneserien. Det betyder
naturligvis ikke, at de to teoretiske tilgange er ubrugelige i forbindelse med tegneserieforskningen. Litteraturteorien har før lagt grunden for andre kulturteoretiske grene, fx filmvidenskaben, hvorfor megen litteraturteori kan være nyttig at trække på i det akademiske arbejde med tegneserien. Semiotikken bidrager på
den anden side til tegneserieforskningen med de mest detaljerede kortlægninger af tegneseriens form og
udtryk, hvorfor den heller ikke bør ignoreres.
Når jeg i stedet vælger at undersøge tegneserien med et medieteoretisk udgangspunkt, er det for både at
anerkende tegneserien som et selvstændigt medie, der kan indeholde mange udtryk og genrer i mange
forskellige formater, og for at undersøge tegneseriens muligheder i stedet for at opsætte faste og forsnævrende rammer for mediet. Da en stor del af min problemformulering omhandler tegneseriens effekt på sin
læser, er jeg også nødt til at finde en teoretisk tilgang, der undersøger samspillet mellem værk og læser,
hvad hverken de nævnte semiotikere eller litteraturteoretikere gør. Medieforsker Lars Elleströms modalitetsteori tilfredsstiller til gengæld disse behov, da metoden både undersøger interaktionen mellem medie
og bruger og tager afstand fra forudbestemte og udtømmende mediedefinitioner:
”I therefore consider it a matter of urgency to put forward a model that starts at the other end, so to speak:
not with the units of established media forms, or with efforts to distinguish between specific types of intermedial relations between these recognized media, but with the basic categories of features, qualities
and aspects of all media.”7
Elleströms teori går ud på, at alle medier består af en række modaliteter, dvs. en række betegnende træk,
som i langt højere grad bestemmer medieproduktets endelige udtryk, end de normative mediedefinitioner,
vi oftest arbejder med. Metoden sigter altså ikke efter at definere og afgrænse, men i stedet at undersøge
mediets kendetegn, hvilket netop er, hvad jeg vil gøre med tegneserien i det følgende.

Modaliteternes metode
Elleström mener, at alle medier kan beskrives ud fra fire parametre, som han kalder modaliteter, der beskriver hhv. det materielle, sensoriske, spatiotemporale og semiotiske i mediet. Disse modaliteter er ikke
placeret i et hierarki, hvoraf nogle kan siges at være vigtigere end andre, forklarer Elleström8, men udgør til
sammen mediet og dets udtryk.
Den materielle modalitet betegner mediets reelle form eller brugerflade9 og defineres derfor alene ud fra
medieproduktets udtryk. Et eksempel kunne være malerkunsten, hvis materielle modalitet beskrives som
todimensionel og statisk.
Den sensoriske modalitet har derimod fokus på, hvordan modtageren indoptager mediets udtryk igennem
sine sanser10. Hvis vi igen holder os til malerkunsten, vil opfattelsen af dens sensoriske modalitet afhænge
af synssansen, selvom visse værker også kan have taktile kvaliteter via deres overflade.

7

Elleström s. 15
Ibid. s. 16
9
Ibid. s. 17
8
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Den spatiotemporale modalitet omhandler mediets genskabelse i mediebrugerens bevidsthed. Mediebrugeren skaber ifølge Elleström11 altid et indre billede af medieudtrykket foran sig, der dannes uafhængig af
mediets materielle modalitet ud fra de fire dimensioner: højde, bredde, dybde og tid. Når man fx ser en
film, kan man opfatte billedstrømmen som havende en form for dybde, idet man kan skelne imellem forgrund og baggrund, på trods af der ikke er nogen fysisk dybde i det todimensionelle filmmedie.
Den meningsdannelsesproces, mediebrugeren må igennem for at kunne uddrage mening af medieproduktet, beskrives af den semiotiske modalitet. Denne indeholder tre forskellige oversættelses-former, afhængigt af medieproduktets repræsentationsmetode, som bygger på semiotikeren C.S. Pierces anden trikotomi12. Det betyder basalt set, at Elleström mener, alle medieprodukter benytter sig af enten det ikoniske
tegn, der afkodes via dets sammenlignelighed med det repræsenterede, det symbolske tegn, der forstås via
kulturelle konventioner, eller det indeksikalske tegn, der pålægges mening via dets kontekst.
Når vi fx ser en tegning af en hest, forstår vi betydningen, fordi tegningen ligner en virkelig hest. Når vi læser ordet kirke, har konventioner lært os ord og bogstavers betydning, hvorfor vi kan afkode meningen. Ser
vi røg stige til vejrs, forbinder vi det med ild, hvilket tillader os at reagere på røgens egentlige indikation.
Ifølge Pierce13 bruges disse tegn ikke nødvendigvis alene, men derimod ofte parallelt eller komplementært i
samme udtryk, hvorimod Elleström mener, at vi kan finde et dominerende tegnsystem i de fleste medier:
“(…) the three modes of signification are always mixed, but often one of them can be said to dominate.”14
I det følgende vil jeg vha. disse fire modaliteter undersøge hhv. tegneseriens udformning, læsernes opfattelse af tegneserien og dens dimensioner, samt måden læserne afkoder tegneserien på.
Tegneseriens materielle modalitet
Før jeg undersøger tegneseriens materielle modalitet, vil jeg fremhæve vigtigheden af ikke at sammenblande et medies materielle modalitet med dets tekniske15.
Et medies materielle modalitet er latent og altid tilstedeværende, mens mediets tekniske modalitet består
af det konkrete udtryk, medieproduktet har i en given kontekst. Tegneseriens materielle modalitet består fx
af en flad, statisk overflade, hvilket altid vil være kendetegnende for mediet. Tegneseriens tekniske modalitet er til gengæld afhængig af det konkrete medieprodukts fremstilling og kan derfor bestå af en bog, en
computerskærm, en cornflakespakke eller enhver anden genstand, der kan fremstille en flad, statisk overflade.
Jeg fremhæver dette, fordi tegneserier tidligere er blevet defineret som tilhørende andre medier udelukkende pga. deres tekniske modalitet. Fx betegnes ’webcomics’ ofte som et særskilt medie, på trods af at
flere af medieprodukterne deler samtlige modaliteter med den trykte tegneserie. Det er fx tilfældet med
den efterhånden berømte Scandinavia and the World.
10

Elleström s. 17
Ibid. s. 18
12
Pierces anden trikotomi omhandler tegnets egenskab i sig selv, Pierce s. 98
13
Jf. Pierce s. 119, s. 122, s. 134
14
Elleström s. 22-3
15
Ibid. s. 16
11
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Serien er kun mildt tilpasset internettets udtryk, idet den fx ikke har tegneserieruder, som trykte tegneserier oftest har, men i stedet udnytter, at dens modtagere skal ’scrolle’ ned af siden for at følge historiens
udvikling. På den måde ændres læserens blik fra at skulle overskue en hel stribe eller en hel sides tegneserieruder til at skulle koncentrere sig om en enkelt rude af gangen, der ikke er markeret med nogen synlig
afmærkning:

16

16

www.satwcomic.com/border-control - Lavet da Danmark forstærkede grænsekontrollen til Tyskland
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Denne tilpasning til mediets tekniske modalitet har imidlertid ikke ændret mere på medieproduktet, end at
de bedste bidrag fra serien også er udkommet på tryk.
Andre såkaldte webcomics adskiller sig derimod radikalt fra tegneserien, trods deres navn, idet de indeholder interaktive elementer, lyd eller endda bevægelse og derved tilsyneladende har mere til fælles med filmen eller computerspillet end med tegneserien. Det gælder fx internetfænomenet Homestuck17.
En sammenhæng i teknisk modalitet alene kan derfor ikke definere et nyt medie i denne optik, på trods af
dette ofte sker i praksis. Den oprindelige mediedefinition af værker er således mindre vigtig i denne kontekst, hvorfor værker, der normalt betegnes som fx webcomics, udelukkende bliver omtalt i dette speciale
som tegneserier, og kun hvis medieproduktet deler samtlige fire modaliteter med den tegneseriedefinition,
jeg her arbejder med.
Tegneseriens sensoriske modalitet
Det kan være svært at se behovet for normativt at skelne mellem mediets materielle udtryk og mediebrugerens sanselige opfattelse af dette, men skal vi kunne se nye sammenhænge og forskelle på div. medier,
mener Elleström, at denne skelnen er essentiel18. Hvordan dette kan have en betydning i vores syn på medier, ses hurtigt, når vi sammenligner tegneserien med skulpturen:
For begge medier er synssansen (delvist) i centrum, da de som oftest er skabt for, at mediebrugeren skal se
på dem. Skulpturen kan ganske rigtigt også opleves med følesansen, men langt de fleste skulpturer vil indeholde mening, en betragter kan uddrage alene vha. synssansen. De to mediers materielle modalitet er dog
vidt forskellige, hvorfor de to udtryksformer kan virke usammenlignelige trods deres sensoriske sammenhæng.
Ligesom med skulpturen er det ikke kun synssansen, der potentielt aktiveres hos tegneserielæseren:
“The reactivation of memories of sensorial experiences plays a certain part in the perception of media.
Reading a text, for instance, often involves the creation and recollections of visual experiences that are very
remote from the way the alphabetic letters look, and it also involves an inner hearing of the sounds of the
words.”19
Ved at trække på vores erfaringer har vi altså mulighed for at skabe andre sanselige oplevelser, idet vi afkoder eller indlever os i tegneseriens univers. Tegneserieskaberen Scott McCloud mener fx, at vi muligvis kun
bruger synssansen, når vi ser på tegneserieruderne, men at vi i ’the gutter’, dvs. de blanke felter imellem
tegneserieruderne, bruger alle sanser for at forestille os, hvordan fortællingen har bevæget sig fra det ene
statiske billede til det næste20. McCloud demonstrerer dette i sit hovedværk Understanding Comics ved at
vise os følgende tegneserieruder:

17

www.mspaintadventures.com/?viewpage=archive
Elleström s. 15
19
Ibid. s. 18
20
McCloud s. 89
18
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”I may have drawn an axe being raised in this example, but I’m not the one who let it drop or decided how
hard the blow or who screamed, or why. That, dear reader, was your special crime, each of you committing
it in your own style.”22
Tegneserielæseren er ifølge McCloud nødt til indirekte at aktivere hele sit sanseapparat for at kunne forbinde ovenstående to ruder. Tegneserien er derfor det, filosoffen og kommunikationsforskeren Marshall
McLuhan har beskrevet som et koldt medie23. Det vil sige, at vi kun kan forstå tegneserien ved at involvere
os i den og selv udfylde tomrummene i udtrykket.
Hvorvidt man konkret ser eller hører øksen falde i ovenstående, vil jeg påstå, kommer an på vores syn på
kognitive processer og måske endda på den enkelte læser. Andre, heriblandt den franske tegneserieinteresserede skribent Bernard Noël24, tror da heller ikke på, at vores sanseapparat i den grad involveres i
sammenkædningen af tegneserieruder. Hulrummet fungerer i hans optik snarere som en pause, der giver
læseren mulighed for at genoverveje forudgående ruder i forhold til den nye information, læseren netop
har modtaget. Noël forklarer, at dette giver læseren tid til at stykke en mening sammen, men at det ikke
nødvendigvis aktiverer hele dennes sanseapparat.
Tegneserien opfattes altså visuelt, men deler man overbevisning med McCloud frem for Noël, har tegneserien også potentialet til at aktivere vores øvrige sanser.
Tegneseriens spatiotemporale modalitet
Da tegneserien er todimensionel og statisk, registreres som minimum mediets bredde og højde i tegneserielæserens bevidsthed. Tegneserien kan dog muligvis også virtuelt mobilisere de to sidste dimensioner,
dvs. tid og rum. Fx er tegneserien i stand til at skabe en illusion om dybde i det todimensionelle medie via
perspektivtegning, hvorfor mediet kan siges at indeholde virtuelt rum25. Hvorvidt tegneserien også indeholder virtuel tid, er det imidlertid sværere at svare entydigt på.
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Tegneserien skaber først og fremmest en fornemmelse af tid igennem organiseringen af sine tegneserieruder, hvilket skaber en narrativ tidslig orden af begivenheder vha. en kulturelt bestemt læseretning. For
langt de fleste vestlige læsere er der fx ikke tvivl om, at nedenstående sekvens forestiller en mand, der letter på hatten, og ikke to herrer, hvoraf den ene løfter sin hat:

26

Sammensætningen af statiske billeder til en sekvens, der fremstiller en handling gjort over tid, mener Elleström dog ikke har noget med virtuel tid at gøre:
“(…) there are conventions that make us look at pictures, in a comic strip for instance, in a certain temporal
order. However, this is not a case of virtual time but rather an instance of pictorial sequentiality produced
by merging conventions of decoding symbolic and iconic signs. Virtual time is rather characterized by the
capacity of individual pictures to depict not only one static moment but a series of occurrences.”27
For at der kan være tale om virtuel tid, forklarer Elleström, må det præsenterede have en synlig tidslig dimension, på trods af at mediet, der præsenterer dette, ikke selv besidder en sådan:
”In short, virtual space and virtual time can be said to be manifest in the perception and interpretation of a
medium when what is taken to be the represented spatiotemporal state is not the same as the spatiotemporal state of the representing material modality considered through the spatiotemporal modality.”28
Et eksempel på dette findes i fotografier, hvori der optræder et sløret objekt som resultat af, at objektet
har bevæget sig i tid og rum, da det statiske foto blev taget. Netop denne effekt har flere tegneserieskabere
forsøgt at kopiere, ligesom de bl.a. har efterlignet bevægelseslinjerne i Marcel Duchamps malerier fra starten af det 20. århundrede29. Hvordan disse tendenser konkret er kommet til udtryk i tegneseriemediet,
giver McCloud et par eksempler på i Understanding Comics:
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Vi kan dog ikke entydigt konkludere, at sådanne tegneserieruder udtrykker virtuel tid.
Virtuel tid skulle ifølge Elleström opstå, når det repræsenteredes tidsdimension synligt varierer fra det repræsenterende medies. Men hvordan bestemmer vi ovenståendes udtryk ud fra denne definition? Skal de
slørede effekter fx ses som tegn på, at det statiske medie ikke fuldt ud kan gengive mandens bevægelse i
tid og rum, og at tegningerne derfor indeholder virtuel tid, eller gør denne efterligning af et andet medies
fremstilling af virtuel tid udelukkende ruderne til en statisk kopi uden tidslige dimensioner? Altså: Skal medieproduktet, ligesom et fotografi, kunne indfange og gengive tegn på reel bevægelse i tid og rum, eller kan
håndtegnede gengivelser af fiktive hændelser også udtrykke virtuel tid? Den slags spørgsmål giver Elleström
os desværre intet svar på.
Begrebet virtuel tid er derfor problematisk at arbejde med i forhold til tegneserien, hvorfor jeg her vil undlade det og i stedet konkludere, at tegneseriens spatiotemporale modalitet defineres af højde, bredde og
virtuelt rum. Tegneserien kan uden tvivl skabe en fornemmelse af tid, men at bestemme, hvorvidt mediet
også indeholder virtuel tid, vil kræve en mere præcis definition af begrebet, end Elleström her præsenterer
os for.
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Tegneseriens semiotiske modalitet
Hvor Elleström skriver, at en enkelt af de tre semiotiske modaliteter som oftest kan siges at dominere et
medie31, vil jeg påstå, at dette ikke er tilfældet med tegneserien. Mediet indeholder derimod muligheden
for at fusionere det ikoniske og det symbolske ved at give den traditionelt symbolske tekst et ikonisk udtryk, og den traditionelt ikoniske tegning et symbolsk udtryk. Dette afsnit kommer derfor til at handle om
lingvisten Mario Saracenis relevante spørgsmål32: Kan vi læse billeder? Og kan ord blive betragtet såvel som
læst?
En teori om, hvordan vi læser billeder i tegneserier, er, at vi sammensætter rækkerne af tegneserieruder til
fortællinger, på samme måde som vi sammensætter ord til sætninger. Det sker, ifølge Groensteen, fordi
tegneseriens tegninger har en narrativ funktion, hvor den traditionelle tegning oftest har en illustrativ funktion33. Men hvad gør mediets tegninger narrative?
Man kan påstå, at det sker via billedets kontekst, da man ser forskelligt på en tegning, alt efter om den
hænger indrammet på et museum eller indgår i et tegneseriehæfte34. Men tegneseriens tegninger kan også
adskille sig drastisk fra virkelighedsafbildninger og blive arbitrære i deres udtryk, så de ikke længere kan
’oversættes’ af tegneserielæseren som ikoniske tegn alene. Et eksempel på et sådan symbolsk billede er
smileyen: 
Smileyen ligner ikke direkte et menneskeligt ansigt, da den hverken har næse, ører, øjenbryn, læber eller
andre menneskelige træk. Alligevel genkender vi den som et menneskeansigt og endda ladet med en menneskelig følelse og reaktion. I sådanne tilfælde kan man påstå, at vi ikke kun ser billedet som en ikonisk
sammenlignelig fremstilling, men at vi også må læse det vha. vores viden om eksisterende konventioner.
Naturligvis kan tegneserietegneren vælge at tegne mere realistisk og derved undgå denne symbolske ladning i sine billeder, men det er ganske svært at finde eksempler på dette. De stilarter, der oftest optræder i
tegneserien, er mere enkle i sin streg, og det er denne type ’cartoony’ tegninger, der er i stand til at forene
det symbolske og det ikoniske, på samme måde som smileyen gør det. Det gælder fx mange af de prisbelønnede tegneserier som Art Spiegelmans Maus, Marjane Satrapis Persepolis og Alison Bechdels Fun Home.
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Et eksempel på sådanne symbolske tegninger ses i ovenstående tegneserierude fra Fun Home, hvor protagonisten er afbildet siddende på en seng i færd med at læse en bog. Kender man ikke konteksten, kan det
være svært at afkode kønnet på karakteren, da kun antydningen af et bryst under den sorte rullekrave viser
et kvindeligt træk. Først og fremmest ser vi et menneske på en seng, der holder en bog, og som spiser
m&m’s. Vi genkender altså kun de mest basale elementer. Men når vi har svært ved at afkode kønnet på
karakteren, hvordan kan vi så med det samme afkode karakterens følelse af kedsomhed eller ligegyldighed?
Det kan vi, fordi det ikoniske og det symbolske arbejder sammen i vores afkodning af billedet, så vi genkender visse elementer, imens vi er nødt til at trække på konventioner for at forstå andre. Tilsammen gør det
ikoniske og det symbolske os således i stand til at afkode karakterens halvt lukkede øjne og den slunkne
holdning.
Det samme sker i tegneseriens tekst, der oftest er håndtegnet, i modsætning til langt de fleste masseproducerede tekstmedier, som i dag benytter computerfonte. Manden bag den første graphic novel, Will Eisner, anbefaler da også alle fremtidige tegneserieskabere at skrive deres tekster i hånden:
”Hand lettering will always be the most idiosyncratic and expressive means of inserting words into balloons
and text panels”36
Håndskriften er ifølge Eisner med til at skabe et ekstra betydningslag, men hvordan indkoder man dette i de
arbitrære bogstaver? Det kan bl.a. ske ved brug af kursivering, fede bogstaver, versaler eller forskellige
størrelser fonte – altså når vi tegner bogstaverne. Se fx forskellen på disse to sætninger:
Det sagde han bare ikke!
Det sagde han bare ikke!
I den første sætning har jeg lagt vægt på det, han sagde, mens jeg i den anden sætning har accentueret, at
det var ham, der sagde det. Dette simple trick kalder Will Eisner ’kontrol over læserens øre’:
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”In reality, the reader is being asked to supply (or ‘hear’) the sound internally. This is an aspect of writing
especially adaptable to comics. The ’control’ of the reader’s ear is vital if the meaning and intent of the
dialogue is to remain as the writer intended it.”37
Tegneserieskabere præger altså intentionelt deres teksters visuelle udtryk for at påvirke deres læseres afkodning af teksterne og sætter således den ikoniske oversættelsesmetode i spil samtidig med den symbolske. Men selvom forskere som lingvisten Saraceni påstår, at dette er et eksempel på fusioneringen af det
ikoniske og det symbolske, kan man også argumentere for, at der blot trækkes på to forskellige symbolske
tegnsystemer. Det samme gælder naturligvis tegneseriens billeder, da vi ikke ved, hvorvidt vi kan oversætte
smileyen til ’glad menneske’, fordi smileyen er en del af vores kulturelle konventioner, eller fordi vi kan
genkende følelsens udtryk. Denne pointe tydeliggøres, når vi forsøger at afkode en tegneserie fra en anden
kultur, hvis konventioner vi ikke kender. Hvad føler denne karakter fx:

38

En dansker, der ikke læser manga, vil formentlig gætte på, at karakteren er blevet slået eller pludselig er
blevet dårlig. Næseblod, blanke øjne og besvimelse er tværtimod klassiske tegn på stærk lyst i de japanske
tegneseriers univers. Men er dette et tegn på symbolske konventioner eller et ikonisk genkendeligt billedsprog fra en anden kultur? Tilbage i vores egen kultur husker vi vel næppe, om vi forstod tegneseriens ikoniske lydeffekter instinktivt, første gang vi så dem, eller om vi skulle have lydbilledet forklaret som det arbitrære tegn, det er.
Mange tegneserieforskere deler da heller ikke opfattelsen af, at mediet fusionerer det symbolske og ikoniske. Magnussen og Christiansen mener fx, at alle tre tegnsystemer er at finde i mediet side om side, idet
tegneserien i deres optik indeholder både symbolsk tekst, ikoniske billeder og indeksikalske talebobler39.
Andre, fx kommunikationsforskerne Randy Duncan og Matthew J. Smith, mener, at det symbolske slet ikke
er til stede i tegneserien, men derimod, at det indeksikalske dominerer mediet40.
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Godtager vi ikke, at det ikoniske og det symbolske sameksisterer i tegneserien, mangler vi imidlertid en
forklaringsmodel for, hvordan tegneserien har fået sit sammenhængende udtryk, da et medie med modstridende modaliteter ifølge Elleström altid vil have et fragmentarisk udtryk:
”(…) media that share no or few modes, such as music and visual literature, can only be combined or weakly integrated, whereas media that have many modes in common may be deeply integrated.”41
Tekst og billeder har ganske rigtigt både deres sensoriske og materielle modaliteter til fælles, idet de begge
består af todimensionelle flader, der opfattes visuelt. Deres spatiotemporale og i særdeleshed deres semiotiske modaliteter er dog vidt forskellige. Skulle de to medier derfor kombineres, ville de ifølge modalitetsteorien komme til at fungere parallelt, som i en illustreret bog, og ikke kombineret, som i tegneserien.
Pointen om teksten og billedets umulige møde findes også i kulturvidenskaben, bl.a. hos den franske skribent og klassiske filolog Pascal Quignarnd, der har påstået, at litteratur og billeder aldrig sammen vil kunne
skabe et sammenhængende udtryk42. Det er en forestilling, mange tegneserieforskere kæmper imod i deres
forsøg på at legitimere tegneseriemediet. Jeg er derimod enig i Quignarnds pointe og mener endvidere, at
denne netop hjælper os til at forstå en essentiel del af tegneseriemediet. Lad mig illustrere hvorfor og
hvordan med endnu et af McClouds eksempler:
Forestil dig en tekstens og en tegningens mester, der forsøger at skabe en tegneserie sammen, da dette
medie jo i sandhed forener deres to kunstformer. Hvordan skulle de gøre det? Deres æstetiske udgangspunkter befinder sig langt fra hinanden, og de ønsker at give deres modtagere vidt forskellige oplevelser, da
kunstkiggeren og litteraturlæseren søger to forskellige fornøjelser. De kan derfor ikke skabe et integreret
medie, men er i stedet nødt til at lade en dominere og den anden illustrere eller kommentere den dominerendes kunst.

43

For at kunne skabe et sammenhængende medie er tegneserien nødt til at fusionere de to tegnsystemer og
udtryksformer, hvorfor tekstens og tegningens mestre må erstattes med folk, der stræber efter foreningen
af sproget og billedæstetikken. Tegneserieskaberen kan naturligvis også vælge at lade enten det ikoniske
eller det symbolske dominere sit værk, men dette skaber ikke samme integrerede medieudtryk.
41
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Vælger vi at definere tegneseriens semiotiske modalitet som, at den altid består af både symbolske og ikoniske elementer, evt. fusioneret i teksten og/eller tegningerne, kan vi dog komme ud over det problem,
mange tegneseriedefinitioner møder, når de står over for hhv. de tekst- og billedløse tegneserier. For hvordan adskiller en tekstløs tegneserie sig fra billedromaner som Max Ernst kollageroman Une Semaine de
Bonté? Og kan en billedløs tegneserie, som fx store dele af Gerhards The Last Day, være andet end litteratur?

44

Ja – hvis vi anerkender, at vi altid både ser og læser tegneserier, også selvom der tilsyneladende kun er
billeder eller tekst til stede. Samspillet mellem og fusioneringen af det symbolske og ikoniske kan udføres
på et utal af måder i tegneserien, og derved skabe mere eller mindre integrerede medieudtryk, men de to
tegnsystemer er altid til stede – om ikke andet, så pga. den læsesituation, mediets kontekst skaber.
Denne definition forklarer også, hvorfor vi kalder det en ’tegneserielæser’, selv når det er en ordløs tegneserie, der ’læses’. Begrebet bør imidlertid sidestilles med termen ’tegneseriebetragter’, idet mediet samtidigt ’læses’ og ’betragtes’. I det følgende vil jeg dog hovedsageligt betegne tegneseriens brugere som tegneserielæsere, da det er konventionen, men min brug af begrebet ’læser’ vil i denne forbindelse til enhver
tid kunne udskiftes med ordet ’betragter’ og vice versa.

Tegneserien defineret
Efter at have undersøgt tegneserien ud fra Elleströms modalitetsteori kan jeg nu afgrænse mit emnefelt og
beskrive, hvilket medie, og dermed hvilke værker, jeg arbejder med:
Tegneserien skal i denne kontekst forstås som et todimensionelt medie med et statisk udtryk, der er i stand
til at give sin læser en oplevelse af virtuelt rum. Læseren benytter synssansen til at afkode mediet, der består af en fusionering og/eller sidestilling af symbolske og ikoniske tegn i billeder og/eller tekst.
Siden det ikke var min intention at opstille en fuldstændig beskrivelse af mediet, da jeg hverken mener,
dette er muligt eller frugtbart for videre forskning, skal denne definition ikke ses som endelig. Sådanne
44
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definitioner vil alligevel altid blive udfordret af nye medieprodukter som resultat af den kunstneriske leg,
praktikere konstant tilfører div. medier45.
Ud over at nå frem til ovenstående definition har denne metode også understreget en vigtig pointe i tegneserieforskningen, der tidligere er beskrevet af bl.a. tegneseriekritikeren Douglas Wolk:
”Comics are not prose. Comics are not movies. They are not a text-driven medium with added pictures;
they’re not the visual equivalent of prose narratives or a static version of a film. They are their own thing: a
medium with its own devices, its own innovators, its own clichés, its own genres and traps and liberties.”46
Netop sådan vil jeg forsøge at behandle mediet i det følgende. Dog har tegneserieforskningen endnu ikke et
fuldt udviklet begrebsapparat, man alene kan trække på, hvorfor jeg i stedet vil anvende en eklektisk kulturteoretisk tilgang til mit emne. Den modalitetsteoretiske analyse af mediet, jeg her har udført, kan i denne forbindelse bruges til at afsløre hvilke andre medier, der ligner tegneserien på hvilke måder. Med dette
in mente kan jeg udvælge hvilke teorier, der er sammenlignelige med den del af tegneserien, jeg specifikt
beskæftiger mig med, og derved undgå at underminere tegneseriens eget udtryk.
I det følgende vil jeg derfor anvende både litteratur-, kunst- og filmteori i min undersøgelse af tegneseriens
potentiale, idet både den litterære tekst, malerkunsten og filmen deler materielle og sensoriske modaliteter med mediet. Derudover har maleriet og til dels filmen samme spatiotemporalitet som tegneserien, og
alle tre medier besidder forskellige komponenter i deres semiotiske modaliteter, der på hver sin måde er
sammenlignelige med tegneseriens. Det drejer sig om hhv. tekstens symbolske udtryk, malerkunstens ikoniske og filmens sammenblanding af de to, om end filmen ikke fusionerer disse på samme måde som tegneserien.
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Modaliteter i spil
Efter at have undersøgt tegneserien som medie vil jeg nu gå over til at se på tegneserien som medieprodukt. Målet er at finde frem til, hvorvidt tegneserien besidder de mest basale egenskaber, et kunst- og kulturprodukt skal have for at kunne bruges i et projekt, hvis formål er at formidle forståelse og accept på
tværs af samfundsgrupper.
Først vil jeg undersøge tegneseriens distributionsmuligheder, for kan tegneserien ikke forholdsvist let nå fra
afsender til de intenderede modtagere, vil chancerne for, at projektet får den ønskede effekt, være meget
små.
Derudover skal produktionen kunne tilpasses det enkelte projekts budskab og budget. Kan de enkelte projekter ikke løbende skabe tegneserier, der understreger det budskab, man ønsker udbredt, og som rammer
de modtagere, man ønsker en holdningsændring hos, vil det være så godt som umuligt at mobilisere teori i
praksis.
Endelig skal medieproduktet også have en hvis effekt på modtagerne, skal projektet lykkes. Tegneserierne
skal derfor kunne, ligesom psykologerne Mihaly Csikszentmihalyi og Rick Emery Robinson påstår, kunsten
kan, give læseren en oplevelse, der både skaber ”sensitivity to the being of other persons”47 og ”to the essence of unfamiliar civilizations”48. Tegneserierne skal altså kunne oplyse sine læsere om og skabe empati
for den afbildede samfundsgruppes situation, hvis accept og forståelse skal opstå.
I det følgende vil jeg således se på tegneseriens distribution, produktion og effekt på sine læsere, da en
undersøgelse af disse tre grundlæggende elementer formentlig vil afsløre større fordele og ulemper ved at
bruge tegneserien i et sådan projekt.
Da tegneserien deler modaliteter med bl.a. filmen, litteraturen og malerkunsten, vil mange af mine pointer
sandsynligvis kunne oversættes til andre medier, hvad jeg dog ikke vil kommentere på i det følgende. Mit
mål er fortsat at undersøge et specifikt medies potentiale, ikke at finde det optimale medie (om et sådan
findes) til det projekt, jeg her skitserer.

Distribution
Som jeg har været inde på tidligere, kan tegneserien grundet sin materielle modalitet let flyttes fra sit klassiske papirformat til computerskærmen og omvendt. Det giver først og fremmest gode muligheder for at
ramme grupper med forskellige præferencer med samme medieprodukt, men muligheden for at skifte
platform har i nyere tid også vist sig at være en vigtig overlevelsesmekanisme for mediet. Et eksempel er
Carla Speed McNeils tegneserie Finder, der blev for dyr for hendes forlag at trykke. McNeil grundlagde derfor hjemmesiden www.lightspeedpress.com, hvorfra hun fortsat kunne dele sin tegneserie med omverdenen. Her kan man købe hendes værker ’print on demand’, men McNeil har også valgt at gøre sin serie
frit tilgængelig.
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Sidens forum bevidner, at hendes fans har været parate til at følge skiftet fra papir til computerskærm, da
flere af indlæggene er skrevet af fans, der beskriver, hvordan de oprindeligt blev fanget af serien i dens
papirformat og nu er blevet faste besøgende på hjemmesiden49.
Den digitale version af mediet har også den fordel, at den gør det let at dele medieproduktet med mange
mennesker over store afstande. Virksomhedsprofessoren Holger Briel, der har forsket i den japanske
mangaindustris vestlige gennembrud, påpeger, at selvom manga blev introduceret til Vesten allerede i
midt-1980’erne, så var det i særdeleshed via internettets udbredelse, at den fik en vestlig læserskare:
”It might be argued that the influx of Japanese manga would have never been as strong, or at least would
have taken much longer, if this means of distribution had not existed. Much of manga and anime are now
consumed via the internet, rapidly changing the preferred mode of access.”50
Selvom mange af læserne tilsyneladende følger tegneseriens overgang fra papir til computerskærm uden
problemer, kunne man forestille sig, at skiftet havde større konsekvenser den anden vej rundt.
Internettets tegneserier er oftest frit tilgængelige og lette at få adgang til, hvor det mere ’besværlige’ papirformat skal opsøges fysisk og som minimum kræver betaling for materialerne brugt i trykkeprocessen. Man
kan desuden forestille sig, at de to formater rammer forskellige brugergrupper, men ingen undersøgelser
på området er lavet, så vidt jeg har kunnet finde frem til.
Tegneseriens papirformat har dog også sine åbenlyse fordele. Selvom den ikke er lige så let at distribuere
som internettegneserien, der potentielt kan deles med alle internetbrugere med et klik, så behøver papirformatets læsere ingen apparater eller teknisk snilde, og formatet kræver kun et minimum af udstyr i sin
produktion. Det har græsrodsprojektet World Comics Finland (WCF) bl.a. udnyttet.
WCF er en hjælpeorganisation, hvis formål er at bruge tegneserier til at skabe forandringer i lokalsamfund
verden over. Helt konkret går projektet ud på at lave og distribuere tegneserier i områder, der har brug for
at få italesat forskellige problemer. Bevægelsen arbejder ofte med mindre lokalsamfund i div. ulande, hvorfor de skal kunne lave tegneserierne så billigt som muligt. De bruger derfor kun papir, pen og kopimaskine i
deres produktion51, hvilket er materialer, aktivisterne let kan have med sig rundt. De lokale involveret i
projektet hjælper derefter med at hænge tegneserieplakaterne op eller dele hæfterne ud centrale steder i
områderne. WCF får på den måde både produceret og distribueret et, med deres egne ord, ”billigt kommunikationsværktøj, der kan fremstille forskellige samfundsgruppers synspunkter”52.
Naturligvis vil en distribution af højere kvalitet eller med en større fordelingsradius kræve flere midler, end
WCF bruger her. Foreningen har imidlertid bevist, at deres model kan skaleres op. De har fx lavet kampagner i Indien, hvor de både producerede plakater, tegneseriehæfter, postkort og klistermærker, hvilket endte med ca. 12.000 uddelte tegneserier i forskellige områder53.
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Tegneseriens materielle modalitet gør den således velegnet til outreach-projekter i forskellig målestok, da
den kan laves og distribueres forholdsvist enkelt og billigt på forskellige platforme.

Produktion
Tegneserien har ikke kun flere distributionsmuligheder, men også flere produktionsformer. På den måde
kan man tilpasse produktionen af mediet til det enkelte projekt, afhængig af om man arbejder med amatører eller professionelle, lader en selvstændig tegneserieskaber stå for produktionen eller stabler et samarbejde på benene. Jeg vil i det følgende redegøre for nogle af disse produktionsformer og diskutere de
umiddelbare fordele og ulemper ved disse.
Førnævnte WCF har valgt at lade den lokale befolkning producere tegneserierne selv. Det kan give stigmatiserede grupper en stemme i offentligheden, men metoden mindsker også risikoen for, at modtagerne misforstår budskabet. Ved at lade lokale sætte ord og billeder på problemerne øger man nemlig chancerne for,
at afsender og modtager bruger samme (billed)sprog54. Det betyder, at tegneserierne oftest laves af utrænede tegneserieskabere, der muligvis ikke engang er bekendte med mediet. WCF mener dog ikke, at det er
et problem:
”It is the story, its drama and how it is presented, which is central, not the drawing skills. The activists’ passion and engagement in the issue at hand are evident in the stories they produce. (…) The activists, who
normally have no or little access to mainstream media, can make the grassroots comics their own medium.”55
Når WCF-tutorerne giver de lokale vejledning i, hvordan mediet fungerer, er de meget omhyggelige med
ikke at påtvinge de nye tegneserieskabere bestemte fortællemekanismer og symboler. På den måde kan de
lokale gøre mediet til deres eget. Kunne man overføre denne metode til det projekt, jeg her arbejder med,
fx ved at give nogle repræsentanter fra en minoritetsgruppe en indføring i mediet, samtidig med at deltagerne opmuntres til at finde deres eget udtryk, ville man potentielt kunne møde gruppen på deres egne
vilkår og alligevel give dem en stemme og et ansigt udadtil, der kunne medvirke til at skabe større forståelse for dem.
WCF’s produkter viser sig overraskende nok også at være meget effektfulde for den vestlige læser. Trods
tegneserierne er skabt af amatører og med et lokalt billedsprog, er mange af dem overraskende lette at
forstå og sætte sig ind i for os europæere – selv når man ikke kan afkode teksten. Et eksempel er tegneserien på næste side skabt af Marie Louise Sarr, der arbejder for foreningen African Movement for Working
Children and Youth i Senegal:
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Det utrolige ved sådanne eksempler er de følelser, der kan læses ud af de grove tegninger, selv når man
ikke kender sammenhængen eller forstår den franske tekst. Fx er den ene kvindes fryd over at straffe den
anden tydelig i tegneserierude nr. 2, mens kvinden i den sorte nederdel udtrykker både smerte og overraskelse. I rude nr. 3 kan man ligeledes se angsten malet i kvinden med den sorte nederdels ansigt, trods det
kun består af få streger.
Men det er ikke kun karakterernes ansigtsudtryk, der fortæller en historie. Også deres kropssprog kan røbe
meget, hvad dette andet eksempel fra Burco, Somaliland viser:

56

www.worldcomics.fi/articles/comic-samples
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Her er den mandlige karakter i sidste tegneserierude tydeligvis frustreret, da han tager sig til hovedet med
begge hænder. Selv som udenforstående er vi således ikke i tvivl om, at denne tegneserie ikke ender lykkeligt. Hvis man som modtager også forstår konteksten og kan læse teksten, ender selv disse primitive tegneserier som engagerende medieprodukter. Ønsker man derimod et mere professionelt udtryk, kan man lære
af den amerikanske tegneserieindustri, der i stedet engagerer specialister i hvert trin af produktionen.
I de højprofilerede tegneseriehæfter i USA er der ofte både tilknyttet en forfatter, en ’grovtegner’58, en
’stregoptegner’59, en ’farvelægger’60, en ’skriver’61, der indsætter tekst i talebobler o.l., samt en redaktør,
der holder styr på alle de involverede. Her lader man mange tegnere fokusere på hver sin del af produktets
udtryk, mens historien bliver varetaget af en enkeltstående forfatter, hvad der eftersigende skulle forkorte
produktionstiden. Der er dog også eksempler på det modsatte, dvs. hvor man har tilført et projekt mange
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forfattere, men kun enkelte tegnere. Fx har nødhjælpsorganisationerne WHO og UNHCR sammen produceret tegneserier i deres forsøg på at bekæmpe flere ulandes stigmatisering af HIV- og AIDS-ramte. I et af
deres mest udbredte hæfter, Stand Up for Human Rights, står hele 9 forfattere bag den 16 sider lange historie, mens kun en enkelt tegner er tilknyttet62.
Der er da også flere fordele ved at gøre tegneserieproduktionen til et samarbejde, sådan som den amerikanske industri og WHO og UNHCR gør det. Når mange går sammen om at lave en tegneserie, udnytter
man fx den enkeltes specifikke evner. Desuden vil man muligvis kunne lokke flere til at prøve kræfter med
mediet, hvis de kun behøver fokusere på en enkelt del af processen. Det gør også de involverede mere
undværlige i projektet, da medlemmerne i en gruppe kan skiftes ud, hvorimod den enkeltstående tegneserieskaber er nødvendig for at få produktet færdiggjort.
På den anden side, som tegneseriekritikeren Douglas Wolk påpeger, bliver det sværere at tilpasse tegneseriens udtryk til den enkelte historie, hvis flere instanser har aktier i produktet. Den enkeltstående tegneserieskaber eller et tegneserieskaberpar, hvor en tegner og forfatter arbejder tæt sammen, har derfor, ifølge
Wolk, større chance for at skabe ’noget særligt’:
”(…) a comic owned by its creator is more likely to be stylistically adventurous than one produced on a
work-made-for-hire basis for a publisher who owns all the copyrights.”63
Tegneserier, hvor mange arbejder sammen om et fælles produkt, kan ikke på samme måde udtrykke et
enkelt menneskes vision og er derudover væsentligt dyrere og mere komplicerede at producere, fordi flere
skal koordineres og aflønnes. Er målet at gøre selve produktionen så let for tegneserieskaberne bag som
muligt, er disse samarbejder heller ikke nødvendigvis den bedste metode. Inden for de seneste par år har
internettet fx sørget for, at alle nu kan producere tegneserier uden hverken at røre ved en blyant eller bruge et digitalt tegneprogram.
Internetfænomenet ’Rage Comics’ produceres via forskellige gratis ’Rage-Generators’, hvor man som bruger blot skal kopiere en række faste figurer ind i en opstilling af tegneserieruder for at lave en tegneserie.
Der er dog også masser af muligheder for at sætte sit personlige præg på værket. Man kan fx farvelægge de
oftest sort/hvide tegneserier, indsætte billeder i baggrunden, tegne rekvisitter, ændre i designet på en af
de originale figurer eller tilføre en ny karakter. Produktet kan derefter frit deles på div. internetfora. Copyright er ikke et problem, da hverken konceptet, figurerne eller de enkelte produktioner har synlige ophavsmænd. Man kan derfor frit kopiere div. Rage Comics’ komponenter og bruge dem som sine egne eller
ændre i andres design, som man ønsker. Produktion og distribution af tegneserien har tilsyneladende aldrig
været nemmere.
Fænomenet har fået sit ’vrede navn’, fordi det i starten blev brugt til at beskrive genkendelige situationer
fra afsenderens hverdag, der gjorde denne frustreret. De første eksempler havde ikke det store persongalleri at trække på, men bestod oftest af simple stregtegninger og den ikoniske ’Rageguy’:
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I dag handler Rage Comics stadig oftest om små hændelser fra afsenderens hverdag, men tegneserierne
kan lige så godt beskrive positive som negative oplevelser. Derudover har genren udviklet sig på flere andre
måder. Da man er fri til at bruge andre tegneseriers karakterer eller scener, er der i dag et stort og udtryksfuldt persongalleri til rådighed på div. Rage-Generators, og da man samtidig kan indsætte billeder af genstande i stedet for at skulle tegne dem, kan de fleste Rage Comics laves, uden at tegneserieskaberen behøver at tegne. Derudover er der ikke nogen faste krav til tekstens udformning, idet sprogfejl næsten er blevet en fast del af genren.
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Rage Comics er på mange måder en rummelig genre, hvor tegneserieskaberen ikke alene må stjæle med
arme og ben og lave bøvlede stavefejl, men hvor det forventes. Rage Comics’ popularitet på internetfora
som www.9gag.com, www.reddit.com og www.4chan.org viser os også, at der er en stor international interesse for både at lave, dele og læse sådanne tegneserier.
Internetfænomenet Rage Comics og WCF’s græsrodsprojekter understreger, at alle, uanset midler, evner og
baggrund, kan komme til at skabe og distribuere tegneserier. Muligheden for at lave et produkt med et
professionelt udseende er dog også til stede, har man talent og flere midler til rådighed. Tegneseriens produktion er således velegnet til at tilpasse sig de forhold og mål, man end måtte have i et fremtidigt outreach-projekt.

Effekt
Det næste essentielle trin i projektet med at bruge tegneserien til at skabe accept og forståelse af forskellige samfundsgrupper omhandler tegneseriens indflydelse på læseren. Jeg vil derfor i det følgende undersøge, hvordan tegneserien som kunst- og kulturprodukt potentielt kan præge individet, hvilket jeg vil bruge
psykologerne Mihaly Csikszentmihalyi og Rick E. Robinsons teori om den æstetiske erfaring til.
Den ene grund til, jeg anvender denne teori, er, at Csikszentmihalyi og Robinson har fokus på den æstetiske
erfarings struktur frem for dens indhold. På den måde undgår de at underkende det faktum, at selve oplevelsen og resultatet af den æstetiske erfaring vil variere fra person til person og fra situation til situation:
“The information in the work of art fuses with information in the viewer’s memory – followed by the expansion of the viewer’s consciousness, and the attendant emotional consequence.”66
Teorien går ud på, at den æstetiske erfaring opstår, når betragterens erfaring møder kunstværket. Det er et
møde, der både er i stand til at skabe ny viden og en emotionel reaktion hos betragteren, hvilket kan resultere i en ny indsigt i eller forståelse for kunstværket og dets emne.
Den anden grund til, at jeg benytter netop denne teori, er, at Csikszentmihalyi og Robinson har undersøgt
flere betragteres møde med forskellige kunstværker, heriblandt mange malerier – et medie, der deler næsten samtlige modaliteter med tegneserien. Derudover mener Csikszentmihalyi og Robinson, at der er tydelige fællesstræk mellem udførelsen af kunstbetragtningen og udførelsen af alle andre ikke-produktive, nydelsesbetonede aktiviteter, idet de sammenligner den æstetiske erfaring med det, de kalder flowoplevelsen. Selv hvis man ikke vil sammenligne tegneserielæsning med kunstbetragtning, kan deres teori
altså alligevel beskrive læserens møde med tegneserien.
En smule forsimplet kan man forklare flow-oplevelsen som det at føle sig opslugt af en aktivitet og få stor
nydelse af denne. Målet med en flow-skabende aktivitet er således ikke at nå frem til et resultat, men alene
det at udføre den67. Denne teori sammenligner Csikszentmihalyi og Robinson med kunstfilosoffen Monroe
Beardsleys analyse af den æstetiske erfaring, hvorved de finder en række fællestræk. Fx beskriver begge
teorier, hvordan betragteren/aktøren glemmer fortiden og fremtiden, fokuserer på aktiviteten, føler sig
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stærkt draget imod den og til en hvis grad fortrænger sit eget ego for bedre at kunne koncentrere sig om
den68:
”Although the two lists do not correspond point by point, they contain the same elements, with little in one
list that is not present in the other. (…) The most likely answer is that philosophers describing the aesthetic
experience and psychologists describing flow are talking about essentially the same state of mind.”69
Problemet med Csikszentmihalyi og Robinsons sammenligning er, at man ikke nødvendigvis går til den
æstetiske erfaring uden ønsket om et resultat. Som de også skriver, så indeholder kunsten muligheden for
at skabe indsigt i nye sammenhænge og problemstillinger for betragteren70. Det kunne derfor tænkes, at
visse kunstbetragtere, i modsætning til fx ludospillere, går til aktiviteten med en forventning eller forhåbning om at lære andet og mere end blot at udvikle deres evner inden for selvsamme aktivitet. Det er altså
med enkelte forbehold, jeg vil anvende Csikszentmihalyi og Robinsons teori. Deres fire overordnede kategorier for, hvordan betragteren går til kunstværket og derved lader sig påvirke af dette, har imidlertid vist
sig særligt nyttige til at undersøge, hvordan tegneserien potentielt kan have en effekt på sin læser, på
samme måde som kunstværket kan have det på betragteren. Det er disse fire kategorier, jeg vil fremlægge i
det følgende.
Fire slags påvirkning
Csikszentmihalyi og Robinson opstiller i bogen The Art of Seeing fire hovedkategorier for, hvordan vi går til
kunsten, og derved også for hvordan denne påvirker os. De fire kategorier udelukker dog ikke hinanden.
Oftest vil de tværtimod være nødt til at sameksistere for at kunne opstå, hvorfor man ikke kan tale om, at
en betragter udelukkende oplever den ene eller den anden form for tilgang og påvirkning:
”These can be briefly described in four ways: a perceptual response, which concentrated on elements such
as balance, form, and harmony; an emotional response, which emphasized reactions to the emotional content of the work and personal associations; an intellectual response, which focused on theoretical and art
historical questions; and, finally, what we characterized as the communicative response, wherein there was
a desire to relate to the artist, or to his or her time, or to his or her culture, through the mediation of the
work of art.”71
Det drejer sig således om en perceptuel, en emotionel, en intellektuel og en kommunikativ tilgang. Hvilke af
disse fire, der opstår i betragterens møde med kunstværket, afhænger både af betragterens personlige
præference, af mødets kontekst og af kunstværket selv. Som tegneserieskaber vil man derfor være i stand
til at kunne pege sine læsere i en bestemt retning, men man vil aldrig kunne styre deres fokus.
Den perceptuelle tilgang får betragteren til at fokusere på værkets form, linjer, farver og overflade72, hvorfor man kan påstå, at det er værkets sensoriske modaliteter, betragteren søger og nyder. Jeg vil påstå, at
alle tegneserier har potentialet til at vække denne betragtningsmåde hos sine læsere grundet de visuelle
komponenter i mediet, der bl.a. kan komme til udtryk via mediets ikoniske tekst og tegninger.
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Den anden, og ifølge Csikszentmihalyi og Robinson mest brugte tilgang, er den emotionelle, idet hele 90 %
af deres interviewede testpersoner oplevede en emotionel påvirkning, når de så på kunst73. Da Csikszentmihalyi og Robinson udelukkende har inddraget testpersoner, der er kunstuddannede, eller som arbejder
med kunst, vil tallet sandsynligvis være anderledes for en gruppe uden denne baggrund. Siden tallet er så
stort, må vi dog gå ud fra, at mange uuddannede tegneserielæsere også vil føle en form for emotionel påvirkning i deres møde med mediet.
Der er flere måder, denne form for æstetisk empati, som psykologen Theodor Lipps har døbt reaktionen74,
kan udvikle sig på. Dette undersøger kunstteoretikeren Jill Bennett i sin bog Empathic Vision, som jeg vil
trække på i det følgende.
Skulle man opnå at vække empati for en afbildet samfundsgruppe hos tegneserielæseren igennem den
emotionelle tilgang, ville det ønskede resultat være det, Bennett kalder ’empathic unsettlement’ – et begreb hun har lånt fra historikeren Dominick LaCapra. Begrebet dækker over den æstetiske erfaring, der
formår at få betragteren til at føle for ‘den anden’ og samtidig være bevidst om distinktionen af sin egen
perception og ’den andens’ erfaring75. I denne empatiske konstellation formår betragteren at føle for et
andet individ eller en anden gruppe uden hverken at fokusere på sit eget væsen eller at skyde følelserne fra
sig. Mange andre former for æstetisk empati har dog ikke samme gavnlige resultat. Den variant, Bertolt
Brecht navngav ’crude empathy’, får fx betragteren til kun at identificere sig med en enkelt fremstillet følelse ved at spørge sig selv: ”Gad vide, hvordan jeg ville være i en sådan situation?”76. Derved opnår beskueren ikke forståelse for den anden, men overfører blot sig selv til situationen, samtidig med at denne fortrænger den afbildede:
”What is wrong with that kind of empathy is, of course, that another’s experience (…) is assimilated to the
self in the most simplistic and sentimental way; anything beyond the audience’s immediate experience
remains beyond comprehension.”77
Denne form for over-identifikation, som filosoffen Gayatri Spivak kalder det, finder sted, når betragteren ”i
moralens navn”78 sætter sig selv så meget i den afbildedes sted, at betragteren ikke formår at respektere
forskellen mellem den afbildede og sig selv.
I den modsatte grøft har vi ’compassion fatigue’79, der opstår, når betragteren overvældes af stærke billeder eller ord. I en sådan situation formår betragteren ikke at indoptage det stærke udtryk, hvorfor empatien ikke indfinder sig hos denne.
Der er naturligvis mange andre former for æstetisk empati, men disse tre repræsenterer hhv. en overidentifikation, en mangel på identifikation og en anerkendende identifikation, hvorfor jeg har valgt at redegøre for disse. Forskellene på de tre kan let illustreres vha. følgende uddrag fra Persepolis:
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I en over-identifikation vil læseren kun se og føle for sig selv i stedet for at anerkende protagonisten Marjis
smerte. Læseren vil i så fald forestille sig, hvordan hun selv ville reagere, hvis hun fandt et af sine venners
lig, og hvordan denne oplevelse ville føles på egen krop.
Er læseren derimod fanget i en tilstand af ’compassion fatigue’, fx fordi scenariet er for voldsomt til, at læseren kan forstå det, vil læseren kun i ringe grad påvirkes emotionelt af ovenstående side, da følelserne
blot passerer uden at gøre indtryk.
Opstår der derimod den form for ’empathic unsettlement’, Bennett beskriver, vil læseren ikke forestille sig
selv i situationen, men derimod anerkende det tab, Marji må føle. Denne form for empati kan således potentielt skabe en forståelse af eller sympati for de iranske borgere hos læseren, idet denne både opnår en
forståelse for gruppen ved at se og føle et eksempel på deres situation.
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Selvom der er stor sandsynlighed for, at en form for empati opstår i mødet mellem tegneserie og læser, er
det altså ikke sikkert, at det har den ønskede effekt.
Den emotionelle tilgang har også en anden gavnlig virkning i denne kontekst, da en emotionel stimulus har
større sandsynlighed for at blive lagret i læserens bevidsthed end en neutral, og det endda i længere tid
ifølge psykologerne Tobias Brosch, Gilles Pourtois og David Sander81. Den emotionelle påvirkning vækker
derved muligheden for at skabe længerevarende empati for en afbildet person eller gruppe hos tegneserielæseren, opstår den rette form for emotionel påvirkning og æstetisk empati.
Csikszentmihalyi og Robinsons tredje tilgang omhandler kunstværkets appel til vores intellekt. Som en af de
interviewede kuratorer sagde: ”My reaction generally when I look at a work of art probably depends on
whether I understand it”82. En sådan forståelse, mener Csikszentmihalyi og Robinson, kan bunde i mange
faktorer, men kontekst viste sig i deres studier at være den mest afgørende faktor83. I denne optik vil et
maleri af tre blinde kvinder ved spinderokken virke mørkt og ligegyldigt, men idet vi genkender kvinderne
som Nornerne fra den nordiske mytologi, måske endda lavet af en kunstner, vi er bekendt med, får maleriet pludselig indhold og vækker vores interesse.
Tegneseriens sidestilling af tekst og tegning vil sandsynligvis påvirke flere af læserne til at mobilisere denne
tilgang, især i fremstillingen af fremmede karakterer eller situationer, idet mediet kan kommentere karakterernes handling i samme tegneserierude, som handlingen finder sted i. På den måde kan læserne lettere
sættes ind i fremmede, uforståelige kontekster og billedsprog. Det er bl.a. et greb, Guy Delisle bruger i sine
rejseskildringer til at hjælpe hans vestlige læsere med at forstå den fremmede situation og kontekst, han
beskriver. Et eksempel kan ses i nedenstående uddrag fra hans tegneserie Shenzhen om hans ophold i Kina:
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Striben beskriver et af Delisles restaurantbesøg, hvor han og hans kinesiske kolleger netop har bestilt en
slange. I de tre tegneserieruder formår Delisle både at indføre os i en kinesisk skik (den at servere slangeblod med alkohol i før måltidet), at forklare os, hvorfor kineserne har denne skik (”very aphrodisiac”), og at
afkode sit franske udtryk for sine engelske læsere. Delisle hjælper os således til både at forstå sit fremmede
sprogbrug og den for os ukendte kinesiske situation og guider os derved til en intellektuel tilgang til sit
værk.
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Den fjerde og sidste af Csikszentmihalyi og Robinsons tilgange er den kommunikative. Her blandes både det
perceptuelle, det intellektuelle og det emotionelle, da betragteren behøver både sensorisk indlevelse, kontekstuel viden og emotionel stimuli, for at denne kan føle den kommunikative forbindelse til en bestemt
person, tid eller sted igennem et kunstværk85:
“With the help of information, imagination, and empathy, the viewer can in fact share the dreams, the
emotions, and the ideas that artists of different times and places have encoded in their work.”86
Værket er i denne kontekst et medium, der ikke formidler et konkret budskab eller nogle bestemte følelser,
men som viderefører eller overleverer en særlig tilstedeværelse. Denne form for indlevelse minder i høj
grad om ’empathic unsettlement’, da den både skaber en forståelse for det afbildede, samtidig med at der
skabes et bånd mellem læseren og nogen eller noget andet. Man kan således påstå, at denne kommunikative tilgang er den perfekte tilgang i forsøget på at få en tegneserielæser til at forstå eller acceptere andre
samfundsgrupper, idet denne tilgang direkte drejer sig om at sætte sig i ’den andens’ sted.
Tre ud af de fire tilgange, Csikszentmihalyi og Robinson fremlægger, hhv. den emotionelle, intellektuelle og
kommunikative, ser ud til at have den ønskede effekt. Ingen af disse repræsenterer imidlertid en garanti
for, at effekten opnås, da både betragterens viden og forventningshorisont er essentielle elementer for
disse tilganges opståen og fastholdelse87. Læserens forventninger til værket kan man dog undersøge på et
normativt plan, og da dette både kan afsløre potentialet for succes, samt fremhæve umiddelbare udfordringer i projektet, er det netop, hvad jeg vil gøre i næste afsnit.
Forventninger til tegneserien
Tegneserien rummer i sig selv tilsyneladende et stort potentiale, men mediets ry har desværre også potentialet til at forhindre de beskrevne tilgange i at opstå og påvirke læserne. Det skyldes, at mange opfatter
mediet som overfladisk og barnligt, hvorfor de ikke anerkender den reelle udfordring i det at læse tegneserier.
Mediet har muligvis fået dette ry, fordi tegneserien ofte forbindes med børnelitteratur og derudover har
vist sig at være lettere at afkode for folk, der har svært ved at forstå ren tekst. Flere pædagogiske undersøgelser viser fx, at tosprogede børn lettere lærer at reflektere over det, de har læst, og hurtigere lærer nye
ord på deres andetsprog, når de læser tegneserier88. Det kunne tænkes, at disse børn har lettere ved at gå
til tegneserien, fordi de får muligheden for at trække på mere end et semiotisk tegnsystem. På den måde
kan de belyse samme nye viden fra flere vinkler, hvad næppe gør tegneserien simplere end teksten.
Tværtimod er der flere andre bestanddele, man bør inddrage og koble sammen i en fortolkning, hvilket
mange af tegneseriens nye læsere ikke anerkender. Denne opfattelse kan både resultere i, at man ser ned
på mediet og derfor ikke vil bruge tid på det, eller at man føler frustration og kedsomhed i mødet med medieproduktet, fordi man kun opfatter dets overfladiske lag. Det har de amerikanske college-undervisere
Alison Mandaville og J.P. Avilas forsøg på at undervise design- og litteraturstuderende i tegneserien bl.a.
vist. En anden college-underviser, Elisabeth Rosen, beskriver samme problematik i sin undervisning, idet
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hun oplevede, at hendes studerende ikke forstod tegneseriens kompleksitet, men i stedet gik til mediet
med præcis de samme værktøjer, som de havde tillært sig i andre kunst- og kulturteoretiske fag:
“There is a tendency for readers who come from literary backgrounds to read over design, as though the
artwork existed only to render the plot visible and move protagonists from place to place, while readers
with design backgrounds often see the art as existing in a narrative void, an end in itself.”89
Som jeg tidligere har pointeret, vil selv den bedste tegneserie ikke kunne leve op til de krav, man stiller til
en bog eller et maleri. Går man til tegneserien udelukkende med de samme metoder og forventninger, som
man ville gå til litteraturen eller tegningen med, vil man blive skuffet, idet mediet kan og gør noget andet.
Har man samtidig fordommen om, at mediet er let at gå til, vil man ikke lede efter en anden eller dybere
mening.
At have en baggrund i de æstetiske eller litterære fag er dog samtidig en god forudsætning for at komme til
at forstå tegneserien. Ifølge Csikszentmihalyi og Robinson skal en betragter have en metode, for at denne
kan tilgå værket og mobilisere en af de beskrevne tilgange90. En ny tegneserielæser med anden fortolkningserfaring kan således bruge sine eksisterende kompetencer som en indgang til værkets dybere niveauer
og kan derved bruge sin viden som et udgangspunkt for udviklingen af nye fortolkningsevner. Da
Csikszentmihalyi og Robinson også skriver, at forudsigelighed kan sætte en brat stopper for en betragters
interesse, så at ingen af de beskrevne tilgange mobiliseres91, kan man påstå, at denne type læsere med
anden fortolkningserfaring har det perfekte udgangspunkt til at blive interesserede tegneserielæsere. Når
de tre tidligere nævnte college-undervisere påpegede mediets kompleksitet over for sine studerende, og
samtidig gav dem de værktøjer, de studerende manglede for at kunne gå i dybden med mediet, resulterede
det da også i, at de studerende fandt værkerne både udfordrende og interessante92.
Så vidt jeg har kunnet finde frem til, er der ikke lavet undersøgelser af, hvor mange nye tegneserielæsere
med en baggrund i fx de litterære eller æstetiske fag, der vil føle sig udfordret af mødet med tegneserien,
og hvor mange, der ville opgive mediet pga. deres forventninger. Der findes derfor endnu kun indicier som
dem, Mandaville, Avila og Rosen fremlægger, og teoretiske muligheder som dem i Csikszentmihalyi og Robinsons teori om den æstetiske erfaring.

Tegneserien som medieprodukt
Tegneseriens mange distributions- og produktionsformer indeholder et stort potentiale mht. at formidle
forståelse og accept imellem forskellige samfundsgrupper, fordi distributionen kan foregå på flere platforme, og fordi man kan forme produktionsprocessen efter de tilstedeværende forhold. Mediets muligheder
for at fange og præge en stor læserskare er imidlertid stadig så uudforskede, at vi kun kan konkludere på
indicierne. Rent teoretisk har tegneserien dog et potentiale for at opnå den ønskede effekt hos sine læsere,
da mediet tilsyneladende kan mobilisere mange af de samme effekter som fx malerkunsten, om end vha.
andre virkemidler.
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Umiddelbart ser tegneseriens omdømme ud til at udgøre en af de, om ikke den største udfordring i projektet. Betragter nye læsere tegneserien som lettilgængelig eller overfladisk, anerkender og genkender de ikke
udfordringerne i mediet, hvorfor nye læsere kan ende med at kede sig eller blive frustrerede i deres møde
med værkerne i stedet for at føle sig udfordret af medieproduktets udformning.
Som den danske tegneserieforsker Anne Magnussen har påpeget93, skal man øve sig i at læse tegneserier
for at forstå mediets mange facetter. Men hvordan får man en sådan opfattelse udbredt, hvis flertallet ser
ned på mediet? Før jeg definitivt udpeger tegneseriens omdømme som den største forhindring i mit projekt, vil jeg undersøge fænomenet nærmere. Mit fokus i næste afsnit er derfor på tegneseriens ry.
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Tegneseriens ry
Tegneserien er tilsyneladende aldrig blevet et fuldt legitimeret medie i Vesten, hvor mange forbinder tegneserien med overfladisk og barnlig fortællekunst. Denne opfattelse er blevet så udbredt, at selv folk fra
tegneseriebranchen tager afstand fra tegneserietermen, forklarer Scott McCloud:
“For much of this century, the word ‘comics’ has had such negative connotations that many of comics’ most
devoted practitioners have preferred to be known as ´illustrators´, ‘commercial artists’ or, at best, ‘cartoonists’.”94
Det er et problem, flere tegneserieforskere har behandlet, da det er en hæmsko for både tegneserieindustrien og tegneserieforskningen. Nogle, bl.a. litteraturteoretikeren Charles Hatfield95, støtter endda op om
at inddele tegneserien i underkategorier, så vi for fremtiden kan arbejde med disse betegnelser og således
undgå at kæmpe med fordommene forbundet med mediet. Men hvorfor er der så mange negative opfattelser af tegneserien? Det giver Thierry Groensteen fire konkrete bud på:
”1. It is a hybrid, the result of crossbreeding between text and image; 2. Its story-telling ambitions seem to
remain on the level of a sub-literature; 3. It has connections to a common and inferior branch of visual art,
that of caricature; 4. Even though they are now frequently intended for adults, comics propose nothing
other than a return to childhood.”96
De første tre punkter kan til dels afskrives. Mht. til det første punkt, så findes der ikke ’rene’ medier97, bruger man Elleströms modalitetsbegreber, og hvis alle medier kan ses som hybrider, burde hybridbetegnelsen
ikke tilføre eller fjerne noget fra et medie. Groensteens andet punkt, vil jeg påstå, er udtryk for en subjektiv
konklusion, og som jeg pointerede i starten af dette speciale, vil denne påstand sandsynligvis falde til jorden, betragter vi tegneserien ud fra dens egne principper i stedet for at måle den ud fra andre mediers
kriterier. Det tredje punkt er ligeledes stærkt diskutabelt, da tegneserien har lige så meget til fælles med
den højkulturelle kunstbog som med karikaturen, en sammenligning både tegneserieforsker Bart Beaty98 og
McCloud laver99. Groensteens sidste pointe om, at mange forbinder tegneserien med barndommen, har jeg
dog svært ved at afvise. Det kan også forklare, hvorfor vi forbinder tegneserien med overfladisk og lettilgængelig historiefortælling, selvom tegneserieskabere som Chris Ware for længst har bevist100, at tegneserien kan rumme komplekse narrativformer.
Dette kan meget vel udgøre den største forhindring i forsøget på at skabe forståelse for andre samfundsgrupper via tegneserien, da mediets omdømme direkte kan modvirke den indlevelse, tegneserien ellers kan
give sine læsere. Men hvor fastsegmenteret er denne holdning til tegneserien? Og hvor stammer den fra?
For at finde ud af dette har jeg undersøgt tegneseriens vestlige historie, der tilsyneladende rummer svar på
begge spørgsmål.
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The golden age?
Synet på tegneserien som et overfladisk og barnligt medie kan tilsyneladende spores tilbage til angrebet på
mediet i 1940-50’erne. Tegneserien var dog også et populært massemedie i efterkrigstiden, der ofte bliver
kaldt ’the golden age of comics’. Hvordan det hænger sammen, vil jeg redegøre for i det følgende.
I 1946 blev der solgt ca. 540 millioner tegneseriehæfter i USA alene, hvilket svarer til, at hver eneste amerikaner købte fire tegneserier det år – og salgstallene steg fortsat101. Samtidig modtog europæiske tegneserieskabere stor anerkendelse for deres arbejde. Mediet fik dog også nogle indflydelsesrige modstandere i
disse år, bl.a. børnepsykiateren Dr. Fredric Wertham – manden, der blev kendt for at erklære krig mod tegneserien.
Wertham arbejdede med børn og unge dømt for ’juvenile delinquency’ i en non-profit klinik i Harlems
slumkvarterer i New York. Gruppen af utilpassede og kriminelle unge voksede støt i USA i efterkrigstiden,
og denne udvikling blev betragtet som en epidemi og et af landets største problemer102. Store resurser blev
derfor brugt på at finde ud af, hvad årsagen til udviklingen var, så da Wertham stod frem og påstod, at han
havde fundet denne, var adskillige forældre, lærere og politikere lydhøre:
”Slowly, and at first reluctantly, I have come to the conclusion that this chronic stimulation, temptation and
seduction by comic books, both their content and their alluring advertisements of knives and guns, are contributing factors to many children’s maladjustment.”103
I dag ved vi, at op mod 90 % af USA’s børn og unge læste tegneserier på daværende tidspunkt104, hvorfor
tegneserien næppe kan have været den udslagsgivende faktor for de unges oprørske opførsel. Senere har
lingvisten og didaktikeren Stephen Krashen da også bevist, at der ikke var noget videnskabeligt belæg for
Werthams anklager105. Men som historikeren Bradford W. Wright påpeger, tilbød Wertham landets forældre og myndigheder en syndebuk, der fraskrev dem ansvaret og skyldfølelsen forbundet med de ungdomskriminelles opførsel106. Det kan forklare, hvorfor flere var villige til at acceptere Werthams teori, selv hvis de
betvivlede hans metoder. Et eksempel er skribenten Robert Warshow, der i et essay fra perioden først kalder Werthams beskyldninger snæversynede, men alligevel ender med at konkludere, at han håber på en
indgriben på området som den, Wertham foreslår107.
Man må heller ikke undervurdere, at Werthams teori blev fremlagt, kort efter folk havde set, hvordan nazisternes propaganda havde formet en hel nations adfærd – en sammenligning tegneseriens modstandere
ofte fremhævede. Folkloristen Gershon Legman sammenlignede fx ofte tegneserieindustriens og nazisternes metoder og værdisæt:
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"(...) comic-books have succeeded in giving every American child a complete course in paranoid megalomania such as no German child ever had, a total conviction of the morality of force such as no Nazi could even
aspire to."108
Endnu en grund til, at folk accepterede Werthams teori, kan findes i Frankfurterskolens samtidige dannelse.
I denne skole argumenterede intellektuelle for, at kulturindustrien påvirkede individet i høj grad, både hvad
angik menneskelige værdier og konkret opførsel. Et eksempel på denne overbevisning findes i Theodor
Adornos og Max Horkheimers tekst ”Oplysningens dialektik” fra 1944, hvori de angiver talrige eksempler
på, hvordan kulturindustrien har formet individets adfærd, håb og drømme:
”Den måde, hvorpå en ung pige tager imod og absolverer den obligatoriske date, tonefaldet i telefonen og i
den fortroligste situation, valget af ord i samtalen, ja hele det efter den luvslidte dybdepsykologis ordensbegreber opdelte indre liv vidner om forsøget på at gøre sig selv til et succesadækvat apparat, som helt ud i
driftslivet svarer til den model, kulturindustrien præsenterer.”109
Der er altså flere grunde til, at folk valgte at tro på Werthams konklusioner. Hvorfor netop tegneserien blev
målet for sådanne angreb frem for fx radioen, skal ifølge Wright findes i mediets store popularitet blandt
datidens børn og unge:
”Comic books were an easy target for those who attributed juvenile delinquency to products of youth culture. The most visible, least censored, and most popular expression of youth entertainment, comic books
were also the most bewildering and alien medium to adult sensibilities.”110
Tegneserien blev oftest læst alene af de unge, i modsætning til familiens samling rundt om radioen, hvorfor
mange fra de ældre generationer ikke kendte til mediet og derfor valgte at tage ’eksperternes’ ord for gode
varer. Blandt de mest populære beskyldninger var, at tegneserien gjorde børn og unge voldelige111, selvdestruktive112, egocentriske113, analfabetiske114 og homoseksuelle115. Langt de fleste af USA’s populære titler
indeholdt da også både vold og halvnøgne kroppe, da de mest solgte genrer var gyser-, kriminal-, superhelte-, jungle- og kærlighedshistorier116. Det var dog ikke kun disse genrer, Wertham og hans følge ønskede at
forbyde. De fremhævede flere gange, at et totalt forbud var den eneste ansvarlige løsning, selvom ordet
censur aldrig blev brugt. Deres forbud blev bakket op af Werthams ’beviser’ for, at alene tegneseriernes
eksistens var nok til at påvirke børn og unge, uanset om de læste dem. Wertham beskriver fx, hvordan en
ung pige, der påstod kun at læse ’the funnies’ (dvs. tegneserier med harmløse jokes og nuttede dyr) var i
stand til detaljeret at beskrive mord og vold udført på div. tegneserieheltinder117. Dette så han ikke som et
bevis for, at pigen løj om sine læsevaner, men derimod for, at tegneserieindustrien havde et fast greb om
selv de unge, der holdt sig væk fra de farlige produkter.
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Der var naturligvis også fortalere for mediet i debatten om tegneseriens indflydelse, men de fleste blev ikke
set som reelle opponenter til Wertham og hans tilhængere, da det hovedsageligt var unge og børnepsykologer betalt af tegneserieindustrien, der talte mediets sag119. Desuden var gruppens bedste argument, at
tegneserier ikke kunne gøre nogen skade. Der var tilsyneladende ingen, der kunne fremhæve, hvad godt
tegneserien gjorde ud over at underholde. De neutrale i debatten endte derfor med at give et tavst samtykke til Werthams side, da et ’hvad nu hvis’ vejede tungere end deres børns behov for underholdning.
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Førnævnte Warshow skrev fx, at selvom hans 11 årige søns forbrug af tegneserier tilsyneladende forårsagede hverken dårligere karakterer eller nattesøvn hos drengen, så var han for en regulering af mediet:
”Almost anything in his life is likely to seem important to me, and I find it hard to accept the idea that there
should be one area of his experience, apparently of considerable importance to him, which will have no
important consequences.”120
Ideen om en regulering af tegneseriemediet modtog derfor massiv opbakning fra et tidligt stadie. Allerede i
1948 lovgav 50 stater i USA, at man skulle være 18 år for at kunne købe en tegneserie, der indeholdte afbildninger af kriminelle handlinger121. Kort efter præsenterede Frankrig et endnu strengere regelsæt122, og
snart fulgte andre tegneserieproducerende lande, som Australien, Tyskland, Canada og England, efter med
hver deres sæt begrænsende regler. Oftest kunne disse dog underlægges en form for fortolkning, hvorfor
tegneserieindustrien formåede at vokse yderligere i årene efter denne første bølge af lovgivning på området. Men da USA’s senat i 1953 ved en officiel høring undersøgte tegneseriers påvirkning på børn og unge,
var tegneserieindustrien nødt til tage drastiske midler i brug for at overleve.
Til høringen var kun en enkelt taler fra industrien indbudt, nemlig EC Comics’ direktør William Gaines, der
efter eget udsagn kun fik ganske kort taletid, i modsætning til den populære Dr. Wertham123. Høringen var
med Gaines’ ord ”et sandt blodbad”124, der endte med, at senatet kraftigt rådede tegneseriebranchen til at
tage sig af problemet hurtigst muligt – ellers ville staten skride ind. I al hast blev foreningen Comics Magazine Association of America (CMAA) grundlagt, hvis vigtigste opgave var at skabe og opretholde ’the Comics
Code’. Foreningens mærke blev derefter placeret på samtlige godkendte tegneseriers forside for at signalere til bekymrede forældre, at produktet foran dem ikke indeholdt nogen form for skadeligt indhold, og at
de trygt kunne købe det. Initiativet blev støttet af de fleste stater, hvoraf mange direkte forbød import af
tegneserier uden mærket. Det tvang de få, der forsøgte at udgive tegneserier uden godkendelsen, til også
at melde sig ind i foreningen.
Selv efter konservative standarder var retningslinjerne restriktive. Enhver afbildning af kriminalitet skulle
fjernes, enhver form for ikke-ægteskabelig romantik slettes, enhver halvbar krop tildækkes osv. Men initiativet virkede, og debatten stilnede hurtigt af. Det samme gjorde salgstallene imidlertid.
18 amerikanske tegneserieforlag måtte lukke i løbet af de følgende to år, da salget faldt fra 650 millioner
solgte eksemplarer om året til omkring 300 millioner – og det dalede fortsat125. Tendensen skyldtes naturligvis også andre faktorer, som fjernsynets indtog i de amerikanske hjem i midten af 1950’erne, men den
interne censur har uden tvivl også haft en effekt.
Andre tegneserienationer, som Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Australien og Canada, foretog høringer
af samme art som USA i perioden126. Disse landes tiltag var selvsagt meget forskellige, men de kom alle
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frem til samme konklusion: Tegneserien var et farligt medie, hvis indhold skulle reguleres af staten eller af
branchen selv.
De nye retningslinjer gjorde det umuligt at udgive tidligere bestseller-genrer, som gysere, jungletegneserier
og kriminalhistorier, mens andre måtte ændres kraftigt for fortsat at kunne udgives, bl.a. kærligheds- og
superheltehistorierne. Da forskellige voksne og ungdommelige emner, fx oprør mod autoriteter og spirende
romancer, skulle undgås helt eller beskrives så uskyldigt som muligt, fik tegneserier udgivet i årtiet efter et
barnligt udtryk, og mediet mistede som resultat deraf en stor del af sin ældre læserskare:
”By stripping away the freedom of writers and artists to depict the varieties of their readers’ fantasies and
concerns, the code confided comic books to a supervised, puerile level and enforced the very kind of conformity that millions of young people were beginning to reject. Comic books now stood to become a strictly
preadolescent pastime at best or an outmoded nostalgic curiosity at worst.”127
Det er højst sandsynligt denne periode, der har givet mange mennesker idéen om, at tegneserier er for
børn. I løbet af 1960-70’erne begyndte flere lande dog at slække på kravene til mediet, og i 1980’erne specialiserede adskillige tegneserieforlag sig i at udgive tegneserier til voksne, der ikke behøvede div. blåstemplinger for at blive solgt. Men hvorfor har flertallet ikke fået opdateret deres viden om mediet de sidste 50
år?

Undergrundens opstand
Den næste store ændring af tegneseriemediet foregik så at sige ’under jorden’, hvorfor mange ikke kender
til udviklingen.
Som et oprør mod reguleringerne af mediet opstod ’underground comix’-bølgen i USA. Den bestod af en
flok unge aspirerende tegneserieskabere, der tegnede og skrev om alt det, de ikke måtte, og på en måde,
der afveg kraftigt fra den vanlige amerikanske produktionsform128. Bølgen var derfor lige så meget et oprør
mod den amerikanske tegneserieindustris arbejdsforhold som mod branchens talrige reguleringer.
I Europa havde tegneserieskaberne copyright på deres karakterer og værker, hvorfor de både fik løn for at
få deres striber trykt i aviser og royalties for de opsamlinger, der udkom efterfølgende. I USA måtte tegneserieskaberne derimod sælge deres rettigheder til de store tegneserieforlag for at kunne udgive deres materiale. De fik derfor kun løn for deres produkt én gang, uanset salgstal, oplag og antallet af genoptryk, og
de kunne ikke tage deres kreationer med til andre forlag. Det gjorde, forklarer kommunikationsforskerne
Randy Duncan og Matthew J. Smith, at der var stor forskel på tegneserieskabernes status i Europa og i
Nordamerika:
”(…) because [an European] cartoonist could make a living at his profession and was inalienably linked to a
creation, notoriety and prestige began to emerge around the most talented producers in the field.”129
Fordi tegneserieskabernes navne stod på forsiderne af de europæiske albums, i modsætning til de amerikanske hæfter, begyndte de europæiske læsere at få et forhold til menneskene bag produkterne. I Frankrig
og Belgien behandlede man fx tegneserieskabere som kunstnere, hvorfor folk som René Goscinny og Albert
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Uderzo, der sammen lavede Asterix, blev anerkendt som nationalklenodier på linje med folk fra bogens- og
filmens verden.
Havde man en drøm om at blive tegneserieskaber i 1960’ernes USA, skulle man derimod se frem til et liv
med lave lønninger, uden prestige og jobsikkerhed og med kun få muligheder for at føre sine egne idéer ud
i livet. Det er muligvis grunden til, at ’underground comix’-bølgen opstod i 1960’ernes New York og San
Fransisco frem for i Paris og Bruxelles.
Vreden over CMAA’s reguleringer ses dog også tydeligt i undergrundstegneserierne. Zap #1 fra 1968, der af
flere tegneseriefans og -forskere betragtes som oprørets startpunkt, er på forsiden mærket med: ”Fair
Warning: For Adult Intellectuals Only” – en direkte reference til tegneserieindustriens ”Comics Code – Sign
of Approval”. Hæftet indeholdt Robert Crumbs materiale, og selvom hans navn ikke stod på forsiden endnu,
blev han hurtigt et idol i den bølge, han ubevidst havde startet.
Zap #1 blev et kæmpe hit, også selvom det ikke kunne føres i almindelige butikker, men bl.a. blev solgt af
Crumb og hans højgravide kone ud af en gammel barnevogn i San Fransiscos hippe kvarterer130. Som Hatfield skriver, beviste Crumb over for de aspirerende amerikanske tegneserieskabere, at det var muligt at få
succes og anerkendelse uden at skulle indordne sig tegneserieindustriens masseproducenter, og at tegneserien kunne indeholde historier om alle tænkelige emner131. Crumb skrev og tegnede nemlig om alt fra
incest og mord til egne neuroser.
Adskillige gjorde Crumb kunsten efter, hvorfor der hurtigt opstod små ’independent’ trykkerier, som Rip Off
Printing Press132 og ”the hippie-imperium” Kitchen Sink133, til at administrere de mange nye produktioner.
Da åbenlyst salg og distribuering af hæfterne var ulovligt, begyndte de skjulte ’head shops’, der levede af at
sælge hash og div. stoffer til college-studerende og hippier, også at sælge de grænseoverskridende tegneserier – og med stor succes.
Undergrundstegneseriernes hurtige fremgang er let at forklare, spørger man forlæggeren bag Zap #1, Don
Donahue:
”The thing about (…) underground comix in general, is here is this whole medium of expression that had
been neglected for so long or relegated to this very inferior position and nobody had done much with it.
And all of a sudden someone did start something with it, and then there was this explosion.”134
Pludselig begyndte alle at lave undergrundstegneserier, og for første gang i mediets historie var det ikke
kun unge, raske, heteroseksuelle mænd, der stod bag produktionen. Kvinder, handikappede og homoseksuelle så i undergrundsbevægelsen deres chance til selv at lave de tegneserier, de altid havde drømt om at
læse. Miljøet bestod dog stadig hovedsageligt af unge, hvide mænd, ligesom at tegneserierne oftest blev
købt og læst af denne gruppe. Tegneserier som Amputee Love, Wimmin's Comix og Come Out Comix beviste
imidlertid, at andre samfundsgrupper kunne lave og læse tegneserier.
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135

Selvom undergrundstegneserierne introducerede nye emner og temaer ved at tillade andre befolkningsgrupper i tegneserieproduktionen, gik der ifølge undergrunds-tegneserieredaktøren Dez Skinn et stykke tid,
før undergrunden begyndte at tegne og skrive om andet end ’sex, drugs and rock n’ roll’:
“Sure, there were stories about drugs and politics and corruption in the undergrounds. But if you had a
message to preach, you needed to get more than the converted in your audience. Whereas sex would sell

135

Hhv. Amputee Love #1 (1975), Wimmens Comix #1 (1972) og Come Out Comix (1974)

Side 44 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

itself. No great depth, no hidden meaning, no angry voices screaming defiance. All it took was a salacious
cover and an outrages title for an instant sell-out.”136
Denne afskrivning af al politisk indhold i undergrundens tegneserier køber Hatfield dog ikke. Han mener i
stedet, at undergrunden behandlede seriøse emner i en useriøs tone:
”Often the comic book parodies were deliberately freighted with broader social concerns, turning spoof
into a vehicle for cultural argument.”137
Tegneserierne i undergrundsbølgen var tilsyneladende oprørske og perverse uden mål og mening, men
indirekte begyndte visse titler, som fx de tre førnævnte, at skabe kulturel diversitet i deres læseres opfattelser af omverden – en tendens, der tog til op gennem 1970’erne.

Relevanskriteriets indtog
Efter et par år med fokus på sex og stoffer i undergrunden begyndte flere og flere at åbne øjnene for, at
man igennem tegneserien kunne behandle andre tabuer end blot de seksuelle. I starten af 1970’erne allierede næsten alle med en sag sig derfor med en tegneserieskaber fra undergrunden, hvilket resulterede i
tegneserier, der argumenterede for legaliseringen af hash, advokerede for kvindebevægelsen, eller som
talte imod aborter138. Undergrundsbølgen stilnede dog kraftigt af i selvsamme periode, hovedsageligt pga.
nye amerikanske love, der ikke direkte var rettet mod undergrundstegneserierne, men som ramte dem
hårdt.
I 1973 blev det i USA bestemt, at lokal lovgivning skulle afgøre, hvorvidt et medieprodukt kunne dømmes
uanstændigt for offentligheden, da det ansås for umuligt at lave sådanne retningslinjer på nationalt plan 139.
Det betød, at produktion, distribution og besiddelse af uanstændigt materiale medførte straf i adskillige
stater, og at betegnelsen ’uanstændig’ blev tolket forskelligt fra område til område. Flere læsere, trykkere
og tegneserieskabere valgte derfor at trække sig fra undergrundstegneseriens subkultur i frygt for at få en
fængselsdom. Samtidig trådte Reagans ’antidrug laws’ i kraft, hvilket resulterede i, at mange head shops
måtte lukke, og at undergrundstegneserierne derved mistede deres sælgere140. Da bølgen havde sin base i
USA, kun med få afstikkere til bl.a. Tyskland, Schweiz og Frankrig141, forsvandt undergrundstegneserierne
tilsyneladende lige så hurtigt, som de var opstået.
Andre faktorer spillede naturligvis også ind på undergrundstegneseriens nedgang. Folk fra comix-miljøet, fx
Art Spiegelman, har udtalt, at tegneserieskaberne begyndte at nyde ’sex, drugs and rock n’ roll’-livsstilen
frem for at tegne og skrive om den142. Hatfield forklarer desuden, at markedet havde ekspanderet for hurtigt og derfor var blevet oversvømmet af middelmådige titler143, hvorfor flere læsere havde mistet overblikket og interessen inden de førnævnte love trådte i kraft.
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Da undergrundsbølgen begyndte at blive politisk bevidst, begyndte den altså også at dø ud af forskellige
årsager, men da mainstream-industrien gjorde det samme i perioden, fik den medgang. Historikeren Wright
beskriver bl.a., hvordan det blev slået stort op i New York Times Magazine, at tegneserieindustrien var blevet voksen:
”No longer a crude medium of childhood fantasies, the story went, comic books now featured more sophisticated themes and images, which readers of various ages could appreciate on different levels. They dealt
with pressing issues like the Vietnam War, civil rights, feminism, and environmentalism. (…) The media
catchword for the trend was relevance.”144
Ved at behandle relevante emner som stofmisbrug og racediskrimination tiltrak især de falmede superheltetegneserier nye læsere med så stor succes, at CMAA, der stadig stod for branchens selvregulering, begyndte at slække på deres krav for at give plads til de nye politisk korrekte historier145.
Et eksempel på denne tendens er Denny O’Neils forsøg på at skabe en form for ’new journalism’ i tegneserien i 1970’erne, bl.a. i relanceringen af superheltene Green Arrow og Green Lantern146. Her lod O’Neil en
aldrende sort mand påpege over for både helte og læsere, at superhelte gerne redder hele galakser, men at
ingen af dem har gjort noget for sortes rettigheder:
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Det var en åbenlys kommentar til samtidens tegneserier, der sjældent behandlede samfundsmæssigt relevante emner, men bragte masser af farverig og fantasifuld aktion. Det blev der hurtigt lavet om på, men
desværre nåede nyheden om denne udvikling ikke ud til særligt mange.
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En lukket kreds
Vi har nu den ene del af svaret på, hvorfor den brede offentlighed har en 50 år gammel opfattelse af tegneserien: En stor del af mediets udvikling er foregået ’under jorden’ i undergrundstegneseriens subkultur
langt væk fra de flestes dagligdag. Men hvorfor er også mainstream-tegneseriens behandling af modne
emner gået så manges næse forbi? Det svar kan vi finde i tegneserieindustriens udvikling.
Den vestlige tegneserieindustri solgte oprindeligt deres produkter via dagligvarebutikker og kiosker, der
gjorde plads til et stativ eller to med blandede tegneserietitler i deres bladsektion, og i mindre grad via private abonnementer148. Denne model skabte stor frustration for både tegneserieproducenter og
-fans, da de fleste butiksejere kun fyldte deres stativer med nye titler, når de gamle var solgt. Det var derfor
svært for tegneserielæserne at følge specifikke serier eller karakterer, selvom lysten til at købe tegneserierne var der. I 1970’erne begyndte nogle tegneseriefans dog selv at tage affære.
Det startede med, at nogle begyndte at sælge ud af deres egne tegneseriesamlinger og derved langsomt
opbyggede en fast kundegruppe. De dedikerede sælgere begyndte også at bestille nye titler hjem, som de
mente, deres kunder var interesserede i, og de opkøbte gamle hæfter billigt fra producenternes lagre, som
de kunne sælge til div. samlere149. På den måde opstod de specialbutikker, der er den foretrukne slagsmetode i tegneserieindustrien den dag i dag, hvad der både har haft en god og en dårlig virkning på tegneserien og dens udbredelse.
På den ene side har denne salgssituation givet plads til, at undergrundens arvtagere kunne eksperimentere
med nye former for tegneserier, som ikke havde kunnet overleve i tegneserieindustriens gamle salgskanaler. Disse ’alternative comics’, som Duncan og Smith150 kalder dem, kan oftest ikke garantere et salg, der
berettiger en hyldeplads i div. boghandler og kiosker, da de udgives i små oplag på mindre independent
forlag, som det franske L'Association. De sælges derimod ofte i de specialiserede tegneseriebutikker. Det
direkte marked har derfor sørget for, at en ny type tegneserier har kunnet overleve, hvilket har ført til udbredelsen af senere prisbelønnede værker som Marjane Satrapi Persepolis.
På den anden side har denne salgsmodel udelukket, at folk, der ikke i forvejen læser tegneserier, konfronteres med produktet. Kun en lille subkultur kommer i de specialiserede butikker, hvorfor andre samfundsgrupper ikke bliver konfronteret med de tegneserier, der ellers kunne have været interessante for dem.
Derudover er de tegneserier, kiosker og dagligvarebutikker fører, hovedsageligt henvendt til børn, da titler
som Anders And fortsat er de eneste, der sælger nok til at være deres hyldeplads værd. Måske forbinder
folk ganske enkelt tegneserien med barnlige eller overfladiske fortællinger, fordi der ikke vises andre former for tegneserier i det offentlige rum.
For at blive dedikeret voksen-tegneserielæser i dag skal man præsenteres for mediet og dets salgssteder af
andre dedikerede fans, og da mange netop ser tegneserien som barnlig, taler læserne ikke nødvendigvis
højt om deres fascination. Denne fordom kan endvidere resultere i, at de folk, der ikke er begyndt at læse
tegneserier i en tidlig alder, ikke er villige til at give mediet den chance, det fortjener, selv hvis de bliver
præsenteret for det.
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Denne situation er dog ved at ændre sig, da der kommer større og større fokus på de nye tegneserier i både
div. medier og salgskanaler. Større boghandlere gør fx plads til de populære graphic novels, dvs. længere
tegneserier eller tegneseriesamlinger med mere modne emner, og det stigende internetsalg giver flere
muligheden for at købe tegneserier, selvom de måske bor langt fra en specialiseret butik. Desværre får
graphic novels ikke så tit frontplaceringer i boghandlerne, og internetsalg præsenterer oftest kun kunderne
for det, de aktivt leder efter, hvorfor man ikke skal regne med, at disse to salgssituationer nødvendigvis
genererer mange nye tegneserielæsere.
Hvorvidt de oftest gratis webcomics har skabt interesse hos andre end de vante tegneserielæsere, er der,
så vidt jeg har kunnet finde frem til, ikke lavet undersøgelser af, hvorfor jeg ikke tør konkludere på dette.
Medierne skaber dog et øget kendskab til tegneseriens diversitet, idet bl.a. flere større danske dagblade
bringer anmeldelser af alternative tegneserier, og da vi i disse år ser mange filmatiseringer af tegneserier på
det store lærred. Der er derfor potentielt en ændring af den generelle opfattelse af mediet på vej.
Japans tegneseriekultur, hvor både børn, unge, voksne og ældre læser tegneserier, bekræfter da også mediets potentiale til at nå alle slags læsere, hvad også Frankrigs forhold til mediet gør, idet hver femte solgte
publikation i landet er en tegneserie151.
Selvom tegneseriens ry kan anses for at være mediets største svaghed, og selvom dette ry har en lang historie bag sig, er der altså håb for, at denne forhindring kan overkommes eller med tiden vil forsvinde.
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Værker, der skaber forståelse
I det foregående har jeg undersøgt tegneserien som medie og produkt for at se, om tegneserien har de
nødvendige egenskaber til at kunne indgå i projekter, hvis formål er at skabe forståelse på tværs af samfundsgrupper. Trods et problematisk ry er der klare indicier for, at tegneserien har potentialet til at gøre
dette, hvorfor jeg i det følgende vil gå videre til at undersøge, hvilke konkrete elementer sådanne tegneserier med fordel kan inkorporere.
Det følgende skal dog ikke ses som en uddybende liste af karaktertræk, en tegneserie bør eller skal have for
at kunne bruges i sådanne projekter. Formålet er blot at fremhæve et eksempel på en type tegneserie, der
tilsyneladende er i stand til at skabe den ønskede effekt.
Som jeg konkluderede i mit afsnit ”Effekt”, er den tilsyneladende største mulighed for at opnå det ønskede
resultat at påvirke læseren emotionelt og/eller intellektuelt og/eller kommunikativt. Bedst ville det være at
appellere til både læserens intellektuelle forståelse af værket og til dennes følelser for derved at give læseren ny viden om og skabe en form for empati for den afbildede samfundsgruppe. For at en tegneserie kan
have denne effekt er den imidlertid nødt til at afbilde den samfundsgruppe, man ønsker at skabe forståelse
for, for således at give læseren muligheden for at (gen)forhandle sit syn på gruppen. I denne forbindelse vil
jeg påstå, at en referentiel fortælling vil være at foretrække, da afbildningen af gruppen, og læserens reaktion på denne, ikke ville kunne afskrives som fiktion. Håbet er, at værkernes ’sandfærdighed’ vil gøre det
lettere for læseren at overføre sin oplevelse med værket til at omhandle den reelle samfundsgruppe.
’Referentiel fortælling’ er et begreb, litteraturteoretikeren Dorrit Cohn bruger, der dækker over narrativer
baseret på virkelige hændelser:
”(…) man skelner mellem to forskellige slags fortællinger, alt efter hvorvidt de handler om virkelige eller
imaginære begivenheder eller personer. Kun fortællinger af den første slags, som omfatter historiske værker, journalistiske reportager, biografier og selvbiografier, kan gøres til genstand for domme om sandhed
og falskhed.”152
Denne forventning til, og ofte krav om sandhed i referentielle fortællinger, som Cohn her beskriver, har
særligt selvbiografiens forskere beskæftiget sig med. Mest berømt er nok Philippe Lejeune og hans navngivning af dette løfte om sandfærdighed, hvilket han kalder den autobiografiske pagt153.
’Pagten’ indgås mellem forfatter og læser og fungerer som forfatterens løfte til læseren om, at værket udelukkende består af ’sandheder’. En lignende pagt vil jeg påstå, også indgås mellem skabere og modtagere af
alle andre referentielle værker og medieprodukter, idet vi også forventer ’sandhed’ af fx tv-rapportager,
radiointerviews, biografiske film, digitale oversigtsværker m.v. Jeg vil derfor tillade mig at udvide Lejeunes
begreb til at være en ’referentiel pagt’, der går på tværs af medier. Et forbehold i denne forbindelse er, at
forfattere, der ikke beskriver begivenheder, de selv har overværet, kun lover os at fremstille sandheden,
sådan som de har fået den præsenteret. De kan derfor ikke love os samme sandfærdighed som selvbiografiens ophavsmand, der selv har bevidnet og deltaget i de beskrevne hændelser.
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Både den referentielle og den autobiografiske pagt har dog en tendens til at styre læserens fokus hen på
niveauet af sandhed frem for fx på indlevelse i narrativet og forståelse af karaktererne154. Læseren kan således komme til at nedprioritere den emotionelle og kommunikative tilgang til værket, der i mit projekt skal
til for at skabe empati for den afbildede gruppe. En referentiel fortælling med fokus på den såkaldte emotionelle sandhed vil derfor sandsynligvis bedre kunne opnå den ønskede effekt.
Emotionelle sandheder, forklarer tegneserieforskeren Rocco Versaci155, omhandler sandfærdige gengivelser
af en persons subjektive oplevelser, i modsætning til den faktuelle sandheds tilsyneladende objektive gengivelse af hændelser. Emotionelle sandheder er således i stand til at give læseren et indblik i en andens
forståelsesverden ved for en kort tid at lade denne se verden igennem den andens øjne. Spørgsmålet er,
om en tegneserie kan gengive en sådan emotionel sandhed uden at underminere de referentielle elementers effekt.

Sandfærdige sandheder
Mange selvbiografiske tegneserier tager deres udgangspunkt i den emotionelle sandhed, hvilket ofte får
dem til at fremstå mere sandfærdige end deres ’objektive’ modstykker, idet de synliggør en essentiel problematik i genren.
Idet man udfærdiger en selvbiografisk tekst, forklarer litteraturforskeren Paul Jay, er man nødt til at oversætte fra et medie, ’being’, til et andet, ’language’156. Men hvor ’being’ er fragmentarisk og kaotisk, er
’language’ ofte ordnet og kontinuerligt opbygget. Jay konkluderer derfor, at en hvis mængde fiktion nødvendigvis må tilsættes den selvbiografiske tekst, skal oversættelsen give mening. Denne problematik skjules
dog ofte i selvbiografien for at få pagten med læseren til at fremstå intakt. Man kan derfor påstå, at værker,
der åbenlyst fremstiller en emotionel sandhed, konstituerer et mere sandfærdigt billede af virkeligheden,
da disse værker vedstår deres subjektive udgangspunkt og deres fiktive elementer. Dette udnytter bl.a.
Lynda Barry i sine tegneserier.
Barry ikke alene genforhandler den referentielle pagt med sine læsere i One Hundred Demons, så at de
fokuserer på skildringerne af hendes følelser frem for sandhedsværdien i hendes beskrivelser, men hun får
også sine læsere til at sætte spørgsmålstegn ved andre selvbiografiers sandfærdighed. Et eksempel på denne problematisering ses i nedenstående uddrag, hvor Barry har tegnet sig selv grublende over et essentielt
dilemma: Er hun ved at lave en selvbiografi eller et fiktionsværk?
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Barry løser sit eget dilemma, idet hun konsekvent afviser at kalde One Hundred Demons for en selvbiografi,
trods tegneserien bygger på begivenheder fra hendes liv. I stedet betegner hun værket som en ”autobiofictionalography”158 og kreerer således sin egen genrebetegnelse, der gør hendes læsere bevidste om, at hendes tegneserie er en fortolkning af virkeligheden, men også at fortællingen er sandfærdig. Det frigiver hendes læsere til at fokusere på andre dele af værket end blot dets sandhedsniveau.
Barrys pointe understøttes yderligere af hendes valg af medie, idet selve tegneseriens udtryk fremhæver
det medierede i fremstillingerne. Flere tegneserieforskere har da også beskrevet tegneseriens håndtegnede
elementer som en konstant påmindelse om skaberen bag værket159, hvorfor læseren både ser ’på’ og ’igennem’ tegneseriens udtryk.
Det er filmteoretikeren John Corner, der har skabt begreberne om at ’se på’ og ’igennem’ et værk i sin analyse af dokumentarfilmens forskellige elementer160. Han beskriver, at en dokumentarfilm enten kan få sine
seere til at ’se igennem’ sit udtryk, dvs. fokusere på filmens emne, eller få sine seere til at ’se på’ sit udtryk,
hvilket får seerne til at fokusere på dokumentarens fremstillingsform og æstetik.
Tegneserien kan, grundet sit tydeligt medierede udtryk, have svært ved at undgå, at dens læsere ser ’på’
værket, og kan altså ikke overbevisende fremstille en objektiv virkelighedsrepræsentation. Selv de tegneserier, der tilsyneladende tilstræber dette, indeholder derfor ofte refleksive øjeblikke, hvor læseren, om end
for en kort bemærkning, bliver gjort opmærksom på værkets status som medieret fortælling frem for objektiv gengivelse. Det sker fx i Joyce Brabner og Harvey Pekars Our Cancer Year.
Pekar lægger normalt vægt på at skabe en så objektiv repræsentation med så høj en detaljegrad som muligt
i sine værker, da han mener, dette skaber grobund for større forståelse og indlevelse hos hans læsere 161.
Alligevel gør Pekar og Brabner deres læsere opmærksomme på, at der er forskel på tegneserie og virkelighed i Our Cancer Years:
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Efter karakteren Pekar har modtaget hård kemoterapi, glemmer han en nat, hvem han er. Da han vågner
desorienteret, er titlen på hans selvbiografiske tegneserie, American Splendor, det eneste, han husker. Forvirret afkræver han et svar af sin kone:
”Tell me the truth. Am I a guy who writes about himself in a comic book called American Splendor? … Or
am I just a character in that book?”162

163

Pekar-karakteren spørger her ikke kun sin kone, men også sine læsere. Vi tvinges derfor til at overveje, om
vi ser karakteren som den virkelige Pekar, eller om vi ser denne som et symbol eller en metonymi for den
ægte vare. Den karikerede fremstilling af den nøgne, syge Pekar, fanget i en dobbelt indrammet tegneserierude, peger os diskret i retningen af det svar, hans kone aldrig giver os. Det spørgsmål, Pekar stiller os
’igennem’ tegneserien, får således et svar, idet vi ’ser på’ spørgsmålets udtryk.
Denne genforhandling af den referentielle pagt er noget mere diskret end Barrys direkte spørgsmål, men
begge værkers protagonister beder deres læsere reflektere over samme problematik: Hvor sandfærdig kan
en tegneserie/selvbiografi være?
Muligheden for at skabe en sådan refleksion hos læseren udnyttes ikke kun af de selvbiografiske tegneserieskabere. Mange tegneseriejournalister har også udnyttet denne side af mediet til at nå frem til flere og
andre pointer, end den klassiske journalistiske tekst oftest gør. Det gælder fx tegneserie-journalisten Joe
Sacco, der i høj grad inkluderer sig selv i sine værker.
162
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Saccos subjektive rapporteringer fra verdens brændpunkter giver ikke alene hans læsere mulighed for at få
indblik i krigshærgede zoner, men også i hans egen oplevelse af området, hvad han ser som en vigtig del af
sine fortællinger:
“It’s very clear I’m subjective. I’m not trying to pretend I’m objective… I didn’t want to be objective and stay
out of these stories because otherwise these stories would not be told.”164
Saccos fremstilling af områderne og hans møder med dets beboere giver således læseren et eksempel på
konfliktens påvirkning på individet, samtidig med at Sacco giver os et klassisk journalistisk indblik i problematikken. Sacco udnytter derudover tegneserien til at få sine læsere til at reflektere over, hvilke ’sandheder’ andre journalistiske medier fremstiller:
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I ovenstående uddrag har Sacco netop overværet en voldsom konfrontation mellem en flok demonstranter
og en gruppe soldater. Kort efter møder han en lokal fotograf, der gerne vil vise Saccos fotos til sin redaktør. Den lokale fotograf beklager sig på vejen over, at der ”ikke længere er nogle gode billeder at tage”, da
urolighederne fortsætter uden ændring: ”Same old demonstrations, he says, same people throwing stones,
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same soldiers…”. Udtalelsen bevidner ikke alene konfliktens vedvarende greb om området, men tydeliggør
også journalistikkens konstante higen efter nyheden frem for den påståede søgen efter sandhed.
Derudover afspejler siden mange af læsernes ’compassion fatigue’ via redaktøren med det europæiske
udseende, der aktivt sætter citationstegn rundt om ordet ”voldelig”. Her nedvurderer han demonstrationens vold til blot at være en bagatel og spejler således flere læseres manglende evne til at rumme mere
empati for områdets ofre efter så mange års uroligheder.
Saccos sande genistreg er dog, at hans pointer ikke kan angribes for at være partiske eller afskrives som
usande, da han allerede har erkendt, at hans historier er subjektive skildringer af hans personlige oplevelser. Lige meget hvad vi siger, kan han sandfærdigt svare: ”Men sådan oplevede jeg det”.
Tegneserieskabere som Sacco, Barry, Brabner og Pekar formår altså at opretholde den referentielle pagt,
trods de tydeliggør, at deres referentielle fortællinger er subjektive og/eller delvist fiktive skildringer. Som
Charles Hatfield skriver:
“Ultimately, the implied compact between author and reader – what Phillipe Lejeune famously called the
autobiographical pact – is upheld even as it is being abused.”166
Jeg vil imidlertid påstå, at disse tegneserier ikke misbruger den referentielle pagt. De genforhandler den
snarere.

Brud på pagten – brud på tilliden
Der er stor forskel på tegneserieskabernes strategi, afhængig af om de forsøger at genforhandle den referentielle pagt eller direkte at bryde den. It’s a good life if you don’t weaken er en tilsyneladende selvbiografisk tegneserie, der gør det sidste.
I værket leder fortælleren/forfatteren Seth efter tegneserieskaberen Kalo og hans tegninger, men i løbet af
tegneserien finder Seth ud af, at Kalo er død, og at hans datter ikke kender noget til farens tegnekarriere. I
slutningen af It’s a good life if you don’t weaken beder Seth derfor sine læsere om at kontakte ham, hvis de
ved noget om Kalo eller ejer nogle af hans tegninger. Hvad han ikke skriver, er, at Kalo er en fiktiv karakter,
Seth selv har opfundet, og at han selv har fabrikeret de tegninger, han påstår, er Kalos. Tværtimod gør Seth
meget for at få sit værk til at fremstå referentielt, selvom der er tale om fiktion167. Bl.a. indsætter han fotos
af hovedpersonerne, dvs. et af den fiktive Kalo og et af sig selv, for på den måde at bevise og sidestille de to
karakterers ’ægthed’:
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169

Derudover har Seth inkluderet flere samtaler med kollegaen Chester Brown i værket, en anden kendt canadisk tegneserietegner, der både før og efter har brugt Seth som karakter i sine (tilsyneladende) selvbiografiske tegneserier. Idet Seth inddrager den let genkendelige Brown, bekræfter han således indirekte over for
sine læsere, at der er tale om en sand historie, idet han inkluderer et andet ægte menneske:
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Sådanne historier kan have præcis samme effekt på læserne som en ægte referentiel fortælling, men det
tillidsbrud, en læser kan føle ved afsløringen af værkets sande karakter, kan vække mange negative følelser.
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Værket kan derfor ende med at have den modsatte effekt af den intenderede, brugte man et sådan til at
skabe forståelse på tværs af samfundsgrupper. Det finder vi flere eksempler på i den litterære verden, hvor
en af de mere kendte afsløringer omhandler James Freys (opdigtede?) selvbiografi.
A Million Little Pieces blev ved sin udgivelse omtalt som ”the War and Peace of addiction"172, og den lå nr. 1
på New York Times’ Nonfiction Bestseller List i 15 uger i træk. Derudover erklærede flere misbrugere, at
netop denne bog havde inspireret dem til at ændre deres liv til det bedre173, hvorfor værket må siges at
have gjort en positiv forskel.
I januar 2006 udgav websitet The Smoking Gun en artikel med overskriften "A Million Little Lies"174, der
afslørede, at store dele af Freys selvbiografi var opdigtede. Frey blev straks angrebet af både kritikere og
knuste læsere, der alle følte sig forrådt. Det blev bl.a. personificeret af Oprah Winfrey, der kort forinden
havde inddraget værket i sin bogklub: ”I feel that you betrayed millions of readers”175, forklarede hun forfatteren for åben skærm. Frey forsøgte i showet sammen med sin forlægger at forklare, at alle selvbiografier indeholder overdrevne og opdigtede elementer, men hverken den ophidsede studievært eller publikummet var interesserede i at lytte.
Freys eksempel viser, at selvom en fiktiv referentiel fortælling kan have en positiv effekt, imens den fremstår sandfærdig, så vil den blot skabe en stærk negativ forbindelse til personen bag værket, det øjeblik de
fiktive elementer afsløres. Til et projekt som det, jeg her arbejder med, må man, den samme effekt til trods,
derfor skelne imellem de fiktive og reelle referentielle fortællinger, da en falsk variant kan ende med at give
læserne et negativt billede af den selvsamme gruppe, man ønsker at skabe forståelse for.

Den effektfulde repræsentation
Ud over den beskrevne balancering af sandfærdighed og indlevelse er der særligt et andet problematisk
element i det beskrevne projekt: selve repræsentationen af samfundsgrupperne.
Idet tegneserierne til dette projekt skal være i stand til at formidle forståelse på tværs af samfundsgrupper,
bør man gøre sig en række metodiske overvejelser om repræsentationen af grupperne i værket. For hvordan undgår man at skabe nye eller udvide eksisterende negative fordomme om den gruppe, man forsøger
at skabe forståelse for? Og hvordan får man den afbildede gruppe til at fremstå både som interessant og
sympatisk for de ’fremmede’ læsere og genkendelig og identificerbar for de repræsenterede? Svarene vil
naturligvis variere fra projekt til projekt, alt efter hvilken samfundsgruppe, der repræsenteres, og hvilken
samfundsgruppe, man ønsker at appellere til. Der findes imidlertid flere teorier om, hvordan man i udgangspunktet bør gribe problematikken an, samt hvilke faldgrupper man bør undgå.
Ifølge kulturteoretikeren Stuart Hall kan forsøg på at skabe en positiv repræsentation af ’den anden’ i offentligheden ende med at have den modsatte effekt, har man ikke overvejet sin metode nøje. Som eksempel bruger han den sorte minoritets forsøg på at underminere de synlige negative fordomme om sig selv i
USA i 1970’erne ved at skabe den overlegent maskuline Shaft-figur i filmen af samme navn fra 1971. Den
nye repræsentation af den sorte mand, der skulle nedbryde fordommene om, at sorte blot var simple børn,
172

Citat af Pat Conroy fra bagsiden af A Million Little Pieces
Versaci s. 34-5
174
www.thesmokinggun.com/documents/celebrity/million-little-lies
175
http://video.msnbc.msn.com/msnbc/11040784#11040784
173

Side 56 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

endte med at bekræfte de reelle underliggende fordomme om gruppen. De hvides sande fordomme om
sorte mænd, forklarer Hall, omhandlede netop gruppens stærke maskulinitet, som man frygtede var den
hvide mands overlegen. Mange hvide amerikanere blev derfor bekræftet i deres forestillinger om den sorte
mand som ”better endowed than whites and sexually insatiable”176 igennem den stærke Shaft-karakter:
”Thus, ’victims’ can be trapped by the stereotype, unconsciously confirming it by the very terms in which
they try to oppose and resist it.”177
Også forsøg på at nedbryde stereotypen ved at udvide offentlighedens opfattelse af denne mener Hall ikke
har nogen udpræget positiv effekt178. Lækker man fx billeder af eller historier om en minoritet til pressen,
hvor minoriteten gør noget andet end det forventede, udvides stereotypen blot. Hall fremhæver i stedet
den refleksive repræsentation af stereotypen som effektiv179, idet man her eksponerer stereotypens struktur og enkeltdele. Når man på den måde dekonstruktiverer og blotlægger stereotypens elementer, underminerer man ifølge Hall selve stereotypens betydning og eksistensberettigelse, så at dens ’naturlighed’
indirekte modbevises.
Naturligvis kan man ikke få stereotyper og negative fordomme til at forsvinde alene vha. refleksive repræsentationer. Holder minoriteten fx selv fast i et stereotypt ideal, som Shaft-figurens ensidige maskulinitet,
vil gruppen dyrke denne uanset dens repræsentation og ’den andens’ opfattelse. Derudover er forforståelser en naturlig del af måden, vi opfatter verden på180, hvorfor vi ikke helt kan udradere fordomme
eller bør se dem alle som negative. Ønsker vi dog at nedbryde en fordom, der fx fører til diskrimination og
vold, kan tegneseriens evne til at få sine læsere til at se ’på’ og ’igennem’ sit udtryk potentielt understøtte
en gavnlig refleksiv tilgang, hvad jeg vil vise et eksempel på i det følgende.
Refleksiv identitetskrise
Som jeg tidligere har redegjort for, har læserne en forventning om, at den referentielle fortælling er sandfærdig. Dette gælder naturligvis også repræsentationen af fortællingens karakterer. Det er imidlertid problematisk, om ikke umuligt, at fremstille et individs mangesidede identitet sandfærdigt igennem en narrativ
karakter. Alligevel er det netop det krav, læseren af den referentielle fortælling stiller forfatteren over for,
hvorfor forfatteren tvinges til enten at opstille en ensidig version af de involveredes identitet eller at ty til
en fragmenteret repræsentation af disse.
Da man ved nedbrydningen af en stereotyp netop forsøger at modarbejde en stærkt forenklet typificering
af en samfundsgruppe, virker en repræsentation af gruppens medlemmer som narrative karakterer ikke
nødvendigvis som den bedste fremgangsmåde. Alligevel er der lavet tegneserier, som effektivt problematiserer vores opfattelse af identitetsbegrebet og kravet til sammenhængende karakterer. Denne fortælleteknik og brug af implicitte og eksplicitte fortællere vil sandsynligvis også være effektiv i projekter, der ønsker
at synliggøre og nedbryde en stereotyps struktur. Eksemplet, jeg her nævner, er Daniel Clowes korte tegneserie ”Just Another Day”181.
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I ”Just Another Day” møder vi et væld af karakterer, der alle tilsyneladende er den ’ægte’ Daniel Clowes.
Fysisk ligner de alle forfatteren, om end på hver sin måde, de præsenterer sig selv som Clowes, og de fleste
af dem udpeges endda af den implicitte fortæller til at være ’den ægte’, om ikke ’den ægte, ægte’ Clowes.
Trods disse mange modstridende repræsentationer af tegneserieskaberen fremstår ”Just Another Day” ikke
som en fragmenteret beskrivelse af en person, men fungerer i stedet som en narrativ spiral, der fører sin
læser til et nyt og dybere lag, hver gang denne præsenteres for en ny ’ægte’ Clowes.
En af grundene til, at ”Just Another Day” fremstår som et sammenhængende narrativ trods den fragmenterede fremstilling, er Clowes’ brug af mediets to implicitte fortællere – dem tegneserieforskeren Philippe
Marion har døbt narrator (taleren) og graphiator (tegneren)182.
I det meste af tegneserien sætter den implicitte taler konteksten for læseren, idet denne indsætter små
tekstbokse, der verificerer, at de mange figurer alle i sandhed er ’den ægte’ Clowes:

183

Dette gør den anden implicitte fortæller, tegneren, fri til at fremstille de mange versioner af Clowes på et
utal af måder, uden at læseren betvivler karakterernes troværdighed af den grund.
De mange versioner/repræsentationer af Clowes udgør mediets eksplicitte fortællere. De fremstår alle
oprindeligt som tegneseriens førstepersonsfortæller, men så snart en anden ’ægte’ Clowes træder frem,
tvinges læseren til at genforhandle sit eget og fortællingens forhold til den forudgående karakter. I starten
af tegneserien ledes vi fx til at tro, at den stumme karakter i færd med sit morgentoilette er Clowes, idet
han fremgår umiddelbart efter præsentation af Clowes som både forfatter og hovedperson:
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Vi bliver dog kun i denne tro ganske kort, da der på næste side optræder en karakter, der præsenteres af
den implicitte taler som ’den ægte Clowes’:
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185

Denne Clowes er tegner som den fysiske Clowes, men tilsyneladende også en agendasættende instruktør
på et filmsæt, der forklarer os bevæggrundene for at vise os den forudgående scene. Den første Clowes,
der stadig figurerer i baggrunden, viser sig derved ikke at være den åbenlyse førstepersonsfortæller, vi gik
ud fra, han var. I stedet afsløres han som en homodiegetisk fortæller, dvs. som en iboende karakter, der
lydløst præsenterer en fortælling i den anden Clowes’ univers. Det er imidlertid ikke kun denne Clowes’
status og betydning, vi som læsere er nødt til at genforhandle.
Den nye ’ægte’ Clowes kan ses som fortællingens nye førstepersonsfortæller, men også som dens eksplicitte heterodiegetiske fortæller, dvs. som den karakter, der sætter scenen for os, på samme måde som Fætter
Maddikke præsenterer og afslutter månedens gys i tegneseriehæftet Gru. Begge karakterers roller må dog
genforhandles igen, før læseren får muligheden for at fastslå dem, idet introduktionen af ’den ægte, ægte’
Clowes siddende ved tegnebordet afslører, at de begge blot er karakterer i hans tegneserie:
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Tegneren forklarer derefter problemerne med at skulle fremstille sig selv som en karakter for os: ”The way
you depict yourself really depends on how you feel about yourself and that can change every two minutes.”
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187

Indtil dette punkt kan de forskellige versioner af Clowes afskrives som bestanddele af en anden Clowes’
univers: først som skuespiller for ’instruktøren’ Clowes og derefter som karakterer i ’tegneren’ Clowes’ tegneserie. Men de følgende karakterer, der tilsyneladende også alle er ’den ægte’ Clowes, indgår ikke i en
overordnet fortællers univers. I stedet fremstår de som Clowes’ forsøg på at udtrykke hans tendens til at
opfatte sig selv forskelligt ”every two minutes”. Så lang tid får vi som læsere dog ikke til at forholde os til de
følgende karakterer, idet vi kort efter bombarderes med flere modstridende repræsentationer af Clowes:
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Selv hvis vi på dette tidspunkt har opgivet jagten på den ægte Clowes, så fortsætter vores søgen efter den
ægte førstepersonsfortæller stadig, da denne vil kunne udgøre en form for narrativt anker med en fast position, ud fra hvilken vi kan betragte de øvrige karakterer. Hvad man kunne kalde den manglende narrative
ro og vores jagt efter ’ægtheden’ i fortællingens karakterer, er imidlertid selve Clowes’ pointe – hvorfor vi
ingen ro får. Han forsøger således at fremhæve det modstridende i vores ønsker om dels en strømlinet
narrativ karakter, dels at blive præsenteret for ’den ægte’ Clowes.
187
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For at sikre sig, at vi ikke finder noget ’ægte’ holdepunkt, afsluttes den narrative spiral aldrig. En læser kunne være tilbøjelig til at se den sidste karakter som den ægte, ’ægte’ Clowes, men det modarbejder begge
implicitte fortællere så vidt muligt. Den sidste karakter ser vi derfor kun skjult bag stakke af papir, så alle
fællestræk med den fysiske verdens Clowes forsvinder, og tegneserien afsluttes med, at den implicitte taler
modvirker enhver from for slutning, reel eller i læserens fantasi, med et ”etc. etc.”

189

Clowes latterliggør ikke kun vores forventninger til den referentielle fortællings præsentation af dens karakterer. Han afspejler også vores ivrighed efter at tro på fortællingens ægthed og efter at få fortællingen til at
hænge sammen i sine to-tre sidste figurer, der udelukkende fremstår som Clowes, fordi vi vælger at se dem
sådan.
Idet den implicitte taler stopper sine kontekstgivende tekstbokse med et ”you get the idea, right?” i tredjesidste rude, udpeges ingen af de sidste tre karakterer af ”Just Another Day” til at være versioner af Clowes.
De tre omtaler derudover udelukkende sig selv som ”jeg” og fremstår enten som generiske eller utroværdige. Den andensidste karakter påpeger endda direkte, hvor sammenlignelig han er med enhver anden tegneserieskaber, men fordi vi ”get the idea”, antager vi straks, at denne karakter er en ny repræsentation af
Clowes. Selv udpegningen af karakteren i baggrunden som ”assistant” bakker umiddelbart op om vores
anmodning: Hvis karakteren i bagruden ikke er Clowes, må den i forgrunden jo være det. Udpegningen af
personen ved tegnebordet som assistent kan dog også ses som et tegn på, at vi ikke engang kan være sikre
på, det er den fysisk ægte Clowes, der har udfærdiget tegneserien, hvorfor også værkets egen ’ægthed’
pludselig må betvivles.
Det virker igen, som om Clowes latterliggør os med sin sidste karakter, idet han stiller umulige krav til vores
tro på, at fortællingen indeholder en sandfærdig repræsentation af ham. Denne sidste karakter, der ikke
præsenterer sig selv eller udpeges som Clowes, er ifølge sine egne udtalelser en absint-drikkende, snuffsamlende transvestit med hang til nekrofili. Det er svært at tro, at også dette er en version af Clowes, men
betvivler vi denne karakters ’ægthed’, tvinges vi til at genoverveje hele vores tolkning, idet vores naive tilgang til forfatterens repræsentation af sig selv synliggøres i dette, tegneseriens sidste billede.
189

Twentieth Century Eightball s. 47

Side 61 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

Clowes gør os således til mere kritiske brugere af selvbiografiske værker, samtidig med at han synliggør
vores umulige forventninger til den referentielle fortællings præsentation af sine karakterer og vores antagelser om identitet som værende en ensidig og repræsenterbar essens.
Det er naturligvis ikke kun den unikke fortælleteknik, Clowes lægger for dagen i ”Just Another Day”, der
potentielt er i stand til at synliggøre og derved nedbryde div. stereotyper. Fortællingen er dog et klart eksempel på, at mediet besidder værktøjerne til at fremstille en generel opfattelse, blotlægge dens struktur
og derved få læserne til at sætte spørgsmålstegn ved deres tilegnelse eller naturalisering af denne.

Magtfulde rollemodeller
En sidste problematik, jeg her vil komme ind på vedr. at bruge tegneserien til at formidle accept og forståelse mellem forskellige samfundsgrupper, omhandler den svære, men nødvendige kulturelle oversættelse.
En væsentlig del af projektet består af at gøre én samfundsgruppes tegn og fælles forståelser synlige og
tilgængelige for en anden gruppe med andre fælles forståelser. Men selvom nogle lag i tegneserien ville
kunne afkodes på tværs af kulturelle fællesskaber, sådan som jeg tidligere har demonstreret det med WCF’s
tegneserier, vil der ofte opstå misforståelser, hvis tegneserien flyttes fra sin skabelseskontekst til en anden
kontekst.
Det er altså ikke kun teksten, der potentielt skal oversættes, skal tegneseriens intenderede budskaber være
tilgængelige for ’den anden’. Tolkes tegneseriens visuelle udtryk anderledes, vil der unægteligt opstå misforståelser, hvad der bl.a. findes mange eksempler på i USA’s import af japansk manga. Fx oplevede japanske Keiji Nakazawa, da hans tegneserie Barefoot Gen blev oversat og solgt i USA, at det i Vesten ikke var
hans kontroversielle politiske pointer, der blev diskuteret, som i hans hjemland, men i stedet værkets traditionelle manga-udtryk.
Barefoot Gen handler om den unge Gens liv i Hiroshima under 2. verdenskrig. Hans far nægter at melde sig
som soldat, hvorfor mange ser faren som en kujon, der enten ikke kan eller tør slås. Det modbeviser han
imidlertid, da en lokal skolelærer beskylder hans datter for at stjæle, hvortil han besvarer beskyldningen
med vold og trusler. Gens far viser derved, at han hverken er bange for eller ude af stand til at kæmpe for
sit land, men at han vælger at lade være pga. filosofiske årsager. Det blev af mange japanere set som upatriotisk190, hvorfor deres kritik af scenen omhandlede dens moral. I USA kritiserede man samme scene, men
ikke pga. dens budskab, forklarer tegneserieforsker Jeff Adams:
“In the US, on the other hand, when it first appeared as Gen of Hiroshima, the scenes of violence created
anxieties of an entirely different kind. An audience unused to stylised manga violence were distracted from
the otherwise anti-militarist stance of the work.”191
Manga-forskeren Frederik Schodt forklarer sådanne tendenser med, at de to landes holdning til og mulighed for at udøve vold er radikalt forskellige, hvad de to nationers tolkninger afspejler:
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”To a high school student in Japan, the notion of getting hold of a AK-47 and mowing down the teachers in
his high school is clearly absurd, a fantasy. But to a high school student in Los Angeles it is a distinct possibility.”192
Selvom man i oversættelsen af Barefoot Gen både har oversat læseretningen og den japanske tekst til
nordamerikanske standarder, så findes der fortsat kulturelle konventioner udtrykt i værket, som kan forekomme uforståelige for de amerikanske læsere. En måde at overkomme problemet på er at inkorporere et
løbende kommentarspor som det, Guy Delisle bruger i sine rejseskildringer193. Da alle kulturer besidder
uoversættelige elementer, løser dette dog ikke problemet alene.
Uoversætteligheder omhandler ikke kun unikke ord og symboler, men også latente meninger, konventioner
og selvforståelser. Et eksempel er det danske ord ’hygge’, der ofte fremhæves som en unik beskrivelse af en
bestemt dansk stemning, der på sin vis er en essentiel del af den danske mentalitet og selvopfattelse – også
selvom ordet oprindeligt er norsk. Sådanne uoversættelige elementer findes dog ikke kun i nationale fællesskaber, men også på kryds og tværs af andre samfundsgrupper, hvor de endda kan være sværere at få
øje på uden sprogbarrieren til at synliggøre dem.
Man kan umiddelbart omgå problemet ved at involvere hybride tegneserieskabere i projektet. På den måde
ville en person, der er eller har været en del af begge fællesskaber, kunne skabe tegneserier, som er forståelige for begge de grupper, der formidles imellem. Men så let er det ikke, forklarer kunstteoretikeren Sarat
Maharaj:
“Meaning is not a readymade portable thing that can be ‘carried over’ the divide. The translator is obliged
to construct meaning in the source language and then to figure and fashion it a second time round in the
materials of the language into which he or she is rendering it. The translator’s loyalties are thus divided and
split.”194
Selv en tegneserieskaber, der forstår begge gruppers tegn og symboler, kan således se sig nødsaget til at
vælge hvilken gruppe, denne hovedsageligt vil henvende sig til.
Vælger den hybride tegneserieskaber at udfærdige sit værk med den repræsenterede gruppes konventioner, vil dette, ifølge kulturforskeren Nikos Papastergiadis195, sandsynligvis opildne gruppens medlemmer til
at hjælpe med at føre budskaberne videre. Det samme pointerer Leigh Gilmore, der skriver, at særligt minoriteter, der ikke har en stemme i den offentlige debat, kan betragte sådanne værker som et incitament
og en mulighed for selv at komme til orde:
“Clearly, for many readers the possibility of seeing not only some aspect of their lives but a member of their
community represented in print may decisively alter their notions of what counts culturally, of what is possible.”196
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Der er dog stor risiko for, at de intenderede læsere ikke vil føle sig tiltrukket af et sådan værk, da de ville
have svært ved at forstå det. Flere kulturelt hybride tegneserieskabere har derfor valgt at lade deres tegneserier appellere til den samfundsgruppe, de ønsker, skal læse deres tegneserie, hvad bl.a. Marjanne Satrapi
gjorde med Persepolis.
Satrapi er selv en kulturel hybrid, idet hun har boet mange år i både Østrig og Frankrig, men er født og har
tilbragt store dele af sit liv i Iran. Hun valgte at skrive Persepolis, der handler om livet som iraner i både
Europa og Mellemøsten, som henvendt til en vestlig læser, da hun ønskede at give netop denne gruppe et
grundigere indblik i iranernes situation197. Satrapi har således valgt side, da hun skulle fortælle sin historie,
hvad der har fået andre mellemøstlige migranter198 til at tage afstand fra hendes skildringer og kalde hende
islamofob199. Persepolis udtrykker og fremhæver da også mange vestlige dyder, idet demokrati, ligestilling
og ytringsfrihed opsættes som indiskutable værdier, der er uforlignelige med det iranske samfund.
Det er dog ikke nødvendigvis alene Satrapis skyld, at hendes værk fremstår sådan. Papastergiadis forklarer,
at en kultur ofte dominerer andre ved at lade sine normer og værdier fremstå som universelle, hvad den
vestlige kapitalistiske diskurs ofte gør. Han beskriver endvidere et eksempel på dette:
En gruppe aborigines forsøgte at bevare et stykke helligt jord uberørt. Deres argumenter ansås imidlertid
ikke som ligeværdige med den australske mineindustris, der ville have retten til jorden, som de havde fundet essentielle råstoffer i:
“Here the aboriginal community and the mining company are faced with an impasse: there is no common
language in which both cases can be simultaneously posed and comprehended. The spirituality cannot be
translated into the language of a tribunal which decides land rights in terms of material ‘development’. If
the aboriginal community adopts the language of this tribunal, their case vanishes.”200
Aboriginernes spirituelle og mineindustriens kapitalistiske virkelighed kan ikke dømmes ud fra den samme
kontekst, hvorfor den dominerende vestlige diskurs bliver udgangspunktet for dommen. Ikke alene mister
gruppen af aborigineres her retten til deres land, de mister også deres stemme.
En tegneserie kan naturligvis ikke løse så kompleks en problematik, men der er flere eksempler på, at hybride tegneserieskabere forsøger at omgå problemet i deres værker. I Vietnamerica, skabt af den vietnamesiske/nordamerikanske GB Tran, er der fx enkelte sider, hvor Tran formår at opstille et fælles udgangspunkt for de to modstillede kulturer, han forsøger at afbilde.
Tran er opvokset i USA, men hans forældre har levet en stor del af deres liv i Vietnam, som de var nødt til at
flygte fra under krigen. Det er hovedsageligt deres historie, Tran fortæller i Vietnamerica, men han fremhæver også situationer, hvor forældrenes vietnamesiske levemåder og idealer står i klar kontrast til deres
amerikaniserede børns værdier. Det er i disse sekvenser, Tran giver os et eksempel på, hvordan man kan
fremstille to kulturer ligeværdigt og samtidig fremhæve deres uoversætteligheder via tegneserien.
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I disse scener tegner Tran ofte GB, sin narrative repræsentant og førstepersonsfortæller, i en klassisk asiatisk manga-stil, mens hans forældre med det vietnamesiske tilhørsforhold tegnes som i en nordamerikansk
tegneserie. Samtidig lader han sine forældre udtrykke værdier og idealer, der er meget anderledes end de i
den vestlige diskurs, uden nødvendigvis at forklare disse.

201

I ovenstående uddrag beder GB’s mor ham og faren om at besøge farfarens enke i løbet af deres ferie i
Vietnam, trods enken var grunden til, at farfaren efterlod sine børn til en tyrannisk mor og et liv i fattigdom.
Hvor det i en vestlig diskurs ville være forståeligt ikke at opsøge denne kvinde, så fastsættes det som det
rette at gøre i protagonistens vietnamesiske familie. Denne lille dialog kommer således til at understøtte et
gennemgående tema i værket: I den vietnamesiske kultur skal al familie respekteres og æres.
Både moren og farens udtryk er i uddraget meget lig vestlige tegneseriers streg, mens GB’s øjne og skikkelse i sidste rude i højere grad er tegnet i mangaens overdrevne stil. GB’s vestlige kulturelle forestillinger
afsløres samtidig igennem hans afstandstagen fra den vietnamesiske madkultur, der senere skal vise sig at
gøre ham syg. På den måde etableres det, at GB på visse punkter har mere til fælles med en nordamerikaner end en vietnameser.
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Hvor forældrenes værdier kan virke fremmede for en vestlig læser, virker deres visuelle udtryk til gengæld
bekendt. Den amerikaniserede GB’s holdninger vil på samme vis virke fremmede i øjnene på den østlige
læser, der derimod kan afkode og genkende den manga-inspirerede stil.
Tran forener i sådanne sekvenser identifikation og fremmedgørelse i de enkelte karakterer, idet den implicitte tegner tager ét kulturelt udgangspunkt, mens karakterne giver udtryk for et andet. På den måde gøres
en vestlig og østlig læsers møde med værket så ligeværdigt som muligt. Tran lykkes sandsynligvis med dette, fordi han ikke forsøger at ’oversætte’ kulturerne, men blot synliggør deres forskelle.
Selvom det altid vil være vanskeligt at skabe en karakter, som både den repræsenterede og den læsende
samfundsgruppe forstår, så er der tilsyneladende i tegneseriens brug af tekst og tegninger et potentiale for
at påpege uoversættelige kulturelle forskelle uden at lade en dominerende magt komplet overtage en
ufuldstændig oversættelse.

En ny kategori
De træk, jeg her har fundet potentielt gavnlige for mit projekt, optræder ikke udelukkende i en specifik
genre, hvorfor jeg i stedet har samlet dem i min egen kategorisering under betegnelsen ’erindringstegneserien’. Denne kategori indeholder naturligvis ikke alle de former for tegneserier, der vil være i stand til at
opnå den ønskede effekt, men skal ses som et eksempel på en række værker, der sandsynligvis kan opnå
den tilstræbte virkning.
Erindringstegneserierne har fået deres navn ud fra deres fokus på oplevelse frem for hændelse, da de fremsætter en subjektiv emotionel sandhed frem for en tilsyneladende objektiv faktuel sandhed. For at opnå
dette må kategoriens værker nødvendigvis bygge på en eller flere personers erindringer – deraf navnet.
Erindringstegneseriens fordele er, at dens referentielle fortælling baserer dens udtryk i virkeligheden, hvorfor dens læsere ikke blot kan afskrive dens budskaber og repræsentationer som fiktion. Samtidig, grundet
dens tilståede subjektive elementer, frigives læserne fra at fokusere på niveauet af sandhed til i stedet at
kunne indleve sig i karaktererne, så empati for den afbildede gruppe kan opstå.
Derudover er der en række egenskaber, der ikke skal være til stede i et værk, for at det kan betragtes som
en erindringstegneserie, men som kan have en gavnlig effekt i forbindelse med det projekt, jeg her arbejder
med.
I repræsentationen af den samfundsgruppe, man ønsker at skabe forståelse for, kan det være konstruktivt
at tilføre en refleksiv repræsentation af en særlig negativ fordom eller stereotyp, da dette kan være med til
at nedbryde disse. Derudover kan man udnytte tegneseriens blanding af tekst og billede til at omgå en ensidig latent magtstruktur i værket, så både de, man taler for, og de, man taler til, kan fremstå ligeværdige,
trods eventuelle uoversætteligheder og forskellige magtpositioner.
At producere og bruge en sådan tegneserie til at skabe forståelse for en samfundsgruppe vil jeg betragte
som potentielt muligt, men kompliceret. Alligevel findes der danske iværksættere, der har kastet sig ud i
lignende projekter, hvorfor jeg i næste del af specialet vil undersøge, hvad dette har resulteret i.
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Teori i praksis
For at kunne konkludere, om en tegneserie potentielt kan skabe accept og forståelse på tværs af samfundsgrupper, mangler jeg stadig at undersøge, om de fremhævede effekter og elementer kan mobiliseres i virkelige projekter. Derfor vil jeg i dette afsnit undersøge resultatet af et sådan projekt som en case for derved
at kunne besvare dette sidste spørgsmål.
Det har imidlertid været svært at finde sådanne projekter at undersøge, da langt de fleste tegneseriebaserede outreach-projekter fokuserer på at oplyse om konkrete tiltag og farer og ikke på at skabe holdningsændringer202. Som professor i kønsstudier Sidonie Smith påpeger203, er det derimod oftest, når en tegneserie skabes uden en forudbestemt agenda, at den formår at give indblik i en samfundsgruppes vilkår og situation. Det ser man fx ofte ske i selvbiografiske tegneserier:
“These narratives exploit the possibilities the comic form provides for unsettling commonplace frames of
difference, and they thematize issues of witnessing, remembering, and producing art in the time of a global
commodification of suffering.”204
Sådanne tegneserier giver ifølge Smith deres læsere et indblik i ’den andens’ liv, samtidig med at værkerne
refleksivt formår at diskutere erindringen og mediets repræsentationsmuligheder. Skal man dog kunne
anvende tegneserien som et værktøj, skal de ønskede effekter kunne mobiliseres på opfordring som en del
af et større projekt. Selvom dette ikke sker ofte, findes der tegneserier, som fx den danske antologi Asylum
Komix, der beviser, at dette er muligt.

Asylum Komix – en case
Asylum Komix udkom i sommeren 2012 i samarbejde med Projektakademiet og med støtte fra flere lokale
puljer, men uden en konkret interesseorganisation bag. Formålet med tegneserien var at give de danske
statsborgere et indblik i de danske asylansøgeres situation ved at lade en række tegneserieskabere lave
korte tegneserier om asylansøgernes hverdag.
Laura Juncker har alene startet projektet og fungeret som leder for hele processen ved bl.a. at agere redaktør og produktionschef, hvorfor jeg kontaktede hende, da jeg søgte indblik i projektets proces og resultat.
Hun var meget interesseret i at fortælle om Asylum Komix, men siden hun boede i Frankrig under min specialeperiode, var det ikke muligt at mødes. Jeg arrangerede derfor et computerunderstøttet interview med
hende. Der er dog en række forhold, man bør være opmærksom på i en sådan interview-situation, hvilke
psykologerne Steinar Kvale og Svend Brinkmann beskriver i deres bog InterView:
”Både interviewer og interviewperson bør være relativt dygtige til skriftlig kommunikation, det formidlende
samspil indfører en potentielt ufrugtbar refleksiv afstand uden stikord fra kroppe og talesprog, og det kan
være vanskeligt at generere righoldige og detaljerede beskrivelser.”205
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Da jeg ønskede at få indblik i en reel proces, ikke at afdække Junckers forståelsesverden, var jeg hovedsageligt fokuseret på at undgå fejlforståelser i vores korrespondance og at gøre hende tryg ved skriveprocessen.
Jeg lavede derfor først og fremmest en aftale med Juncker om, at hun skulle spørge ind til spørgsmålene,
hvis de var svære at forstå, ligesom at jeg lovede at kontakte hende, hvis jeg var i tvivl om betydningen af et
svar. Derudover opfordrede jeg hende til kun at besvare de spørgsmål, hun havde tid og lyst til, samt at
skrive så meget eller lidt, hun fandt passende, og jeg forsikrede hende om, at sproglig korrekthed ikke betød noget.
Selve opbygningen af interviewet blev pga. formen et specificeret interview med mange direkte spørgsmål.
Jeg startede imidlertid med at spørge ind til hendes person og baggrund, da jeg håbede disse spørgsmål
kunne gøre hende vant til formen, før hun nåede til de mere fundamentale spørgsmål om produktet og
processen. Derudover tilføjede jeg to åbne spørgsmål til sidst, for at give hende muligheden for selv at tilføje pointer til interviewet.
Da jeg kun har talt med Juncker i denne forbindelse, er det hendes afsæt for og opfattelse af forløbet, jeg
har taget udgangspunkt i, hhv. i form af det førnævnte interview206 og af den pressemeddelelse, Juncker
udsendte i første fase af projektet. Selve effekten af de 1000 tegneserier, uddelt på københavnske caféer
og spisesteder, er desværre ikke analyseret207, hvorfor jeg i det følgende udelukkende kan undersøge produktionen bag og det endelige produkt. Det er således stadig tegneseriens potentiale, jeg arbejder med.
Projektets agenda og proces
Junckers formål med Asylum Komix var at skabe et produkt, der ved at videreformidle historier fra asylansøgernes hverdag skulle give danskerne en relation til gruppen. Det var desuden vigtigt for Juncker, at antologien skulle tage afstand fra danskernes misforståede sympati, der i dag pålægger asylansøgerne en uproduktiv offerrolle:
”Antologien skulle gerne komme udover dette og vise personlige sider af asylansøgerne, der kunne være
med til at levendegøre dem i stedet for at bidrage til en ensartet opfattelse af dem alle som én stor gruppe.”208
Antologiens formål var således at skabe modvægt i debatten om asylansøgerne, bl.a. ved at give gruppen
en række ansigter, de danske statsborgere kunne relatere til. Stuart Hall ville formentlig påpege, at selvom
der er gode intentioner bag dette tiltag, vil det potentielt blot udvide de eksisterende fordomme om gruppen. Junckers projekt opstiller dog et vigtigt spørgsmål: Bør en komplet nedbrydning af en stereotyp altid
være succeskriteriet for denne slags projekter? Var formålet fx at stoppe ’hate crimes’ mod en specifik
gruppe, ville indførelsen af en række nye positive fordomme om selv samme gruppe sandsynligvis kunne
stoppe overfaldene. Hvorvidt sådanne resultater og målsætninger er acceptable, er en etisk diskussion,
man altid bør tage internt i sådanne projekter.
Et andet mål for Juncker var tilsyneladende at undgå ’compassion fatigue’ hos sine læsere, idet hun ikke
ønskede at producere deprimerende historier om asylansøgerne:
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”Jeg sigtede efter, at antologien overordnet ikke måtte blive for tragisk eller vred. Altså opfordrede jeg
tegneserietegnerne til at bruge komik i så stort omfang som muligt. Dette var fordi, jeg havde en anelse
om, at alle historierne hurtigt kunne gå hen og handle om deprimerede asylansøgere på asylcentre, hvilket
også viste sig at være den første association, flere af tegnerne fik, da de sendte mig deres idéer.”209
Formår Asylum Komix at tage afstand fra den offerrolle, de danske asylansøgere pålægges, vil tegneserierne
potentielt kunne modarbejde den tendens, der ifølge Bennet frarøver sådanne grupper deres handlekraft:
“Yasir Henri has argued that the use of the image of a ‘victim’ as a trigger for an affective response is a violation of the individual depicted. Such a strategy is presumptuous – even if well intentioned – because it
fails to respect the dignity and autonomy of the subject, reducing him or her to a cipher of victimhood and
thereby enacting a further form of colonization. Henri does not concede that there is any educative benefit
in such a strategy; for him, it allows artist and viewer to indulge in unreflective – and ultimately unproductive – sympathy that fails to move toward any understanding of the violence depicted, or of the nature of
differential involvement in that violence.”210
Når vi påfører en gruppe en offerrolle, om end den er givet i sympati, kan det altså være skadeligt for dem,
der pålægges den, samtidig med at der skabes en uproduktiv form for empati hos dem, der uddeler den.
Selv hvis Asylum Komix formår at modarbejde denne tendens, er der ingen garanti for, at værkets bidrag
formår at mobilisere den gavnlige form for empati, Bennett kalder ’empathic unsettlement’. Projektet kan
fx ende med at lægge op til over-identifikation, da der fokuseres på at skabe karakterer og fortællinger,
læserne let kan relatere sig til. Den endelige version af empati, læseren oplever, kommer dog både an på
den enkelte tegneserie, læseren og selve læsersituationen, hvorfor man ikke kan konkludere noget generelt
om antologien eller dens bidrag.
Alt dette omhandler dog tankerne bag projektet, der kunne mobiliseres i et hvilket som helst medie. Hvorfor valgte Juncker tegneserien som sin udtryksform?
”Jeg ved ikke, om jeg efterfølgende kom på at gøre dette i form af en tegneserie, fordi det var en personlig
interesse, eller fordi mediet virkede optimalt til at gøre det, men det var nok en kombination af de to
ting.”211
Juncker påpeger efterfølgende, at hun ikke havde det store kendskab til mediet, da hun gik i gang med projektet212. Til gengæld ved hun mere end de fleste om asylansøgernes vilkår og asylsystemets udformning,
da hun er vokset op tæt på Sandholmlejren, hvor hendes far kunne finde på at invitere asylansøgere hjem
til middag. Derudover har hun flere års kontakt til Københavns aktivistmiljø omkring asyl bag sig. Denne
fordeling af kompetencer udgør sandsynligvis grunden til, at Juncker fokuserede på at hjælpe bidragsyderne til at skabe realistiske og korrekte fremstillinger af asylsystemet og asylansøgernes situation frem for
selv at bidrage kunstnerisk til antologien213.
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Det er således ikke alle bidrag, der er referentielle fortællinger, men Juncker har sørget for, at alle otte gengiver realistiske omstændigheder. Sådanne fundamenter i virkeligheden må have syntes vigtige at påpege
for Juncker, idet antologiens introduktion beskriver hver enkelt bidragsyders forhold til asylsystemet og
deres erfaring med tegneseriemediet. Da jeg spurgte Juncker, hvorfor hun valgte at starte antologien på
denne måde, svarede hun:
”Jeg valgte snarere at præsentere hver enkelt historie end hver enkelt historiefortæller. Dette var primært
fordi, at bidragene hver især var blevet meget forskelligartede, da de jo var et produkt af hver deres forskellige proces.”214
Juncker har således kunnet se bidragsydernes forskellige udgangspunkter påvirke de endelige produkter.
Men hvordan kommer det konkret til udtryk, at fem af de otte bidragsydere har erfaring med eller er uddannede til at lave tegneserier, eller at kun to af bidragsyderne har personlige erfaringer med asylsystemet? Det har jeg forsøgt at finde eksempler på i tre forskellige bidrag, hvoraf det ene er skabt af en debutant inden for tegneseriekunsten, der selv er asylansøger, det andet er skabt af en professionel tegneserieskaber, der ikke oplyser noget forhold til asylsystemet, og det tredje er lavet af en professionel tegneserieskaber med indirekte personlig erfaring med asylsystemet.
I min analyse af disse tre bidrag vil jeg søge efter tegn på de umiddelbare fordele og ulemper, der vil være i
forbindelse med at bruge tegneserieskabere med forskellige baggrunde og kunstneriske udgangspunkter i
denne slags projekter. Samtidig vil jeg undersøge, om nogle af mine tidligere hypoteser mobiliseres i bidragene. De følgende analyser skal derfor ikke ses som udtømmende, da jeg udelukkende fokuserer på synligheden af bidragsydernes baggrund og mobiliseringen af de elementer, jeg tidligere har fremhævet som
gavnlige.
At Integrere Sig215
Den første tegneserie, jeg her vil undersøge, er skabt af Jimmy Kazoya, der i introduktionen beskrives som
en asylansøger, der både har ”en søn med en dansk kvinde, taler dansk og har en dansk omgangskreds” 216.
Kazoya kan altså betragtes som en hybrid tegneserieskaber, der både har tilhørsforhold til det danske samfund og til livet som asylansøger.
Hans bidrag, ”At Integrere sig”, handler ifølge introduktionen om ”de frustrationer, der opstår, når sprogog kulturforskelle betyder, at man ikke kan møde borgerne i det samfund man lever i, og dermed ikke kan
tage del i det”217. Denne pointe fremsætter han via protagonisten Koko og hendes to venner Tampa og
Bingi.
Koko og Tampa er begge ensomme asylansøgere, der opholder sig på asylcenteret hele dagen, da de ikke
må søge job eller tage sig en uddannelse. Bingi er en klar kontrast til de to, da han ikke klager over rollen
som asylansøger og ofte forlader centeret, bl.a. for at spille i et band med danskeren Mads. Tegneserien
starter derfor med, at Bingi giver Koko en række råd om, hvordan hun bedre kan integrere sig i det danske
samfund og derved blive glad igen:
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For at hjælpe Koko med at møde andre inviterer Bingi hende til en af sine koncerter. Hun inviterer sin tilsyneladende lige så deprimerede ven, Tampa, med, hvilket ender ud i, at hun og Tampa forelsker sig. Tegneseriens plot er dog ikke det væsentligste ved bidraget. Det er snarere de pointer og budskaber, der konstant dukker op i karakterernes monologer og dialoger:
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Desværre fremstilles de mange budskaber, uden at konsekvenserne af dem vises. Hvor ’showing and telling’ ofte optræder i et balanceret forhold i tegneseriemediets tekster og tegninger, har ’telling’ så godt
som fuldstændigt overtaget udtrykket i ”At Integrere Sig”. Karaktererne italesætter således en række problemer og valide pointer for debatten om den danske asylpolitik, men formår ikke at engagere sine læsere.
Som når Tampa fx siger:
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Fordi Tampa beskriver for os, at han har psykiske problemer, men ikke viser os det på noget tidspunkt, kan
læseren ende med at negligere pointens reelle betydning, da den fremstår som en påstand, værket ikke
formår at underbygge. Selv hvis bidraget formåede at engagere sin læser emotionelt i karaktererne, ville
der derudover være en stor chance for, at læseren ville blive ramt af ’compassion fatigue’, da budskaberne
om asylansøgernes dårlige forhold fylder så godt som hver eneste tanke- og taleboble.
På trods af disse elementer er der tydeligvis nogle spændende historier under overfladen i ”At Integrere
Sig”. Fx findes der en række spørgsmål til Tampas ovenstående erklæring, hvis besvarelser kunne være
grundlaget for en spændende fortælling om karakteren: Hvilke psykiske problemer taler han om? Hvordan
påvirker de hans liv? Og hvorfor er han rejst fra sit hjemland, hvis han har et job, hus og familie derhjemme
og føler sig fanget her?
Utroligt nok ender den eneste bidragende asylansøgers historie med at være den mindst rørende. Det er
muligvis fordi, manden bag er asylansøger og ikke historiefortæller eller tegneserieskaber. Juncker fremhævede da også netop Kazoyas bidrag som det mest tidskrævende at behandle, da han ikke havde det nødvendige kendskab til tegneserieproduktion221.
Kazoyas tegneserie illustrerer således en vigtig pointe: Selvom repræsentanter fra en samfundsgruppe har
noget på hjerte, er det ikke sikkert, at de formår at formidle det effektfuldt videre. Grunden til, at projekter
som World Comics Finland alligevel formår dette, skyldes sandsynligvis debutanternes samarbejde med en
øvet tegneserieskaber, der som guidende instans kan tilpasse repræsentantens pointer til tegneseriemediets præmisser222.
Kazam223
Det næste bidrag, jeg vil kigge nærmere på, står tegneserieskaberen Torben Christensen bag. Som en af de
eneste i antologiens introduktion nævnes der ingen forbindelse mellem Christensen og asylsystemet. Til
gengæld laver han jævnligt tegneserier, bl.a. på sin blog TorbenTegner224. Han kender altså mediet godt,

220

Asylum Komix s. 33
Sp. 10, bilag 2
222
www.worldcomics.fi/index.php/about-us/
223
Se tegneserien i sin helhed i bilag 4
224
www.hverdag-torbentegner.blogspot.dk/
221

Side 72 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

men tilsyneladende ikke de problematikker, der er i centrum for antologien. Netop hans bidrag formår dog
at gøre det, Juncker efterspørger, idet det på en let og legende måde behandler et problem i asylansøgernes situation, som de fleste danskere kan sætte sig ind i.
”Kazam” er fortalt uden ord og handler basalt set om en orientalsk superhelts flugt fra hjemlandets soldater, der vil slå ham ihjel. Han trives imidlertid ikke i sit nye tilflugtssted, da han må efterlade sin superhelteidentitet bag sig. Hans tro følgesvend, en lille pige, hjælper ham dog med at genfinde hans sande identitet,
så de sammen kan skabe sig et nyt hjem.
Den fantasifulde superheltefortælling iblandes løbende reelle omstændigheder og problemer for asylansøgere, hvorfor tegneserien stadig kan siges at indeholde om ikke referentielle, så realistiske gengivelser af
flygtninges vilkår. Det sker bl.a. i nedenstående uddrag:

225

Striben viser, hvordan vores protagonister når grænsen, idet de stopper ved pigtråden og ser mod lyset.
Lyset stammer formentlig fra et overvågningskamera, men det er samtidig et klart symbol for de lysere
tider, karaktererne jagter i deres søgen efter et tryggere liv. Før de får lov til at følge lyset, skal de igennem
en række procedurer, som vi kun ser fragmenter fra. På den anden side af forløbet ses superhelten frarøvet
sit karakteristiske antræk og med nedslået blik.
”Kazam” viser også denne overgangs betydning via sin brug af farver. I løbet af tegneseriens 12 sider bliver
farver brugt til at symbolisere forskellen på karakterernes hjemland og daværende liv og på deres nye opholdssted og tilværelse i eksil. Hjemlandet, hvis sceneri mest af alt ligner et uddrag fra 1001 nats eventyr, er
konsekvent fremstillet komplet i lilla, mens karakterernes nuværende tilholdssted fremstår i dyb rosa.
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Som det kan ses i ovenstående eksempel, påvirker farverne ikke kun baggrunden i ruderne, men omslutter
også vores karakterer, så kun superheltekostumets limegrønne detaljer fremstår i en anden kulør.
I striben, hvor de to karakterer krydser grænsen, går de direkte fra den lilla farve til den dybe rosa. Det er et
farveskift, der viser, hvordan karaktererne tvinges fra det kendte og trygge, hvor de havde en veletableret
identitet og et formål, til det fremmede og uvisse, hvor især superhelten frarøves essentielle dele af sin
personlighed.
I deres nye hjem fremstilles eks-superhelten som trist og hjælpeløs. Hvor han før kunne besejre enhver
modstander, kan han nu knap løfte den lille pige. Alt det, der før definerede ham, er forsvundet, hvorfor
selv hans karakteristiske overskæg til sidst vender nedad. Pigen vil dog ikke finde sig i dette. Hun syr fluks
en hjemmelavet version af eks-superheltens bælte, der gav ham hans styrke i deres hjemland. Selv samme
bælte var dog årsagen til, at de to måtte efterlade alt, siden de ikke længere kunne forsvare sig, da det blev
stjålet af deres hjemlands soldater, og de derfor måtte tage flugten. Bæltet symboliserer således alt det,
eks-superhelten stod for, og alt det, han blev berøvet.
Idet pigen overrækker ham bæltet, der har samme karakteristiske farve som originalen, lyser hans ansigt
op. Pludselig føler han sin styrke igen, og tegneserien afsluttes med en rude, hvori han løfter pigen i en arm.
Den rosa rudes baggrundsfarve ændres til en klar gul – den samme farve, de to så, da de forsøgte at krydse
grænsen i deres søgen efter et bedre liv:
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Den lille pige generobrer således meget af den handlekraft, de er blevet frarøvet, hvorfor man kan påstå, at
nøgleordet for ”Kazam” er ’empowerment’.
Tegneserien formår på sin vis at tage afstand fra den stereotype offerrolle, asylansøgere ofte pålægges,
uden at den hårde proces, flygtninge skal igennem, og den svære situation, de står i, undermineres. Dette
underbygges yderligere af den stil, Christensen har valgt at udtrykke sine pointer i, idet den både engagerer
læseren emotionelt i karaktererne og tager brodden af den dystre side ved flygtningenes situation.
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Christensens simple tegninger er et godt eksempel på, hvordan de af tegneseriens billeder, der forener ikon
og symbol, kan skabe grobund for den effekt, Scott McCloud kalder ”amplification through simplification”:

228

I enkle tegninger, forklarer McCloud229, er tegneren nødt til at fjerne de detaljer, der ikke direkte understøtter den intenderede mening, skal læseren kunne afkode dem efter tegnerens intentioner. Da der ikke indgår ord i ”Kazam”, hæves kravene til tegningernes let-afkodelighed yderligere, idet deres udtryk alene skal
bære fortællingen. Christensen har således på mange måder satset på den omvendte strategi af Kazoya,
idet han viser os alt, men beskriver så godt som intet. Man kan se effekten af dette, når man sammenligner
et billede af den deprimerede Koko fra ”At Integrere Sig” med den nedslåede eks-superhelt fra ”Kazam”:
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231

Havde karakteren Bingi ikke direkte påpeget, at Koko var trist, kunne hendes ansigtsudtryk lige så vel udtrykke kedsomhed. Eks-superhelten er derimod tydeligvis trykket af noget, da hans få træk alle er designet
til at føre læseren til samme konklusion. Selvom Kokos udtryk er mere realistisk, føler vi altså lettere med
og for eks-superhelten.
Denne måde at engagere sine læsere i karakterernes følelser er samtidig i stand til at tage brodden af stærke billeders udtryk, en metode Art Spiegelman er blevet kendt for at benytte i Maus232. Her bruger han
metoden til at holde fokus på sin fortælling, da de stærke billeder af holocaust-ofre ellers kunne have overvældet læserne med ’compassion fatigue’. Ved at fremstille samtlige karakterer i form af symbolske tegninger af dyr kan Spiegelman bedre fastholde vores fokus på fortællingen, end hvis han havde lavet realistiske
tegninger af koncentrationslejrenes fanger:
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Foregående uddrag kan derfor fortælle en anden historie om fangernes forhold, end et billede af en udhungret skikkelse kan.
En lignende teknik bruger Christensen til at holde stemningen let i ”Kazam”, så hans bidrag succesfuldt kan
leve op til Junckers agenda om at ”tage afstand fra den negativitet, som ellers tynger asyldebatten”, og ikke
at dyrke ”modtagerens empati for arme skæbner”234. Man kan sige, at han bruger den fantasifulde superheltefortælling som en lignelse for virkelighedens tunge problematikker, hvor både det simple udtryk og
den valgte genre hjælper ham til at holde tegneserien i en let tone, trods alvorlige pointer.
”Kazam” fremhæver således nogle af de positive sider ved selv-referentielle fortællinger, jeg ikke tidligere
har påpeget. Hvorvidt sådanne fantasirige tegneserier kan påvirke læsernes billede af virkelighedens flygtninge i samme grad som en referentiel fortælling skabt af en repræsentant fra den afbildede gruppe, bør
derfor undersøges nærmere, før en endelig konklusion kan nås.
Kvælning235
Det sidste bidrag fra Asylum Komix, jeg her vil undersøge, er Halfdan Piskets ”Kvælning”, der følger en asylansøger på et asylcenter, som har fået afvist sin ansøgning. Omdrejningspunktet i tegneserien er de følelser
og tanker, der opstår i den afviste asylansøger, hvorfor al tekst udgør italesættelser af førstepersonsfortællerens tanker, og alle tegninger enten er fremstillinger af fortælleren selv eller visualiseringer af hans syn på
omverden. Man kan derfor sige, at ”Kvælning” er et forsøg på at fremstille en emotionel sandhed om effekten af det danske asylsystem.
Tegneserieskaberen bag har ikke selv oplevet dette, men han iscenesættes som en person med indirekte
personlige erfaringer med asylsystemet i antologiens introduktion, idet han beskrives som ”søn af en flygtning”236. Selvom ”Kvælning” ikke er en referentiel fortælling, pålægges tegneserien således en referentiel
stemning ud fra devisen, at han som ”søn af en flygtning” må kende mere til asylsystemet og dets virkning
på individet end os andre. Da han derudover er uddannet på Kunstakademiet og tidligere har arbejdet med
tegneseriemediet i både små og store værker237, har Pisket både erfaring med mediet og et mere indgående kendskab til de behandlede problematikker. På trods af ”Kvælning” ikke kan kategoriseres som en erindringstegneserie, er Piskets udgangspunkt således tæt på at opfylde alle de her opstillede faktorer for det
optimale afsæt til det projekt, jeg her arbejder med. Men hvordan kommer det til udtryk i produktet?
Da ”Kvælning” som sagt fremstilles som en emotionel sandhed om asylsystemets påvirkning på individet, er
den emotionelle og kommunikative påvirkning på læseren sat i højsædet og understøttes derfor af mange
forskellige elementer. Det kan bl.a. ses i følgende stribes iscenesættelse af karakterens ensomhed:
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Alle andre karakterer i ”Kvælning” er forvrængede skikkelser som de ovenstående spøgelser. Kun jeget og
hans sagsbehandlere fremstår som mennesker, men da de har lukket hans sag, er der ikke nogen, han kan
række ud efter. Karakterens ensomhed fremstår således som en tilstand, han ikke selv kan befri sig fra, og
står derfor i stor kontrast til beskrivelsen af Kokos ensomhed i ”At Integrere Sig”, hvor Bingis mange råd kan
tolkes som, at det er Kokos egen skyld, hun er ensom.
Som for at understrege, at fortælleren gør, hvad han kan, for alligevel at bryde sin isolation, ser vi, hvordan
han knytter sig til en tekst på et fremmed sprog, der er ridset ind i væggen på hans værelse:
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Da det senere bliver hentydet, at han selv har ridset teksten ind i væggen, fremhæves karakterens ensomhed og hans forsøg på at bryde den, samtidig med at vi får et indblik i hans problematiske tilstand.
I ”Kvælning” gør Pisket på sin vis det modsatte af Kazoya, idet symptomerne fremstilles, men sygdommen
aldrig nævnes. Jegets psykiske problemer iscenesættes dog ikke udelukkende som et udtryk for et hjælpeløst offers vanvid, men også som et aktiv overlevelsesforsøg:
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Jegets situation i ”Kvælning” er umulig, idet hans sag er afvist, og han enten må vende hjem eller igennem
hele den tærende proces igen i et nyt land. Han kan intet gøre, hvorfor han griber til sin sidste mulighed:
fortrængning. Desværre kan han ikke kun fortrænge det, der er sket ham, men er også nødt til at fortrænge
dele af sin egen identitet. Hvis det i sandhed er ham, der har ridset teksten ind i væggen, kan hans manglende forståelse af teksten forklares med, at han helt har undertrykt den del af sig selv, der forstår det anvendte sprog. I så tilfælde er jeget ikke blot blevet frarøvet en del af sin identitet, som superhelten i ”Kazam”, men også sit modersmål og sin oprindelse.
Vi får således præsenteret asylansøgerens hjælpeløshed og hans kamp for at overleve sin umulige situation
på samme tid. På den måde formår Pisket at stille spørgsmålstegn ved den stereotypiske opfattelse af asylansøgeren som et hjælpeløst offer uden at underminere systemets destruerende effekt på de personer, der
er fanget i det. Han påpeger sågar direkte det ødelæggende i at påføre gruppen denne offerrolle:
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Jeget overvejer altså at leve med frygten i sit hjemland, som han trods alt kan udstå ”med gejst og oprejst
pande”, frem for at forsætte tilværelsen som svagt offer, der blot afventer sin skæbne.
På sin vis angriber Pisket her stereotypen om den hjælpeløse asylansøger, idet jeget kæmper med de få
midler, han har til rådighed, og idet Pisket afslører, hvor stærk en person skal være for at overleve denne
offerrolle. Samtidig punkterer han forestillingen om, at danskernes sympati fører til bedre forhold for asylansøgerne, hvad der potentielt kan føre til en holdningsændring hos læseren. ”Kvælning” kan derfor være
med til at nedbryde en ødelæggende stereotyp igennem sin refleksive repræsentation af asylansøgeren.
Pisket har valgt at bruge mange stærke emotionelle billeder i både tekst og tegning til at fremstille denne
pointe, hvad der både er godt og skidt. Godt, da det sammen med hans krævende fortællestil, der fordrer
megen fortolkning fra læserens side, lægger op til både en intellektuel, emotionel og kommunikativ tilgang
til tegneserien og dens enkeltstående karakter. Skidt, da der er stor chance for, at den tunge stemning driver læseren mod ’compassion fatigue’ eller over-identifikation. Humoren, som Juncker ønskede at tilføre
debatten, er fuldstændig fraværende i ”Kvælning”. Man kan derfor undre sig over, at tegneserien overhovedet er kommet med i antologien, om end effektfuld og dragende. Især fordi Juncker understregede, at
hun ikke var bange for at ekskludere bidrag, hun ikke mente passende ind i projektets agenda242.
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Muligvis er ”Kvælning” kommet med, fordi den netop er så effektfuld. Den dragende impressionistiske stil
og muligheden for at give den gennemsnitlige dansker et indblik i en verden, få af os ellers vil få kendskab
til, kan have været så forførende, at Juncker valgte at inkludere værket på trods af den tunge stemning.
Måske var førsteprioriteten, dvs. ”at der overhovedet blev skabt et tegneseriehæfte”243, alene nok til, at
Juncker valgte at gå på kompromis. Uanset den egentlige årsag giver Piskets bidrag os endnu en lektie: Nogle gange kan de tegneserier, hvor der er tegnet mest uden for stregerne, være dem, der understreger den
planlagte pointe bedst.

Hvor praksis fører os hen
Selvom Juncker har udtalt, at hun gerne ville have lavet et værk med et mere samlet udtryk, hvor alle tegneserierne var fokuseret på ét emne244, så er det netop diversiteten i bidragenes udtryk og tegneserieskabernes forskellige baggrunde, der gør Asylum Komix så interessant.
Analysen af de tre bidrag har givet os en række eksempler på, hvordan de effekter, jeg teoretisk har fundet
gavnlige, kan mobiliseres i konkrete tegneserier skabt på opfordring. Samtidig har analysen tydeliggjort
andre relevante spørgsmål, som fx om den fantasirige selv-referentielle superheltefortælling ”Kazam” er
lige så effektfuld og debatskabende som de referentielle tegneserier, jeg ellers har arbejdet med. Mest
essentielt er dog, at disse analyser har tvunget mig til at revurdere min konklusion om, at øvelse ikke er
nødvendig for at skabe en effektfuld tegneserie.
Kazoyas og Christensens tegneserier er tydelige eksempler på, at et vist kendskab til tegneseriens historiefortælling kan være nødvendig for at kunne mobilisere de ønskede effekter. Naturligvis udgør disse tilfælde
ikke det endegyldige bevis for, at debutanter ikke kan lave effektfulde tegneserier, men nybegyndere i tegneseriens kunst bør måske tilbydes muligheden for at få hjælp og vejledning af øvede tegneserieskabere i
sådanne projekter. Kan man derfor ikke finde tegneserieskabere med et vist indblik i en bestemt samfundsgruppes vilkår, som fx Pisket, vil det sandsynligvis være gavnligt at parre en tegneserieskaber som Christensen med en repræsentant som Kazoya, så de sammen kan lave det endelige produkt.
Selvom Asylum Komix indeholder tegneserier, der bygger på en asylansøgers fortællinger, illustreret af en
anden tegneserieskaber, så er dette ikke sket i et samarbejde imellem de to. Det er i stedet Juncker, der har
interviewet nogle asylansøgere og derudfra lavet et manuskript, tegneserietegneren efterfølgende har bearbejdet og illustreret245. Repræsentanten har således mistet magten over sin fortælling, hvilket Sidonie
Smith understreger, kan ende med at undertrykke repræsentanten bag246. Formen gør derudover tegneserieskaberen fri til at vinkle tegneserien, så den understøtte dennes egen agenda. Det er ikke nødvendigvis
tilfældet med Asylum Komix, men det er faren ved sådanne arbejdsprocesser.
Der er derfor ingen eksempler på et ligestillet samarbejde i Asylum Komix, jeg har kunnet undersøge.
Juncker påpeger dog i interviewet, da hun blev spurgt, hvad hun ville have gjort anderledes, at hun gerne
ville have lavet sådanne produktioner:
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”Jeg ville desuden helt sikkert inddrage asylansøgere meget mere i den generelle proces og lade fokuspunkterne i tegneserierne være resultater af samarbejdet med dem, og sådan give indblik i deres dagligdag og
livshistorier. Jeg ville nok også gøre mere for, at processen blev et mål i sig selv for projektet, og altså ikke
kun at producere et resultat på tryk – med henblik på at skabe et møde mellem asylansøgere og kunstnere
eller at aktivere asylansøgerne selv i arbejdet med at skabe tegneserien.”247
Denne løsningsmodel indeholder en del forbehold, som jeg finder det nødvendigt at påpege, idet manglen
på hensyn til disse kan have konsekvenser for både tegneserieskaberen og repræsentanten.
For det første kan det være svært at finde en repræsentant, der er villig og i stand til at fortælle om sin
situation og fortid. Mange minoriteter har været underlagt fordomme og oplever diskrimination på forskellige niveauer, ligesom at visse grupper, som fx asylansøgere, kan være påvirkede af traumatiserende begivenheder fra deres fortid. Har man oplevet sådanne traumer, kan man have mere lyst til at fortrænge og
glemme end til at dele og berette, hvad allerede Freud så en tendens til hos sine patienter248. Dette bekræfter vidnesbyrdforskerne Dori Laub og Shoshana Felmans arbejde med vidner fra 2. verdenskrig, hvor de
endvidere oplevede, at denne trang til at glemme sagtens kan sameksistere med behovet for at fortælle249.
Selv repræsentanter, der frivilligt melder sig til at deltage i projektet, kan man altså ikke forvente er fuldt
afklarede med deres rolle som vidne, hvilket blot vanskeliggør situationen yderligere. At presse en sådan
person til at fortælle ’hele sandheden’, hvad en interesseret tegneserieskaber muligvis vil gøre, kan rive op i
begravede traumer og følelser hos repræsentanten. Er tegneserieskaberen derudover ikke ordentlig forberedt på mødets implikationer, vil denne måske afslå at høre om de barske oplevelser, hvad der vil få repræsentanten til at føle sig afvist og misforstået. Derudover kan tegneserieskaberen selv efterfølgende opleve
det, Laub kalder ”the trauma of listening”250. I sådanne tilfælde vil lytteren komplet absorberes i det vidnesbyrd, denne har været vidne til, hvilket kan have store implikationer for lytterens normale liv. Både beretter og lytter kan derfor ende med at være stærkt påvirkede af mødet, gør man sig ikke de rette forberedelser.
Dette er imidlertid langt fra de eneste problemer, en repræsentant og tegneserieskaber kan opleve i et
sådant samarbejde. Er der fx stor forskel på de involveredes baggrund, kan man også risikere, at de to misforstår hinanden pga. forskellige kulturelle uoversætteligheder.
Professor og Cultural Studies-forsker Ansgar Nünning forklarer i sit essay ”Memorial Cultures and Literary
Studies”, at vores erindringer og selvopfattelse er stærkt præget af de symboler og traditioner for historiefortælling, vores kulturelle ophav har opfostret os med251:
“(…) we remember and become who we believe to be by means of the stories of self we have learned to
tell, the latter behind as much based on socially constituted and fictional models of self and identity provided by the respective cultures we inhabit as on facts.”252
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Dette kan skabe forståelsesproblemer, hvis fx en repræsentant med en anden baggrund end tegneserieskaberen skal forsøge at gøre sig forstået, ligesom at repræsentanten kan have problemer med at forstå
den gengivelse af sine erindringer, tegneserieskaberen producerer. Repræsentanten kan derfor ende med
at afvise det endelige produkts gyldighed, fordi denne ikke kan genkende sin egen fortælling, hvilket vil
underminere pointen med samarbejdet.
Det er således ikke en garanteret succes at få en begavet tegneserieskaber til at formidle en repræsentants
livssyn og oplevelser. Ordentlig forberedt og med en grundig opfølgning ville man dog med denne metode
potentielt kunne skabe effektfulde værker, der mobiliserer samtlige ønskede effekter.
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Konklusion
I dette speciale satte jeg mig for at undersøge, om tegneserien har potentialet til at styrke forståelsen imellem forskellige samfundsgrupper. Jeg måtte dog først og fremmest afdække hvilke teorier og metoder, der
kunne anvendes i mit arbejde med tegneserien.
Tegneserieforskningen har endnu ikke et fuldt udviklet begrebsapparat, hvorfor det er nødvendigt at trække på andre mediers teorier. Det betyder naturligvis ikke, at man frit kan overføre et medies teorier og tilgange til et andet. Derfor startede jeg med at undersøge tegneseriens modaliteter for at fremhæve, hvor
og hvordan tegneserien ligner andre medier. På den måde kunne jeg lave en eklektisk tilgang til tegneserien, der tog hensyn til dens eget udtryk og egne præmisser. Metoden har samtidig tydeliggjort min definition af begrebet ’tegneserie’, der i min optik dækker over både søndagsavisens tegneseriestriber og Pulitzerprisvindende graphic novels.
Efter at have undersøgt mediets form begyndte jeg at se på tegneseriens produktions- og distributionsmuligheder, der er vigtige faktorer for det projekt, jeg her har for øje. Det viste sig, at tegneseriens produktionsomkostninger kan tilpasses mange forskellige budgetter, og at tegneserien kan skabes af både professionelle og debutanter. Det bevidner succesen af både græsrodsbevægelsen World Comics Finland billige
outreach-tegneserier, der er lavet af folk, som end ikke kender mediet på forhånd, og det kæmpe, specialiserede produktionsapparat bygget op omkring den amerikanske tegneserieindustri. Samme muligheder for
tilpasning til situationen findes også i distributionen af de endelige produkter, da det både kan ske via omdeling af fysisk papir af varierende kvalitet og via internettets mange muligheder for let og billigt at dele
indhold.
Næste vilkår, jeg undersøgte, var tegneseriens mulighed for at fange, fastholde og præge sine læsere. Da
der, så vidt jeg har kunnet finde frem til, ikke er lavet nutidige forskningsprojekter om dette, brugte jeg den
æstetiske erfaring som udgangspunkt for min undersøgelse af, hvilken effekt tegneserien skal have på sin
læser for at kunne opnå det ønskede resultat. Da tegneserien både kan vække følelser som empati hos sine
læsere, pirre deres intellekt, fascinere deres perceptionsevne og skabe kommunikative forbindelser til iboende karakterer og miljøer, endte jeg med at konkludere, at mediet har potentialet til at kunne indgå succesfuldt i det projekt, jeg her arbejder med.
Med dette forsøger jeg ikke at argumentere for, at tegneserien er bedre egnet til sådanne projekter end fx
billedkunsten, litteraturen eller filmen. Jeg vil blot påpege, at tegneserien er lige så egnet som disse mere
anerkendte kunstarter, hvad mediets problematiske ry desværre gør det nødvendigt at påpege.
Mange anser tegneserien for at være barnlig og overfladisk i sit valg af emner og i sin historiefortælling,
hvilket måske er det største problem i forbindelse med at bruge mediet til at skabe forståelse på tværs af
samfundsgrupper. Derfor valgte jeg at undersøge hvilke antagelser og hændelser, der lå til grund for disse
fordomme.
Jeg sporede deres oprindelse tilbage til 1940-50’erne, hvor tegneseriemediet blev målet for en række beskyldninger om, at det havde en skadelig effekt på letpåvirkelige læsere. Da det hovedsageligt var børn og
unge, der dengang læste tegneserier, ramte en kraftig (selv)censur branchen i årene efter, hvorfor der fulgte store forandringer i de fleste tegneserieproducenters valg af genrer og behandlede emner.
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I denne søgen efter at blive mærket som ’egnet for børn’ blev konsekvensen desværre, at tegneserierne
blev stemplet som ’lavet til børn’, hvad der stadig præger mediet i dag.
Da den videre udvikling af tegneserien hovedsageligt skete i subkulturelle miljøer, forblev den skjult for
offentligheden, hvorfor vi i dag stadig møder fordomme om tegneserien, der bygger på 50-70 år gamle
angreb på mediet. Der er dog tegn på, at disse fordomme er ved at mindskes eller helt at forsvinde, både i
den brede offentlighed og i den akademiske verden. Tegneserieforskningen boomer i netop disse år, og i
takt med at flere boghandlere sælger graphic novels, og at kulturanmeldere i store dagblade er begyndt at
kaste sig over mediet, legitimeres tegneserien langsomt i offentligheden.
Formår man at overkomme disse fordomme, tyder meget på, at tegneseriemediet indeholder potentialet til
at kunne bidrage effektfuldt til det projekt, jeg her arbejder med. Det næste mål var derfor at undersøge
hvilken type tegneserie og hvilke konkrete elementer, der kunne bakke op om en sådan agenda.
Bygger tegneserien på en referentiel fortælling, er muligheden for, at læseren lader værkets budskaber
påvirke sin virkelighedsopfattelse sandsynligvis større, da denne ikke selv behøver at oversætte fiktive pointer til virkelighedens problematikker. Kan man derudover få en repræsentant fra den samfundsgruppe,
man ønsker at skabe forståelse for, til at give et indblik i sine værdier og personlige oplevelser, ville det give
læseren muligheden for at se verden igennem ’den andens’ øjne. Dette, kombineret med den rette fængende tilgang, vil muligvis kunne få læseren til at genoverveje sin holdning til en fremmed gruppe, hvis
værdier og livsføring læseren ikke tidligere har kunnet forstå.
Ønsker man helt at nedbryde negative fordomme og stereotyper om en bestemt gruppe, og ikke blot at
give indsigt i gruppens situation og vilkår, er denne form for indlevelse sandsynligvis ikke tilstrækkelig. Vælger man imidlertid at skildre stereotypen eller fordommene refleksivt, ville man kunne dekonstruktivere de
bagvedliggende fælles forståelser og fremstille dem på en måde, der får læseren til selv at indse fordommenes ugyldighed. Da eksempler på en sådan refleksiv fremstilling allerede findes i tegneserien, bl.a. i form
af Daniel Clowes’ ”Just Another Day”, må vi antage, at også dette element kan mobiliseres.
Selv hvis man formår at samle disse ønskede elementer i en tegneserie, er der dog stadig fare for, at den
magtdiskurs, det endelige produkt udtrykker, vil underminere den opnåede effekt. Selvom en repræsentant
fra den afbildede gruppe står bag tegneserien, kan man nemlig risikere, at andre medlemmer af det portrætterede fællesskab ikke kan genkende sig selv i værkets underliggende pointer. Det kan bl.a. ske, hvis
der prædikes andre normer og værdier i værket, end majoriteten i den afbildede gruppe deler. Tager den
portrætterede samfundsgruppe afstand for det billede, tegneserien skaber af dem, vil repræsentantens
stemme og budskaber undermineres, hvorfor metoden ikke er skudsikker, om end potentielt fordelagtig.
Efter disse analyser var der kun tilbage at undersøge et virkeligt eksempel for derigennem at finde frem til,
om der er indicier for, at disse effekter kan mobiliseres i konkrete produkter. Jeg undersøgte derfor forskellige bidrag fra tegneserieantologien Asylum Komix, hvis formål var at skabe øget forståelse for en specifik
minoritet hos en majoritet, hhv. de danske asylansøgere og det danske flertal. Ud over at påvise, at der er
interesse for at støtte sådanne projekter, både fra forskellige fonde og tegneserieskabere, blotlagde disse
virkelighedens eksempler også modstridende pointer i forhold til mine tidligere teser. Fx var den uøvede
repræsentants tegneserie mindre effektfuld end den øvede tegneserieskabers, selvom den sidstnævnte
intet specielt indblik havde i virkelighedens problematikker. Min tidligere pointe om, at alle kan producere

Side 86 af 134

Forståelse og accept i striber og ruder

Sabrina Seerup

effektfulde tegneserier, og min påstand om, at referentielle tegneserier er de mest effektfulde, må derfor
moduleres.
Hvorvidt en selv-referentiel eller en referentiel tegneserie har den største mulighed for at kunne påvirke sin
læser, vil jeg ikke konkludere på her, da det vil kræve testning på en større gruppe læsere. Mht. hvilken
type tegneserieskaber, der ville være bedst at anvende til sådanne projekter, vil jeg påstå, at man enten bør
finde en, der både er øvet tegneserieskaber og har et særligt indblik i den afbildede samfundsgruppe, eller
starte et samarbejde mellem en repræsentant og en øvet tegneserieskaber. Et sådant samarbejde har dog
også sine forbehold, da det kan ende med at have negative konsekvenser for begge involverede parter.
Bliver tegneserieskaberen fx overrasket over eventuelle voldsomme begivenheder i repræsentantens beretning, kan tegneserieskaberen ende med at blive traumatiseret af sin lytteroplevelse. Presser tegneserieskaberen derimod for meget på, fx for at høre ’hele historien’, kan repræsentanten ende med at føle sig
presset til at genopleve undertrykte minder og følelser. Nægter tegneserieskaberen på den anden side at
lytte, kan repræsentanten føle sig afvist og yderlige fremmedgjort. Der er altså tale om en ønskværdig konstellation, men metoden kræver både indgående forberedelse og opfølgning.
Efter at have opsummeret mine undersøgelser og analysers fremgang og vigtigste pointer vil jeg nu tillade
mig at besvare det spørgsmål, hele specialet har som sit omdrejningspunkt:
Ja – visse tegneserier besidder i høj grad potentialet til at kunne skabe accept og forståelse på tværs af
samfundsgrupper. Jeg har forsøgt at tegne omridset af en særligt velegnet kategori af tegneserier til et sådan projekt, som jeg her har døbt ’erindringstegneserien’, men der findes sandsynligvis mange andre typer
værker, der ville kunne opnå samme resultat.
Dette speciales fokuspunkt har været at undersøge det teoretiske bagland og finde frem til et solidt udgangspunkt for videre studier, hvorfor jeg gerne vil afslutte mit speciale med pointen om, at der er behov
for yderligere forskning. Både fordi tegneserien først nu er ved at skabe sine egne teorier og sit eget begrebsapparat, men især fordi vores mange multikulturelle samfund har brug for at afdække nye metoder
til, hvordan vi kan få forskellige samfundsgrupper til at leve fredeligt side om side, trods modstridende
ideologier og normer.
Flere og flere kulturelle fællesskaber blandes i det globaliserede, postmoderne samfund, og der eksisterer i
dag stor usikkerhed om, hvordan vi skal sikre fredelig sameksistens, påpeger kulturforsker Nikos Papastergiadis:
“Both the excesses of political correctness, and the ethnocentric backlash against multiculturalism, are
symptoms of a deeper uncertainty about how to measure and manage the viability of cultural differences
within a given social space affected by globalizing forces.”253
En måde at gøre dette på er ved at skabe udgangspunkter for forståelse, som de forskellige samfundsgrupper kan benytte som pejlemærker til at placere sig selv og ’de andre’ ud fra – en konklusion Instituttet for
Fremtidsforskning ligeledes er nået frem til:
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”Globalisering, individualisering og polarisering øger behovet for markører og symboler, som kan styrke
identitet, samhørighed, tryghed og værdifællesskaber.”254
Tryghed, samhørighed og værdifællesskaber kan man imidlertid ikke lovgive sig til, hvorfor vi må danne
disse ”markører og symboler” på anden vis. Et kunst- og kulturprodukt, der fx giver en frygtet eller hadet
minoritetsgruppe muligheden for at komme til orde, vil kunne give læserne et udgangspunkt for at danne
eller genoverveje deres mening om selvsamme gruppe. At medvirke i sådanne projekter kan samtidig hjælpe den producerende gruppe til at få en stemme i den offentlige debat, uden at deres udtalelser skal tilpasses politikeres eller nyhedsmediers kriterier. I en verden, hvor selve repræsentationen er mere tungtvejende end det præsenterede255, er denne mulighed for at komme til orde kun blevet vigtigere.
Da dette kan gøres i alle tilgængelige medier, hvorfor så forske i lige netop tegneseriens mulighed for at
opnå dette, vil de fornuftige og kritiske stemmer spørge. Det skal vi, fordi forskellige medier på forskellige
platforme rammer forskellige mennesker. Den person, der har lyst til og kan overkomme at læse en tegneserie, er ikke nødvendigvis tilbøjelig til at besøge kunstprojekter i udsatte boligområder – og omvendt. Derfor bør vi, der arbejder med det æstetiske på et akademisk niveau, konstant udvide vores genstandsfelt, så
vi kan undersøge flest mulige mediers effekter på forskellige samfundsgrupper.
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Bilag 1 – ”Just Another Day”
”Just Another Day” ses her i sin helhed, som tegneserien fremgår i Twentieth Century Eightball s. 44-47.
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Bilag 2 – Interview med Laura Juncker
Det følgende interview er udført over i alt tre e-mailkorrespondancer mellem Laura Juncker og mig
selv. Alle ord, der ikke er markeret med fed i det nedenstående skema, stammer fra Junckers egen
hånd og bringes her med hendes samtykke. Jeg har dog, med Junckers tilladelse, rettet sproglige fejl,
naturligvis uden at ændre ord eller ordlyd.

Hvordan startede det hele?
1) Hvad var dit forhold til tegneseriemediet, før du lavede Asylum Komix?
Jeg var interesseret i det og havde læst lidt tegneserier og graphic novels, dog uden at have et dybdegående
kendskab til det. Jeg vidste, at mediet i stigende grad blev brugt til skildring af samtidshistorie og journalistik, og
siden Persepolis i sin tid kom ud og skabte opmærksomhed omkring den slags brug af tegneserier, havde det
fascineret mig. Dog havde jeg ikke selv beskæftiget mig meget med at producere tegneserier, andet end på et
ret overfladisk plan, og det var først i takt med projektet Asylum Komix, at jeg fandt ud af mere om tegneserier.

2) Har du tidligere drømt om eller forsøgt at skabe fokus på et emne igennem tegneserien, ligesom du gør i
Asylum Komix?
Faktisk ikke. Jeg havde interesseret mig for at lære mere om at tegne tegneserier, men selvom dokumentariske
tegneserier havde interesseret mig, havde jeg aldrig overvejet, at jeg selv kunne bidrage til genren på nogen
måde. Nok fordi jeg ikke betragtede mig selv som mulig tegneserieskaber og ikke havde noget motiv for at starte et projekt op ud af det blå – eller motivere andre til at lave tegneserier om emner, som interesserede mig
selv – før jeg startede på projektakademiet og altså lige pludselig stod i en situation, hvor jeg kunne råde over
midlerne til at lave hvilken som helst ting, jeg selv syntes, vi kunne bruge mere af i mine omgivelser. Først dér
betragtede jeg mig selv som mulig igangsætter af et sådant projekt.

3) Hvordan kom du til at arbejde med asylsystemets problematikker?
Min far har boet i Allerød, siden jeg var barn, ikke langt fra Sandholmlejren, og det har været med til at drage
min opmærksomhed mod de mennesker, som boede dér, fordi jeg så dem i byen, når jeg var hos min far, og
altså undrede mig over, hvem de var, hvor de kom fra, og hvordan de boede på centeret. Da jeg så en kritisk
dokumentar om Sandholmlejren på DR, gik det op for mig, hvor få rettigheder de havde. Samtidig havde min far
lært en asylansøger fra Sandholm at kende nede i Allerød by og inviteret ham og hans familie til middag hos sig,
og fra dem fik jeg de personlige beretninger om hvordan, beboerne på centeret havde det, hvilket nok var det
første skridt til, at jeg dannede en mening om asyllovgivningen i Danmark.
Jeg har, siden jeg var 16-17 år, haft kontakt med en del af den aktivisme, der foregår omkring asyl i København,
dog uden selv rigtig at være en aktiv del af det. Mit største bidrag til asylaktivisme var at deltage i protester
mod tvangsudsendelser og stramning af asyllovgivningen. Dog er det danske asylsystem kompliceret og indeholder en masse teknikaliteter, der har stor afgørelse for mange mennesker, hvilket jeg intet kendskab havde
til. Da der var en flok irakere, som søgte asyl i Brorsons Kirken, fik jeg nærmere kontakt med asylsystemets problematikker, fordi en del af mine nære venner arbejdede frivilligt med at hjælpe asylansøgere og lave journalistik omkring emnet asyl, og jeg hørte og læste således både om den tekniske del og den menneskelige del.
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Dog havde jeg aldrig selv arbejdet med asylsystemets problematikker aktivt før projektet Asylum Komix. Dette
skete ved, at jeg på Projektakademiet havde anledning til at arbejde med, hvad jeg ville - og da fandt jeg det
altså interessant at arbejde med asyl, da det for mig var en selvfølge, at projektet i en hvis udstrækning skulle
være møntet på at forbedre nogle problematikker i samfundet.

4) Hvad kom først: din optagelse på projektakademiet eller idéen om Asylum Komix?
Hvordan blev de to kædet sammen?
Min optagelse på Projektakademiet kom før.
Jeg havde aldrig tænkt på at lave Asylum Komix, før jeg brainstormede over, hvad jeg skulle lave som mit afgørende projekt. Da jeg tænkte på, hvilke interesser jeg ville brænde for at arbejde med, og hvilke problematikker
jeg inderligt gerne ville kunne bidrage til at finde en løsning på, opstod kombinationen af tegneserier og asyl.

5) Hvad var du mest sikker på i dit projektforløb: at du skulle arbejde med tegneserien, eller at du skulle arbejde med asylpolitik? Eller opstod de to idéer samtidigt?
Mit udgangspunkt for at lave et projekt var fra starten af at arbejde med et emne, der havde et politisk afsæt.
Dog var der flere politiske emner, jeg vejede imellem at vælge som mit fokus. Da asylpolitik på daværende tidspunkt var højaktuelt i medierne, fordi man i Folketinget diskuterede ændringer af asyllovgivningen, efter at
regeringen under valgkampen havde lovet, at lempelser af asylloven ville være én af deres mærkesager, ønskede jeg at bidrage til den debat med en form for møde mellem den danske vælger/politiker og de pågældende
mennesker, som man lovgav omkring. Jeg ved ikke, om jeg efterfølgende kom på at gøre dette i form af en tegneserie, fordi det var en personlig interesse, eller fordi mediet virkede optimalt til at gøre det, men det var nok
en kombination af de to ting.

Processen og produktet
6) Hvorfor valgte du at starte antologien med at introducere hvert bidrags historiefortæller?
Jeg valgte snarere at præsentere hver enkelt historie end hver enkelt historiefortæller. Dette var primært fordi,
bidragene hver især var blevet meget forskelligartede, da de jo var et produkt af hver deres forskellige proces.
Jeg syntes, det virkede nødvendigt at introducere læseren for baggrunden for hver historie, for at denne ikke
skulle blive forvirret over meningen med dem, og for at skabe en rød tråd i antologien.

7) Mange tegneserier skabes i et samarbejde mellem en forfatter og en tegner, men i Asylum Komix er der
kun ’enkeltstående’ tegneserieskabere. Har du en idé om, hvorfor det endte sådan?
Menes der, at det er en enkelt person, der står bag hver tegneserie og altså både agerer forfatter og tegner?
Ja, lige præcis!
Faktisk er flere af tegneserierne skrevet af mig, men er næsten direkte uddrag af asylansøgeres fortællinger fra
interviews. Jeg gav tegneserietegnerne lov til selv at være forfatteren af deres tegneserier, i tilfælde af de hav-
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de et budskab, de selv gerne ville ud med omkring asyl, og at det altså var derfor, de var en del af projektet.
Desuden var tiden knap, og det var en fordel i forhold til tidsplanen, hvis de selv skabte deres historier og arbejdede selvkørende sideløbende med mig, i stedet for at jeg skulle finde en historie til dem. Jeg lavede selv
nogle historier til dem i samarbejde med asylansøgere, fordi flere af tegnerne ikke selv havde arbejdet med
emnet før og derfor var lidt rådvilde omkring, hvordan de skulle gribe det an. Derfor valgte de at modtage en
personlig historie, som de kunne skildre. Dog har de selv været med til at redigere i udkastet til historien, sådan
så det passede bedre til deres tegninger.

8) Hvordan udvalgte du tegneserieskaberne til projektet? Ville du fx gerne have en bestemt blanding af mennesker bag historierne?
Fordi der ikke var lang tid til at skabe projektet, og prioritet nummer ét var, at der overhovedet blev skabt et
tegneseriehæfte, var jeg ikke så nøje omkring hvem, jeg opsøgte. Nogle af tegnerne havde jeg selv personlige
forbindelser til, nogle svarede på annoncer, jeg skrev ud til tegneserieskoler o.l. Jeg researchede desuden på
danske tegneserietegnere og undersøgte, hvem der havde lavet politisk/journalistisk materiale før, fordi der jo
var sandsynlighed for, at de havde en interesse i projektet. Efter jeg havde opsøgt kunstnerne og fået svar, var
der enkelte indslag, som jeg måtte droppe at tage med i antologien, fordi de ikke passede ind i konteksten og
min vision for projektet.

9) Overvejede du at inddrage tegneserier lavet af nuværende asylansøgere?
Det gjorde jeg, og jeg ledte efter og snakkede med flere asylansøgere, der var tegnere, men generelt var det
meget sparsomt med asylansøgere, der havde kendskab til tegneseriemediet.
10) Der står i indledningen til Asylum Komix, at bidragsyderne havde frie rammer til at behandle asylproblematikken. Diskuterede I potentielle emner sammen, eller kom bidragsyderne frem til deres vinkler, historier
og udtryk hver især?
I overordnede træk var der to forskellige processer bag tegneserierne. Tegnerne kunne vælge at få tilsendt en
historie, som jeg havde udarbejdet på baggrund af interviews med asylansøgere, og skildre dem, eller de kunne
vælge selv at lave deres historie. Med de tegnere, som selv lavede deres historier, var jeg meget involveret i
processen også, da jeg opfordrede dem til først at sende mig deres skitser og idéer, så jeg kunne komme med
råd og rettelser. I nogle tilfælde måtte jeg komme med en rettelse eller to til, hvordan asylprocessen rent teknisk foregår i virkeligheden, da dette jo som sagt er ret kompliceret. I andre tilfælde gav jeg kritik på, hvordan
udtrykket i historien ikke blev for mørkt eller skarpt, sådan så det var interessant for en udenforstående at læse. Da de havde fået kritik på deres skitser, arbejdede de videre mod det endelige udkast, og igen kiggede jeg
disse igennem for at give kommentarer (dette kunne for eksempel være farvelægningen eller rester i billedet
efter skitestreger), og efter dette færdiggjorde tegnerne på egen hånd deres tegninger. I et enkelt tilfælde –
Jimmy Kazoyas historie – fik jeg tilsendt skitsen, som han selv havde skrevet og udarbejdet historien til, og måtte selv redigere i teksten og få en grafiker til at hjælpe mig med at gøre tegneserien helt færdig, fordi han ikke
selv havde kendskab til digital billedredigering.
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11) Har nogen fungeret som redaktør for historierne? Dvs. har nogen arbejdet med at forme bidragene sammen med tegneserieskaberne eller på anden måde hjulpet med at finde frem til det endelige udtryk?
Jeg fungerede som redaktør i større eller mindre grad for alle historierne. Enkelte tegneserietegnere fik hjælp
fra deres egne personlige kontakter, som kunne give dem råd til den billedlige fortælling. For eksempel fik Andreas Husballe nogle meget nyttige rettelser af en tegneserietegner, han selv kendte, til hvordan siderne og
billederne kunne opstilles harmonisk og i overensstemmelse med historiens forløb.

12) Forsøgte du at ramme en bestemt stemning eller følelse i den endelige tegneserie? Eller opstod den
spontant ud fra de forskellige bidrags uafhængige udtryk?
Jeg sigtede efter, at antologien overordnet ikke måtte blive for tragisk eller vred. Altså opfordrede jeg tegneserietegnerne til at bruge komik i så stort omfang som muligt. Dette var fordi, jeg havde en anelse om, at alle
historierne hurtigt kunne gå hen og handle om deprimerede asylansøgere på asylcentre, hvilket også viste sig at
være den første association, flere af tegnerne fik, da de sendte mig deres idéer. Antologien skulle gerne komme
udover dette og vise personlige sider af asylansøgerne, der kunne være med til at levendegøre dem, i stedet for
at bidrage til en ensartet opfattelse af dem alle som én stor gruppe. Desuden skulle udtrykket også være så glad
som muligt, fordi jeg var af opfattelsen, at det kunne fastholde læserens interesse i større grad, end hvis alle
historier konfronterede dem med livshistorier, som var for tragiske til, at de kunne rumme dem.

13) Var der historier/vinkler, du ikke ville have inddraget i det færdige produkt? Fx bidrag, der havde en negativ holdning til asylsøgerne, som: ”Alle asylansøgerne burde sendes hjem!”
Ja, men jeg fik ikke nogen bidrag, der var fjendske omkring asylansøgere, da jeg havde opsøgt tegnerne.

Efterrationaliseringer
14) Hvor mange eksemplarer endte I med at dele ud af Asylum Komix? Og hvor blev de delt ud henne?
1000 stk. De blev delt ud til ”Smag Verden” i Rantzausgade og på tre caféer: ”Sweet Treat” på Christianshavn,
”Din Nye Ven” i Indre By og ”Tjili Pop” på Rantzausgade.

15) Hvad har responsen på projektet været, og hvor er den kommet fra?
Generelt var responsen hos folk, som modtog bladet, at de syntes, det virkede som et rigtig spændende projekt
og et godt initiativ. Den respons fik jeg primært fra forbipasserende til ”Smag Verden”. Ellers har folk været
imponerede over, at der overhovedet kunne mobiliseres så mange deltagere i projektet – altså at det har kunnet få folk til at arbejde så mange timer frivilligt for sagen. Den respons har jeg primært fået fra asylaktivister,
der har erfaring med at lave asylprojekter.
Desværre har jeg ikke fulgt så meget op på projektet efterfølgende, som jeg havde planlagt i forhold til læserreaktioner. Jeg ville gerne have lavet en mere systematisk undersøgelse af, hvilken opfattelse læserne har af projektet, når de får bladet i hænderne.
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16) Er det noget, du er særligt stolt af ved det endelige resultat? Eller er der noget, du gerne ville have lavet
om?
Jeg er især tilfreds med, at projektet blev tildelt så mange økonomiske midler, og at der var så mange tegnere
og andre hjælpende hænder, der var villige til at arbejde så hårdt ulønnet, og at resultatet blev af så god kvalitet, som det gjorde, især rent æstetisk og trykmæssigt. Jeg er stolt af, at resultatet var en reel, lille tegneseriesamling med især nogle tegneserier af ret høj standard.
Jeg ville lave mange ting om, hvis jeg skulle lave en nr. 2, da jeg lavede mange begynderfejl, som gav mig erfaringer. Det er især indholdet i historierne, som jeg desværre ikke havde tid, penge, eller erfaring nok til at gøre
bedre, end det blev. Primært ville jeg gøre konceptet meget strammere og give tegneserien mere tid til at blive
til. I stedet for at give tegneserieskaberne helt frie rammer og ende op med en antologi, bestående af ret tilfældige emner, ville jeg for eksempel fokusere på ét emne i alle tegneserierne. Derudover ville jeg enten holde
mig til historier, som tegneserieskaberne alene havde skrevet historien til, eller holde mig til, at tegneserierne
skulle være et produkt af et samarbejde med asylansøgere. Nok snarere det sidste.
Jeg ville desuden helt sikkert inddrage asylansøgere meget mere i den generelle proces og lade fokuspunkterne
i tegneserierne være resultater af samarbejdet med dem, og sådan give indblik i deres dagligdage og livshistorier. Jeg ville nok også gøre mere for, at processen blev et mål i sig selv for projektet, og altså ikke kun at producere et resultat på tryk – med henblik på at skabe et møde mellem asylansøgere og kunstnere eller at aktivere
asylansøgerne selv i arbejdet med at skabe tegneserien. Jeg synes også godt, at der kunne arbejdes mere for en
anden gang, at tegneserierne kunne fungere som et decideret talerør for de budskaber, asylansøgerne gerne vil
ytre til den danske befolkning, da kun nogle af tegneserierne i Asylum Komix udtrykker nogle asylansøgeres
tanker, da der er blevet fokuseret mere på den gode historie end på at undersøge hvilke røster, der ikke er blevet hørt på asylcentrene. Jeg ville desuden være mere kritisk med at henvende mig til tegnere, sådan så jeg
undgik at måtte udelade nogle bidrag, som folk havde arbejdet for at få med, og sørge for at have tegnere med,
som var meget motiverede omkring og samtidig kvalificerede til projektet.

Et par afrundende spørgsmål
17) Hvad ville du ønske, flere mennesker spurgte dig om? (mht. Asylum Komix)
N/A

18) Hvad bliver du alt for tit spurgt om? (mht. Asylum Komix)
N/A
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Bilag 3 – ”At Integrere Sig”
”At Integrere Sig” ses her i sin helhed, som tegneserien fremgår i Asylum Komix s. 29-33.
Bringes med tilladelse fra Laura Juncker
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Bilag 4 – ”Kazam”
”Kazam” ses her i sin helhed, som tegneserien fremgår i Asylum Komix s. 17-28.
Bringes med tilladelse fra Laura Juncker
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Bilag 5 – ”Kvælning”
”Kvælning” ses her i sin helhed, som tegneserien fremgår i Asylum Komix s. 44-54.
Bringes med tilladelse fra Laura Juncker
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