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– all of this, calm and reasonable as it was,
made out of ordinary things as it was,

was the truth now;
beauty, that was the truth now.

Beauty was everywhere.

(Mrs Dalloway - Virginia Woolf )
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Inledning

Det finns onekligen en ideologisk bakgrund till bristen på analys kring de två

texter av Virginia Woolf vilka ansetts som skrivna för barn. Som Dean R.

Baldwin oreflekterande beskriver: ”At two different times during the 1920s,

Virginia Woolf briefly put aside her serious writing to produce stories for

children”.1 Dessa är dels The Widow and the Parrot: A True Story, vilken jag inte

kommer att gå in närmare på här, och dels den text, eller rättare sagt de texter,

som är föremål för min uppsats. Ursprungligen hittades texten av Wallace

Hildick i manuset till Mrs. Dalloway och publicerades med det märkliga namnet

”The…” i Times Literary Supplement 1965. Året efter gavs den ut fristående som

en illustrerad text för barn på Hoghart Press under namnet Nurse Lugton’s

Golden Thimble. Den fristående versionen skiljer sig dock i text (och naturligtvis

form) och kommer i min uppsats kallas Thimble. Texten från Times Literary

Supplement är densamma som i den barnbok som gavs ut i USA av Gulliver 1991

under namnet Nurse Lugton’s Curtain (av mig refererad till som Curtain). I de

stycken där texterna behandlas mer generellt och inte i opposition kommer jag

för enkelhets skull referera till dem som Lugton som samlingsnamn för texterna

om Nurse Lugton.

I mitt arbete har jag gång på gång fått omvärdera mina frågor och

syften då ny information dykt upp. Ursprungligen var mitt perspektiv att se hur

Nurse Lugton’s Golden Thimble omarbetats för att anpassas till barnläsaren i

Nurse Lugton’s Curtain. I en djupdykning av textens historik förändrades bilden

då det visade sig att dessa två texter båda är tagna från ursprungsskissen och

ingen kan sägas vara mer än bearbetning än den andra. Vad som har föranlett de

två olika läsningarna verkar omöjligt att få reda på och jag har valt att fortgå med

mitt arbete genom en jämförelse där jag har försökt att inte premiera någon av

texterna som mer ”rätt” än den andra. Genom en ökad förståelse för Woolfs stil

har jag dock i viss mån återvänt till min ursprungliga tanke, att Thimble är den

mer eller mindre ocensurerade texten, såsom den återfanns, medan både texten i

TLS och följaktligen bilderboken är anpassade i någon mån. Några bevis för

                                      
1 Baldwin, Dean R., Virginia Woolf: a study of the short fiction, Boston: Twayne,1989, s 50
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detta kan jag omöjligt erbjuda men i min analys kommer jag försöka visa

exempel på mer typisk modernistisk stil i Thimble.

Den i princip obefintliga forskningen har också inneburit att jag velat

täcka in så mycket som möjligt i min analys och inte begränsa mig till ett

perspektiv. Det är naturligtvis omöjligt att inom ramarna för min uppsats göra

anspråk på en heltäckande analys av texterna men jag har valt att ta upp de

aspekter som är viktigast för en ökad förståelse.

Syfte och frågeställning

Relationen mellan Woolfs text och den traditionella synen på barnlitteratur har

jag tidigare behandlat i min c-uppsats Really it was a beautiful sight (2005). I den

här uppsatsen som kan ses som en vidareutveckling har jag riktat in mig mer på

en jämförelse mellan de två texterna samt gått djupare i relationen till Woolfs

övriga författarskap. I och med Curtain har jag också känt mig manad att ägna tid

åt bildernas inverkan på texten.

Mina analyser i den här uppsatsen bör ses mer som en väv än en

ensidig applicering. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till som både försvårar

arbetet och gör det mer intressant. Mina utgångspunkter är dubbla, det

primärtexterna har att förhålla sig till är å ena sidan Woolf och med henne

modernismen och å andra sidan barnlitteraturen med dess normer och

traditioner. Samtidigt är texterna utgivna under två olika förutsättningar varav

ingen sammanfaller med Woolfs egen tid, något som gör en kontextuell läsning

än svårare. Min strävan är dock att leta efter de drag som berättar något om hur

texten vill bli läst och sedan ställa dessa i relation dels till Woolfs stil och dels till

den befintliga transmedieringens effekter. Jag har valt att inte läsa in mig på hela

Woolfs produktion och alla analyser som gjorts kring henne som fenomen och

författare utan förhåller mig mestadels till Mrs. Dalloway, enskilda

dagboksanteckningar och brev samt den lilla forskning som finns om mina

primärtexter.

Genom min analys har jag använt mig av nyckelorden barn, språk och

bild. Dessa områden hakar i varandra och det är varken meningsfullt eller
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möjligt att göra en kategorisk uppdelning även om vissa gränser måste dras av

strukturella skäl. Texternas relation till barn utforskar jag på flera nivåer. På den

kontextuella nivån handlar det om historiska och biografiska aspekter, den

viktorianska synen på barn och Virginia Woolfs förhållande till barn och i viss

mån barnböcker. På en textuell nivå är det framförallt i Curtain som barnmotivet

diskuteras. Detta på grund av att en mer djupgående analys av Thimbles

barnperspektiv återfinns i min tidigare uppsats, samt att den anpassning för barn

som bilderboksmediet innebär har intressanta effekter på texten. Alltså är det

både barn som konkreta motiv i Julie Vivas bilder och förmodade barnläsare

som får utrymme. På en språklig nivå följaktligen diskuterar jag hur texterna

skiljer sig åt och vilken effekt det har på läsning och tolkning, dels i relation till

Woolf och hennes samtida produktion och dels i relation till barnlitteratur i

stort.2 Analysen av bilder gäller både språkliga bilder, perspektiv på betraktande,

och följs upp av en ikonotextanalys av bilderboken. Återigen är mitt huvudmål

att se vilka effekter transmedieringen har haft på texten och försöka få klarhet i

de verkningsmedel som används i de båda texterna.

Tidigare forskning

Då Virginia Woolf framförallt studeras som representant för den

modernistiska romanen är hennes kortare texter sorgligt förbisedda. Dean

R. Baldwin ger en kort översikt och menar att det kan vara den breda

variationen i dessa små betraktelser som ger forskare problem.

Since Virginia Woolf experimented continually with the short story
form, sometimes writing stories that seem more like essays, at other
times stories that approach the lyric poem, critics may legitimately
argue over which of her prose pieces are in fact stories.3

En intressant aspekt som jag inte tänker utforska närmare är Baldwins

generaliserande uttalanden om perioden 1923-29 där han menar att Woolfs korta

                                      
2 En mer djupgående beskrivning av förväntningar på barnlitteratur och traditionella
föreställningar har jag gjort i min c-uppsats varför jag tillåter mig att vara mer generaliserande
här.
3 Baldwin, s xi
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texter blir mindre deskriptiva och mer inriktade på karakterisering.4 I min

uppsats kommer det visas att detta inte alls är fallet med Nurse Lugton där

beskrivandet av ett landskap onekligen är mer framträdande än beskrivningen av

en karaktär.

Ingen direkt forskning har gjorts kring mina primärtexter. Det som

finns är en del recensioner och vissa kommentarer i översiktsverk. Förutom

Wallace Hildicks egen lilla analys av texten i Times Literary Supplement som jag

återkommer till har Dean R. Baldwin skrivit kort om den i A Study of the Short

Fiction. Inget av detta kan sägas ha gett mig någon ökad förståelse utan är ytligt

och generaliserande. Detta är antagligen ett resultat av att de som forskar om

Virginia Woolf inte är inlästa eller intresserade av barnlitteratur och att de som

forskar om barnlitteratur – hittills – inte varit intresserade av Virginia Woolf.

Juliet Dusinberre som har närmat sig ämnet genom att granska barnlitteraturens

betydelse för Woolfs författarskap har tyvärr inte inkluderat Thimble i sin bok

Alice to the Lighthouse, vilken annars kunde varit en naturlig ingång till mitt

ämne.

Teori

För analysen av modernistiska drag kommer jag att använda mig dels av teori om

den modernistiska stilistiken och dels av forskning kring Virginia Woolfs

originella språk. Det är två breda ämnen och jag har försökt rikta in mig på de

källor som är användbara för mitt syfte.. Till de mer historiska kunskapskällorna

hör Peter Hunts översiktsverk, bland annat An Introduction to Children’s

Literature, samt Juliet Dusinberres Alice to the lighthouse som dessutom är

specifikt inriktad på just Virginia Woolfs förhållande till barn och barnlitteratur.

Hennes tes är att Virginia Woolf hämtade mycket inspiration från

barnlitteraturen och att barnlitteraturen möjligen snarare har lett den litterära

utvecklingen än följt den. Att Woolf inspirerades av barnlitteraturen

argumenterar Dusinberre övertygande för och får medhåll av Lena Kåreland:

                                      
4 Baldwin, s 33
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Many studies have examined the ways in which authors for adults
have been influenced by children’s literature. This is particularly the
case for avant-garde movements such as dadaism and surrealism.5

Anledningen till och konsekvensen av detta är ett tema i Lena Kårelands bok

Modernismen i barnkammaren (1999) vilken inte förser mig med egentliga

verktyg för analys men ger värdefulla insikter om modernisternas relation till

barnlitteraturen och vice versa. De mest uppenbara kopplingarna handlar just

om barnet som ideal och ursprung.

I modernismens revolt mot traditionen ligger även ett framhävande
av ungdom och ungdomlighet. Barnet och det barnsliga ställdes i
förgrunden och gavs en särskild vikt.[…] Modernismens intresse för
barnet och barndomen är särskilt påfallande hos dadaisterna, som
framhävde barnets autencitet.6

Det autentiska och obefläckade eftersträvades även språkligt vilket resulterade i

större anarki och experimentfrihet samtidigt med ett ideal om det ursprungliga

språket och en syn på modernismen som en nyfödelse av litteraturen, full av

livskraft.7 Ökad förståelse för den historiska kontexten ger Humphrey Carpenter

i Secret Gardens även om hans personliga bedömningar av enskilda författare

(exempelvis Edith Nesbit) är både misogyna och konventionella.

Den specifika Virginia Woolf-forskningen är omfattande så jag har

varit selektiv och riktat in mig specifikt på de områden som är användbara för

mina syften. Genom dagböcker och Dusinberre har jag fått viss vägledning och

som enda verk mer fokuserat på Woolfs stilistik har jag valt Dean R. Baldwins A

Study of the Short Fiction som behandlar just de otaliga korta skisser och visioner

som återfinns i Woolfs katalog. Som jag tidigare nämnde är dock diskussionen

om mina primärtexter i princip obefintlig i Baldwins text.

Wayne Booth la 1961 grunden till teorin om skillnaden mellan

berättande och beskrivning i The Rhetoric of Fiction och de flesta senare forskare

refererar till hans begrepp om telling (berätta) och showing (visa/beskriva). Det

                                      
5 Kåreland, Lena, ”Two Crosswriting Authors: Carl Sandburg and Lennart Hellsing”,
Transcending Boundaries, Sandra L. Beckett (red.), New York: Garland, 1999, s 216
6 Kåreland, Lena, Modernismen i barnkammaren, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1999, s 37
7 Se till exempel Kåreland, Modernismen i barnkammaren, 1999, s 38ff



9

bör dock påpekas att lika lite som modernare narratologer vill Booth lägga några

exakta mallar för berättande utan menar att uppdelningen snarare tjänar som en

bra grund:

Like Aristotle’s distinction between dramatic and narrative manners,
the somewhat different modern distinction between showing and
telling does cover the ground. […]  [but] the contrast between
showing and telling, is likely to be of little use until we specify the kind
of narrator who is providing the scene or the summary.8

Hans teori är grundläggande och bör nämnas men för min analys har Gérard

Genettes Figures of Literary Discourse och Chatmans Coming to terms visat sig

mer användbara. Detta naturligtvis utöver de narratologiska verk som skrivits

specifikt om barnlitteratur och är grundstenar i alla berättartekniska analyser om

barnlitteratur eller förmodad barnlitteratur. Hit räknar jag framförallt Joanne M.

Goldens Narrative symbol in Childrens Literature och Maria Nikolajevas

Barnbokens byggklossar. Mina tidigare läsningar av Perry Nodelmans The

Pleasures of Children’s Literature och Barbara Walls The Narrator’s voice har

också bidragit till min förståelse av bland annat perspektiv, röst och auktoritet i

barnlitteraturen. De har dock inte känts motiverade att hänvisa direkt till i den

här uppsatsen då en grundläggande analys finns i min egna Really it was a

beautiful sight från 2005.

Modernismens relation till bildkonsten och den språkliga bilden har

studerats av Hans Lund som genom sin bok Impressionism och litterär text har

hjälpt mig att få en tydligare bild av hur en impressionistisk tanke kan yttra sig i

litteraturen. Hans Lund är också redaktör för volymen Intermedialitet där olika

typer av transformationer och adaptationer mellan text- och bildmedier

utforskas.

En utförlig och användarvänlig bilderboksteori har jag hittat i Maria

Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar och en något mindre applicerbar men

ändock intressant teori i David Lewis Reading Contemporary Picturebooks. Perry

Nodelman har skrivit ett av de tidiga standardverken för bilderboksanalys och

har varit ett nyttigt komplement till Nikolajeva för min förståelse av Curtain som

                                      
8 Booth, Wayne, The Rhetoric of Fiction, Univ. of Chicago Press, 1961, s 154
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bilderbok. För den mer jämförande analysen använder jag mig av adaptionsteori.

Det är framförallt det som Göte Klingberg och senare Torben Weinreich kallar

medieväljande adaptation, att jämföras med det modernare

transmedieringsbegreppet, jag återkommer till i min ikonotextanalys, då det är i

omvandlingen till bilderbok transmedieringen sker. Weinreichs Børnelitteratur

mellem kunst og pedagogik från 1999 har varit till hjälp men sedan det blev klart

att Curtain inte är den regelrätta bearbetningen som jag först trodde har jag till

viss del frångått hans verktyg för att analysera anpassad litteratur för barn.

Historisk kontext

Om vi utgår ifrån att Hildick har rätt i sin datering av Thimble blir den litterära

och barnlitterära kontexten nödvändig att klarlägga. Åren mellan första och

andra världskriget var en tid av förändring, både i synen på barn och inom

litteraturen i stort.9 Humphrey Carpenter menar att det före första världskriget

fanns ”a general tendency towards idyllic, ruralist fantasy among many English

authors”.10 En stor skillnad efter kriget var att berättelser om flykt och

främmande länder fick en annan innebörd, inte minst hos de författare som själv

hade en personlig relation till kriget. Det blir en förskjutning i synen på trygghet

och hjältar, Carpenter tar exemplet Bilbo, en hjälte vars vinnande egenskap är

hans företräden som tjuv.11 Hårddraget kan man se hur barnlitteraturen och

synen på barnet gått från att se barn som små vuxna, via en diskussion kring

nöjsam läsning respektive instruktion fram till vår tids självklara syn på att dessa

två syften inte står i något motsatsförhållande.12

Vid tiden för Thimbles tillkomst hade synen på barnet fortfarande

drag av den hårt uppfostrande viktorianska skolan samtidigt som det fanns en

otrolig uppvärdering av barnets rena och högt stående karaktär. Redan i mitten

                                      
9 Se till exempel Peter Hunt, An Introduction to Children’s Literature, Oxford Univ. Press, 1994, s
106
10 Carpenter, Humphrey, Secret Gardens : a study of the golden age of children's literature, London:
Unwin 1987, s 210
11 Carpenter, s 211
12 Detta diskuteras ingående i Humphrey Carpenters Secret Gardens.
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av 1800-talet började romantikerna tillskriva barnet en obefläckad syn på världen

som började bli eftersträvansvärd. Ett exempel är Walter de la Mare som i sin

poesi för barn visar upp en fascination för det naiva: ”the creed on which del la

Mare’s life was based was that childhood holds the key to life and that age

brought stupidity, not greater wisdom”.13 Detta återkommer hos modernisterna

som menar att man bör sträva efter en världsbild utan fördomar och förutfattade

meningar – att gå tillbaka till ett barns sett att se. De tidiga klassikerna som

Charles Kingsleys The Water Babies (1863) och Lewis Carrolls Alice’s adventures

in Wonderland (1866) var tydligt ifrågasättande av den hårda kristendomens

absoluta regler, något som mer explicit läggs fram hos de som Carpenter

sammanfattar i sitt kapitel “The road to Arcadia”. Sökandet efter Arkadien,

paradiset, menar han är en gemensam nämnare för den första hälften av 1900-

talets författare för barn: A.A. Milne, Beatrix Potter, J. M. Barrie, för att nämna

några. Detta sökande menar han är en vilja att hitta något att ersätta den

traditionella kristendomen med.14

Ett intresseområde som återfinns i periferin av den anglosaxiska post-

sekelskiftes litteratur är det exotiska, delvis en följd av imperialismen. I Thimble

anas en fäbless för det asiatiska genom vissa ordval vilket bekräftar textens plats i

historien.

Sammanfattningsvis är texten skapad i en historisk kontext där

modernismens idéer väger tungt – det vill säga i de kretsar författarinnan Woolf

rörde sig – och barnlitteraturens fält är i spännande förändring. Att göra en

analys av en text skriven av en av våra största modernistiska galjonsfigurer och

härleda detta till den barnlitterära sfären blir därför dubbelt intressant. Att

vidare se hur en förändring av mediet kan innebära helt nya tolkningsmöjligheter

placerar texterna om Nurse Lugton i den progressiva sfär

barnlitteraturforskningen bör vara.

                                      
13 Styles, Morag, From the garden to the street: an introduction to 300 years of poetry for children,
Cassell, 1998, s 225 (resonemanget baseras på Theresa Whistlers argumentation i Imagination of
the Heart: the life of Walter de la Mare, London: Duckworth, 1993, s 62, 69, 200.
14 Carpenter, s 13
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Analys

Jag kommer i min analys visa hur de två texterna skiljer sig åt och sammanfaller

samt vilken effekt det har på den förmodade läsningen. Min tes är att Curtain på

flera sätt främjar en mer traditionell läsning av en barnbok medan Thimble är

mer komplex och mindre tydlig i sitt tilltal. Den komparativa analysen gäller

både en rent språklig nivå och den ikonotext-nivå som återfinns i bilderboken,

och jag har valt att börja med det textuella. De diskrepanser som finns mellan

text och bild i Curtain stärker de barnlitterära konventionerna och förmedlar en

implicit barnläsare på ett sätt som inte framgår i Thimble, vilket jag går närmare

in på under avsnittet ”Nurse Lugton’s Curtain – transmedieringen”. Jag har valt

att baka in kontextuella fakta och teorigenomgångar allteftersom de blir aktuella

då jag tycker detta gör analysen klarare. De citat som är ur mina primärtexter

markeras inom parentes med T för Thimble respektive C för Curtain samt

sidnummer.

Bakgrund

I det här stycket vill jag ge en mer ingående bild av hur Virginia Woolf kring

tillfället för textens skapande såg på det skrivna ordet och hur hänsyn – eller inte

hänsyn – har tagits till detta i kategoriseringen av texten. Jag redogör för Wallace

Hildicks resonemang kring textens barnlitterära signaler och varför jag i min

analys väljer att förkasta hans ståndpunkt.

Woolfs estetiska strävan

Virginia Woolf skriver i ett brev 15 september 1924 (alltså ungefär en månad

före Wallace Hildick förmodar att Nurse Lugton skrevs) till Vita Sackville-West

angående dennes text Seducers in Ecuador:

I like the story very very much […] being full of a particular kind of interest
which I daresay has something to do with its being the sort of thing I should
like to write myself […] I like its texture – the sense of all the fine things
you have dropped in to it, so that it is full of beauty in itself when nothing is
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happening.15 (min kursiv.)

Virginia Woolfs medvetna stilistiska inriktning får här en slags

programförklaring. Thimble är till stor del en praktisering av denna målsättning:

en text full av skönhet där ingenting egentligen händer. Ungefär en månad

tidigare har hon i sin dagbok uttryckt en frustration över prosans begränsningar:

It is poetry that I want now – long poems […] I want the concentration &
the romance, & the words all glued together, fused, glowing: have no time
to waste any more on prose.16

Som en konsekvens av detta kan man till exempel se hur staplingar av substantiv

i Thimble återkommer med en nästan manisk ovilja till transportsträckor eller

förklarande mellanord. Woolfs avståndstagande inför prosan sammanfaller med

impressionismens dragning till det mindre formatet. Hans Lund menar att

”bristen på sammanhängande och breda episka förlopp” är ett karaktäristiskt

drag för den impressionistiska berättelsen och liknar det vid den

impressionistiska bildkonstens små format.17 Thimble har karaktär av skiss och

fragment vilket är vanliga begrepp i inringandet av en impressionistisk stil och

sammanfaller inte sällan med den bildbeskrivande texten, det som nedan kallas

ekfras.

Virginia Woolf skriver ingenting explicit om hennes, förmodade, texter för

barn. Hon har inte själv kommenterat sin utflykt i det barnlitterära fältet, vilket

skulle kunna bero på en rädsla för att falla ur sin litterära status. Sandra L.

Beckett menar att

[m]ainstream authors who make a foray into the domain of children’s
literature do run the risk of being excluded from the canon and irreparably
compromising their rank in literary history.18

Virginia Woolf var antagligen medveten om att hennes status som författare, inte
                                      
15 Woolf, Virginia, The letters of Virginia Woolf. Vol. 3, A change of perspective : 1923-1928,
London: Hogarth, 1977, s 131
16 Woolf, Virginia, Diary of Virginia Woolf vol II 1920-24, Harmondsworth: Penguin, 1981, s 310
17 Lund, Hans, Impressionism och litterär text, Stockholm: Symposion,1993, s 107
18 Beckett, Sandra L., ”Crosswriting Child and Adult in France”, Transcending Boundaries,
Sandra L. Beckett (red.), New York: Garland, 1999, s 33
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minst på grund av hennes kön, var skör och att hennes försök till barnlitteratur

knappast var rätt taktik för att behålla sin status. Det här är på intet sätt unikt för

Woolf, liksom Peter Hunt konstaterar (att Hunt här begränsar sig till 1700-

talsromanen i sin sista mening är egentligen onödigt då förbiseendet sträcker sig

över alla tisdperioder):

Childrens books, then, are rarely acknowledge by the literary establishment.
Few people know that Thackeray, Woolf, Plath, Hardy, Joyce, and many
other major authors wrote for children. Children’s books are invisible in the
literary world, in much the same way as women writers have been – and still
are – invisible in the eighteenth-century novel.19

Ett annat alternativ, mindre konspiratoriskt, är att hon helt enkelt inte skilde på

sitt författande på det sättet utan kunde se en poetisk strävan oavsett textens

tema eller målgrupp. Återigen är det värt att understryka att textens placering i

det barnlitterära fältet är i det närmaste slumpmässig, vilket visas ytterligare i

nästa stycke där bakgrunden till kategoriserandet blottläggs.

Den ursprungliga läsningen

Tillsammans med texten i Times Literary Supplement har Wallace Hildick skrivit

en kort analys med argument för att den är en text för barn. Dessa ”bevis” lutar

sig dock helt mot biografiska och psykologiska omständigheter. Han bygger sin

slutsats delvis på placeringen av texten i Virginia Woolfs anteckningsbok, mitt i

ett stycke av Mrs Dalloway där Septimus tankar på självmord ska väckas. Hildick

menar att liknande stycken, tematiserande galenskap i någon form, tidigare

beskrivits av Woolf som arbetsamma och tyngande att skriva och att de ofta följts

åt av en terapeutisk dagboksanteckning om smärtan i skapandet.20 Parallellt med

det här stycket finns dock  ingen sådan anteckning utan istället en hyllning till

barnet, i det här fallet i synnerhet Ann Stephens, Virginias brorsdotter.

There’s a quality in their minds to me very adorable […] They have what no
grown up has – that directness – chatter, chatter, chatter, on Ann goes, in a

                                      
19 Hunt, Peter, An Introduction to Children’s Literature, Oxford Univ. Press, 1994, s 7
20 Ex ”Of course the mad part tries me so much, makes my mind squint so badly that I can hardly
face spending the next weeks at it”, Woolf, 1981, s 248
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kind of world of her own, with its seals & dogs […] the walls of her mind all
hung round with such bright vivid things, & she doesn’t see what we see.21

Sammanlagt ser Hildick texten om Nurse Lugton som en gåva till Ann samtidigt

som den fyller en regressionsfunktion för Woolfs som vill komma undan

tankarna på Septimus och galenskapen. Om vi bortser från det biografiska ger

dock Wallace Hildick flera bra argument för varför texten istället bör betraktas

som ett av de otaliga utrensade styckena från manuset till Mrs. Dalloway (1925).

Kontextuellt menar Hildick att det är tidigare partier Woolf skrivit som

föranleder oss att se texten som ytterligare ett avsnitt ur boken och pekar ut en

scen där Peter Walsh, inte långt från ett Zoo, somnar bredvid en ”old nurse who

is busily knitting”. 22 Han förtydligar också att det inte hör till ovanligheterna att

sekvenser som hör ihop hittas på helt spridda platser i Woolfs anteckningsböcker

och att texten mycket väl skulle kunna höra ihop med denna scen. Han föreslår

annars att texten skulle kunna ses som ett eko av denna och vara en mer

”childlike” vision tillhörandes Septimus och genom det kronologiskt korrekt

placerad i anteckningsboken.

Intressant är hur Wallace Hildick går vidare och totalt förkastar dessa

sannolika  förklaringsmodeller. Han menar sonika:

But a scrutiny of the piece itself soon suggests that it was neither of these:
that it was in fact written as a children’s tale in its own right- a tale that was
certainly influenced by the much more important work that it offered a
break from (or constituted an interruption to), but which was otherwise an
entirely separate undertaking, like the essays and reviews. Furthermore, an
examination of Mrs. Woolf’s diary offers circumstantial but none the less
convincing evidence about the tale’s intended audience.23

I det här stycket tycks Hildick mena att han har bevis som härstammar både från

en närläsning av texten och en mer biografisk läsning baserad på dagböckerna.

Konstigt nog tar han bara upp den senare i sin fastslående av textens menade

                                      
21 Woolf, 1981, s 315-6 (citat från samma dagboksanteckning återfinns i Wallace Hildicks artikel,
dock inte de enligt mig viktigaste orden som rör blick och seende).
22 Hildick, Wallace, ”Virginia Woolf for children”, Times Literary Supplement, 17 juni 1965, s
496.
23 Hildick, 1965, s 496
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publik. Över 40 år senare kan jag konstatera att bortser vi ifrån

författarintentionen så lyser argumenten för Hildicks påstående med sin

frånvaro. Liksom Hildick föreslog sambandet mellan texten och passagen med

Peter Walsh i Regent’s Park tas detsamma upp av Harper:

[…] desire is translated into lyricism. This first floods the story as Peter falls
asleep in Regent’s Park […] The narrative consciousness itself becomes
free to dream, captivated by images typical of visionary moments in
Virginia Woolf: sky, trees, breezes stirring the leaves, mermaids riding the
waves, the goddess rising from the sea, ans so on. ’Such are the visions,’ the
narrative insists.24

Utöver den mer stilistiska eller tematiska nivån finns det också språkliga

markörer i texten som stöder teorin om Thimble som ett eko av den här scenen.

Samma typ av repetition, nästan hypnotisk, beskriver insomnandet: ”Down,

down he sank into the plumes and feathers of sleep, sank, and was muffled

over”.25 En blankrad följer innan nästa stycke börjar:

The grey nurse resumed her knitting as Peter Walsh, on the hot seat beside
her, began snoring/…/ The solitary traveller /…/ sees the giant figure at the
end of the ride.26

Den drömlika rytmen kan möjligen tillskrivas Woolfs sätt att skriva i stort men

att drömmen kantas av snarkningar och en metafor om jättelika figurer måste ses

som en tydlig markering att Thimble står i direkt relation till det här stycket.

När jag nu går över till en närmare läsning av de två texterna

kommer jag för enkelhets skull behandla dem som de barnlitterära texter de är

utgivna som. I och med avsaknaden av facit, vi vet inte hur, när, eller av vem en

eventuell bearbetning har gjorts, vågar jag inte slå fast de anomalier jag hittar

som en produkt av något annat än Woolfs diversitet även om tanken ligger nära

till hands. Med föregående stycke i bakhuvudet kommer jag dock ge plats åt

tvivel där texten inbjuder till detta. Min läsning kantas av en parallell läsning av

                                      
24 Harper, Howard M., Between language and silence: the novels of Virginia Woolf, Baton Rouge:
Louisiana State U. P., 1982, s 123
25 Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, London: Penguin Books, 1992 (1925), s 62
26 Woolf, 1992 (1925), s 62
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Mrs. Dalloway och både på ett medvetet och undermedvetet plan har detta belyst

delar av texten som sammanfaller eller blinkar åt Woolfs unika stilistik.

Texten som berättelse

Mina två primärtexter skiljer sig åt på flera sätt. Det tydligaste, att Curtain är en

bilderbok, lämnar jag till senare och koncentrerar mig här primärt på skillnaden i

text. Det första som slog mig, när jag fortfarande trodde Curtain var en

bearbetning, var textens ökade dynamik och större närhet till en mer traditionell

barnlitteratur. Hur denna handlingsorientering visar sig vill jag exemplifiera

nedan genom viss genreteori och exempel ur texten på hur stillaståendet i

Thimble är i rörelse i Curtain. Närheten till Mrs. Dalloway kommer jag ta upp där

likheten är slående, antingen motivmässigt eller språkligt.

Berättelse eller poesi

Flera forskare har visat att barnlitteratur har en större andel dialog och handling

än rena beskrivningar, ”[i] vår moderna terminologi innebär det att scener

(”icke-berättande” berättelser) dominerar över sammanfattningar, och att

beskrivande pauser helst undviks”.27 I en jämförelse mellan texterna blir det

tydligt att de beskrivande partierna från Thimble är mer dynamiska i Curtain där

man både kan se en utökad användning av verb samt att verben är mer aktiva.

Skiljelinjen mellan handling och beskrivning är dock inte alltid tydlig.

Den enklaste uppdelningen bygger jag på Gérard Genettes teori som skiljer på

två sorters representation inom berättandet:

[…] on the one hand, those of actions and events, which constitute the
narration in the strict sense and, on the other hand, those of objects or
characters that are the result of what we now call description.28

Han menar att dessa två typer interagerar och existerar inom varje litterär text

men att distinktionen inte varit meningsfull tidigare i historien då det först i

                                      
27 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2004, s 224
28 Genette, Gérard, Figures of Literary Discourse, Oxford: Basil Blackwell, 1982, s 133



18

romanen började figurera långa beskrivande betraktelser. Han menar också att

det finns en statusskillnad mellan berättande och beskrivning då beskrivningen

används för att underbygga berättandet:

Description is quite naturally ancilla narrationis, the ever-necessary, ever-
submissive, never-emancipated slave.29

Genette menar att handlingen alltid är det tyngsta i en berättelse, oavsett hur

mycket plats beskrivningen får ta. Samtidigt erkänner han beskrivningens

nödvändighet, ”objects can exist without movement, but not movement without

objects”.30 Det finns enligt Genette ingen genre där beskrivandet är primärt, ett

uttalande som dock innehåller en för mig viktig bisats:

On the other hand, there are no descriptive genres, and one finds it difficult
to imagine, outside the didactic domain /…/ a work in which narrative would
serve as an auxiliary to description.31 (min kursivering)

Beskrivandet som primär funktion är alltså otänkbart för Genette att tänka sig

men bara otänkbart om vi bortser ifrån didaktisk text, och varför skulle vi göra

det? Dessutom blir det här maktförhållandet mellan handling och beskrivning

omvänt när vi ser texten som poetisk, ett synsätt jag går närmare in på nedan.

Frågan är hur Genette vill placera in dikter i en teori när han inte erkänner

någon genre med  beskrivning som primärt drag. Seymour Chatman ifrågasätter

Genette på just den punkten, även om inte heller han tar upp poesin som

undantag:

It muddies theoretical waters to argue that Description is always ancillary
to Narrative and that it cannot occur autonomously […] That assertion
ignores well-established self-contained Descriptive genres such as the
”Character.”32

                                      
29 Ibid., s 134
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Chatman, Seymour, Coming to terms : the rhetoric of narrative in fiction and film, Cornell Univ.
Press, 1990, s 18
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Chatman argumenterar dessutom övertygande kring hur handlingen kan vara

sekundär i en beskrivande film eller text. Det skulle innebära att Thimbles

långsamma rörelse framåt inte per automatik gör texten till en berättelse, vilket

sammanfaller med att beskrivningen i texten knappast känns som den “ständigt

undergivna slav” Genette menar är naturlig. Enligt Chatman kan det här

härledas till det temporala motivet (här exemplifierat genom tidslinjen i en

guidebok):

Whereas narrative time ordering creates typical effects – suspense and
surprise, the sense of a completed world in a certain era, and the like – the
time-ordering principle of a travel guide is simply the convenience of the
tourist.33

På liknande sätt kan vi i Thimble inte se någon direkt handlingsorientering i

ordningen de språkliga bilderna presenteras för läsaren. Flera av de scener som

fokuseras i Woolfs text skulle utan större inverkan på tolkningen kunna flyttas

om och byta plats. Temporaliteten är inte beroende av händelser utan snarare av

hur berättaren väljer att låta oss se det som beskrivs. Detta kan jämföras med

Chatmans exempel från dokumentärfilmen och sammanfattas: ”Thus, the

narrative of each event subserves the descriptiv purport of the film as a whole”.34

Där Thimble kan läsas som en text där de faktiska händelserna är

underordnade de formmässiga elementen – poetiska eller deskriptiva –  är

Curtain svårare att placera. Den innehåller en handlingsorientering som

manifesteras bland annat genom den ökade användningen av aktiva verb.

Beskrivningen av Nurse Lugton åskådliggör detta:

[…] with her thimble on her finger, and her needle full of cotton […] (T5)

[…] with her finger sticking up and a thimble on it; and her needle full of
cotton hanging down. (C1) (min kursiv.)

Fokus har förflyttats från den statiska beskrivningen till en dynamisk berättelse.

Traditionellt sett är dynamik genom ökad verbanvändning vanligt i

                                      
33 Ibid., s 20
34 Ibid.
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barnlitteraturen.35 De aktiva verben är dessutom en förutsättning för en narrativ

texttyp enligt Seymour Chatman:

”to describe” is different from ”to narrate,” and if we were asked for the
typical verb for representing Description, we would cite the copula (or its
equivalent) rather than a more active kind of verb. We would say that the
subject was so-and-so, not that it did so-and-so.36

Återigen ifrågasätter Chatman beskrivningens automatiska underlägsenhet i

polemik mot Genette. Han menar att det i vissa fall kan fungera tvärtom, att

händelser kan ingå i en beskrivning och inte i egen rätt, hans exempel är från

Peter Quennells Byron in Italy där ett stycke inleds med ”Marguerite Blessington

was an adventurous and amusing personage” och sen fortsätter med olika

händelser ur hennes liv.37 Här tjänar de aktiva verben och händelserna som

utfyllnad i beskrivningen av Blessington och beskrivs av Chatman ”a narrative

that operates clearly at the service of the description”.38 I Thimble skulle det här

kunna liknas vid större delen av boken då det på första sidan öppnas upp för en

beskrivning:

For the pattern on the stuff was this:[…] (T5)

Genom resten av texten kan de händelser som beskrivs falla tillbaka på den

indikationen  att en beskrivning ska följa. Curtain har visserligen också en rad

som liknar denna, ”For the pattern on the blue stuff was made of…” (C5) men

utan det kolon som föranleder en känsla av inledning.

All beskrivning fyller dock inte samma funktion. Genette skiljer

mellan den dekorativa funktionen som ofta exemplifieras genom Achilles sköld

och placeras i samma fack som andra estetiska funktioner, och den, i modern tid

mer intressanta, symboliska beskrivningen.39 Genette utgår ifrån den realistiska

                                      
35 Weinreich, Torben, Børnelitteratur mellem kunst og pedagogik, Roskilde Universitetsförlag,
1999, s 50
36 Chatman, s 16
37 Ibid., s 17
38 Ibid., s 17-18
39 Genette, 1982, s 134-5
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romanen där beskrivningen började användas som ett sätt att ge läsaren ökad

förståelse för exempelvis karaktärer. Beskrivs en kvinna som ful och smutsig hör

det till genren att hon inte heller är trevlig och rättvis, beskrivningen signalerar

något om det den beskriver på ett mer symboliskt plan. Att Thimble inte är en

realistisk roman blir tydligt då den självklara parallellen mellan en vacker

beskrivning och ett trevligt ställe ifrågasätts, något som utvecklas i Curtain. Både

implicit och explicit – ”a very beautiful place called Millamarchmontopolis”

(T12) – beskrivs platsen som vacker men längre fram i boken också mer eller

mindre som ett skräckvälde. En plats som styrs av en jätte som fångar djuren och

fryser dem till is, så att deras frihet är beroende av hennes sömn. Den

motsättningen gör den symboliska beskrivningen komplex.

Narratologiskt skiljer sig handlingen från beskrivningen genom att

den ena agerar i temporalitet och den andra i spatialitet. Den genremässiga

slutsatsen Genette drar av skillnaden mellan handlingens tidsmässighet och

beskrivningens rumsmässighet är att de företräder två olika texttyper:

These two types of discourse may, then, appear to express two
antithetical attitudes to the world and to existence, one more active,
the other more contemplative, and therefore, following a traditional
equivalence, more ’poetic’.40

Mycket av den speciella stämning som skapas i Thimble skulle kunna härledas

just till det poetiska. Det är inte en stillastående text men ändå snarare

kontemplativ än aktiv vilket ofta kännetecknar den litterära impressionismen.

Karaktäristiskt är att ett impressionistiskt perspektiv i forskningen är förbehållet

prosan men ändå hela tiden uppehåller sig vid den poetiska stilen.41 Fusionen

renodlas i prosadikten, en genrebeteckning som skulle kunna gälla för Thimble.

Närheten till poesin är en av nycklarna till en läsning av Thimble i sin

historiska kontext. Peter Hunt skriver till exempel att ”characteristic of the 1920s

were the verses and fairytales”42 och återkommer till just den anglosaxiska

verstraditionens enorma inflytande. De exempel som ofta tas upp är A.A. Milnes

                                      
40 Genette, 1982, s 136
41 Lund, 1993, s 106-7
42 Hunt, s 111
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When We Were Very Young (1924) och Now We Are Six (1927), vilka också talande

nog översattes till svenska av Lennart Hellsing, en författare som varit i fokus då

barnlitteraturen och modernismens relation beskrivits.43 Hunt menar att poesi

och barnlitteratur ofta traditionellt setts som en omöjlig ekvation men att detta

är en förlegad syn.

This is a very interesting area where, on the one hand, the weakness
of value-centered criticism are exposed, and on the other hand a
genre has become public property: children can write poetry too.44

Även om det är positivt att poesin fokuseras händer det ofta, liksom i citatet

ovan, att teorin förskjuts. Ibland är det en glidning mellan poesi och mer

traditionella barnkammarramsor som försvårar möjligheten för mig att använda

teorin i fallet Thimble, eller som här, glidningen mellan poesi för barn och poesi

av barn. Som i alla outforskade områden är det som skrivs sällan klart definierat

utan får ofta sammanfatta alla möjliga vinklar på en gång. Teorin kring poesi och

barn faller således oftast över i diskussioner kring nursery rhymes då det är en

konkret manifestering av ett slags poesi för barn. Andra typer av poesi för barn,

som inte följer traditionen av rim, ramsor, limerickar utan istället lutar åt

bildrikhet och kontemplativ stil är ovanlig, eller i alla fall odefinierad. Hunt

konstaterar krasst att ”no writer of poetry for children has weathered well”  och

slår fast att ”[p]oetry for children seems to be essentially rhytmic or narrative,

rather than static and contemplative”.45 Denna syn på poesins förhållande till

barnlitteratur är vedertagen och kan visserligen vara sann men likafullt kan det

vara en effekt av vuxenläsarens förväntningar som hellre placerar en bok som

Thimble i en narrativ tradition – trots sitt långsamma betraktande – än en poetisk

dito.

Att däremot knyta barnlitteraturen i stort till modernisternas poesi

ligger närmre till hands. Denna relation tas bland annat upp av Deborah Thacker

                                      
43 Se till exempel Vivi Edströms artikel ”Tingen visar sitt innersta” ur Vällingsäck och
sommarvind (1987) och Lena Kårelands Modernismen i barnkammaren vilka båda i sin tur hämtar
inspiration av Ingrid Arvidssons ”40-talet i barnkammaren” ur Bonniers litterära magasin  1949:7.
44 Hunt, s 9
45 Ibid., s 67 och 161
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och Jean Webb som lutar sig mot Julia Kristevas syn på modernismen och knyter

den till barnlitteraturen:

Kristeva’s notion of Modernist writing as a revolutionary form /…/
implies a feminine, pre-symbolic quality to the poetry of the period
that is also available in some experimental writing for children.46

Bryggan mellan det modernistiska språkbruket och barnlitteraturen är stark

vilket tidigare visats både av Julitet Dusinberre och Lena Kåreland men det

viktiga i citatet ovan är att det inriktar sig just på de poetiska dragen. I Thimble

finns en tydlig poetisk strävan och att se texten som en lång prosadikt är en

möjlighet att förstå den.

Narratologen Shlomith Rimmon-Kenan tangerar en förklaring av

icke-berättelsen, dock med viss reservation:

The presence or absence of a story is what distinguishes narrative
from non-narrative texts. However, non-story elements may be found
in a narrative text just as story elements may be found in a non-
narrative text.47

Även om båda texterna snarare representerar ett gränsland menar jag att det är

tydligt hur Curtain är en text som lättare kan kategoriseras som berättelse. Då

det poetiska synsättet kan placera Thimble i den icke-berättande genren, trots

dess diffusa handling, bidrar det som förklaring till varför den mer aktiva

berättelsen i Curtain har valts till den publicerade bilderboken. Den ökade

kausaliteten är ett exempel där denna teori får ytterligare fog.

Kausaliteten och dess effekter

Den traditionella uppdelningen mellan succession och kausalitet är enkelt

uttryckt skillnaden mellan att skilja händelser åt med hjälp av ”och sedan” eller

”därför”. I de två versionerna av Nurse Lugton märks en tydlig skillnad där

                                      
46 Thacker, Deborah Cogan & Jean Webb, Introducing children's literature: from romanticism to
postmodernism, London; Routledge, 2002, s 105
47 Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative fiction : contemporary poetics, London: Methuen, 1983, s
15
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Curtain innehåller högre grad kausalitet vilket befästs genom användningen av

”for”. Små skillnader i språket kan få stora effekter på texten, inte minst

rytmiskt, vilket kan visas genom detta exempel där Thimbles karaktäristiska korta

påståenden i Curtain istället är bisatser:

So the elephants drank, and the giraffes ate the tulip trees; and the
people who crossed the bridge threw apples and pineapples into the
air for them to catch, and beautifully crescent-shaped rolls filled
with rose leaves and honey. These the monkeys loved. (T12)

The elephants drank; and the giraffes snipped off the leaves on the
highest tulip trees; and the people who crossed the bridges threw
bananas at them, and tossed pineapples up into the air, and beautiful
golden rolls stuffed with quinces and rose leaves, for the monkeys
loved them. (C17) (min kursiv.)

I Thimble finns det ett utifrånperspektiv och en mer betraktande ton där tingen

får ta stor plats, bland annat genom användningen av “and” på vilken det följer

ytterligare beskrivning av ting, polysyndeton. Denna stapling gör att texten inte

får samma känsla av rörelse som i Curtain där texten utökats med verb såsom

”tossed”, och där sista meningen istället är en bisats som knyts till stycket genom

ett kausalt “for”. Genom att göra matandet av aporna till en medveten handling

från folket blir dessa mer mänskliga, det finns en implicit kausalitet då

människorna har valt ut frukt som de vet att aporna tycker om, en relation

mellan människa djur som är mindre framstående i Thimble. Effekten blir också

att relationen mellan läsare och text blir närmare då barnet förväntas kunna

relatera till människornas handling. Att mottagaren är tydligare i Curtain är

genomgående och manifesteras på flera ställen just genom ökad kausalitet.

Nobody harmed the lovely beasts; but it was well known that nobody could
ever catch them. (T12)

Nobody harmed the lovely beasts; many pitied them; for it was well known
that even the smallest monkey was enchanted. (C22)

Återigen har folket – här implicita – tillskrivits en större medvetenhet kring sin

och djurens situation. Det har lagts en tydlig värdering på att denna fångenskap

Nurse Lugton representerar är av ondo. Människorna känner medlidande med
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djuren eftersom de är fångna medan det i Thimble är svårare att avgöra om det

verkligen är en dålig sak med Nurse Lugtons (eller the great ogress) makt, då det

förhindrar folket från att fånga dem.

Genom dessa små skillnader i ordval förflyttas berättarens position. I

Thimble är berättaren knappast mer vetande än läsaren, vissa saker som att

Nurse Lugton var rädd på zoo är visserligen en tidigare kunskap men en kunskap

som den implicita läsaren skulle kunna ha (om läsaren var just de barn som

Nurse Lugton hade hand om – eller kanske mer troligt hade en ”egen Lugton”,

en barnjungfru med liknande drag). Om berättaren vet att folket valt en viss typ

av mat för att aporna tycker om den är berättarens kunskap långt mycket större

än om den bara konstaterar att en viss typ av mat ges till aporna. På så vis

ansluter berättelsen i Curtain till en auktoritär berättartradition som Thimble

tydligt undviker. Effekten blir en större likhet med viktorianska barnberättelser

vilket gör Curtain till en mer traditionell text.

På flera ställen i Curtain återkommer fokuseringen av rörelse på

liknande sätt som ovan. En beskrivning i Thimble som ger läsaren en stillsam bild

är i Curtain en mening full av aktivitet:

The antelope nodded to the zebra; the giraffe bit off a leaf of the tree.
(T5)

The antelope nodded to the zebra; the giraffe bit through the leaf on
the tree top; all the animals began to toss and prance. (C3)

Effekten blir att läsaren inte ges samma betraktande perspektiv, rollen av

åskådare byts ut mot en mer aktiv läsarposition. Den här typen av summeringar

hör till vanligheterna i en berättelse och Genette inkluderar det i sin beskrivning

av fyra olika sätt att hantera rörelse där beskrivning och dialog är mest

stillastående och ellips och summering är mer aktiva.48

Denna skillnad som uppstår i tilltalet genom ökad

handlingsorientering återkommer på flera ställen i en jämförelse av texterna.

Tillsammans med en fokusförskjutning från djur till människa markeras detta

ytterligare:

                                      
48 Genette, Gérard, Narrative Discourse, 2 uppl. (1972), Cornell UP, 1980, s 94
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[…] and see the people crossing the bridge to market. Immediately,
the animals began to move. (T7)

[…] see the people moving over the bridge and waving their hands out
of the windows.
/
The animals now began to move.” (C7-9)

Att människorna tillskrivs ökad handling centrerar deras funktion i texten och

fungerar tillsammans med den formmässiga effekten som kommer av att djurens

rörelse i Curtain inte beskrivs förrän på följande uppslag. I Thimble där de

mänskliga elementen inte är lika vitalt beskrivna blir istället djurens rörelse den

cliffhanger som avslutar sidan.

Användandet av rörelseord kontra statiska ord blir tydligt i slutet av

boken. I Curtain ägnas tre uppslag åt återgången som sker då Nurse Lugton

vaknar och beskrivs med fart och intensitet. Uppvaknandets rörelse existerar inte

i Thimble där händelsen inte fokuseras utan istället tillståndet som enkla

påståenden:

  For a big bluebottle was buzzing round the lamp, and woke her.
Up she sat and stuck her needle in.
/
The animals flashed back in a second.
The air became blue stuff.
/
And the curtain lay quite still on her knee. Nurse Lugton
took up her needle, and went on sewing Mrs. Gingham’s drawing-
room curtain. (C24-27)

For a bluebottle was buzzing round the lamp and woke her. All the
animals lay still on her knee once more. And Nurse Lugton went on
stitching at Mrs. Gingham’s drawing-room curtain. (T15)

Skillnaden märks tydligt i hur Nurse Lugtons karaktär tillskrivs aktivitet och

själva övergången mellan världarna är dramatiskt illustrerad (jag återkommer till

hur detta speglas även i bilden). I Thimble är det dessutom djuren som ligger

stilla och inte gardinen som i Curtain vilket gör bilden i den förra mer
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surrealistiskt Woolfsk. Ord som “flashed” och “became” förstärker också

händelsemomentet medan “lay” och “still” istället bidrar till en känsla av

passivitet och deskriptivt motiv som är atypiskt för den traditionella

barnlitteraturen men kan härledas till modernismen och Woolf. Dusinberre

skriver om denna fokusering på scenernas tillstånd på bekostnad av berättelsen i

Woolfs The Waves: ”The Waves carries to its logical extreme Twain’s

determination to have no plot and no moral” och jämför det vidare med de

samtida barnboksförfattarna:

Some writers for children realised that the rejection of the moral
and improving tale implied a rejection of cause and consequence, of
destinies worked out in time. Sully and many others recognised that
the idea of sequence was foreign to the young child, who had to
learn that concept through the body and through the acquisition of
language.49

Återigen är relationen mellan modernisterna och barnlitteraturen ömsesidig.

Barnets sätt att betrakta och uppleva tid har likheter med modernistisk poesi och

vice versa. Genom en närmare läsning av Woolfs övriga författarskap blir detta

tydligt och belyser ytterligare det unika i texten/texterna om Nurse Lugton.

Bilderna

Anledningen att jag räknar bilden som ett av mina huvudsakliga områden torde

vara självklar i en jämförelse av texterna. Thimble är en text som bygger helt på

språkfigurer (detta för att tydligare skilja mellan språkliga och visuella bilder)

och stillastående beskrivningar. Curtain i sin tur är en bilderbok och är således

beroende av sina bilder för att vara det den är. Bilden i sin vidaste betydelse är

alltså högst central för mina texter. De visuella bilderna återkommer jag till i

ikonotextanalyserna och vill därför ägna ett stycke åt de språkliga bilderna.

                                      
49 Dusinberre, Juliet, Alice to the lighthouse: children’s books and radical experiments in art, New
York: St. Martin's Press, 1999, s 151
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Betraktandet och den språkliga bilden

Som modernist var Virginia Woolf stor anhängare av att fokusera på visionen,

ofta på bekostnad av en traditionell handling.50 Hennes stil beskrivs av Herbert

Howarth som en kombination mellan impressionism och naturalism där

framförallt hennes flyktighet (”transcience”) kan tillskrivas det förstnämnda.51

Den impressionistiska synen på omvärlden som bild är starkt beskriven i To the

Lighthouse:

She could see it all so clearly, so commandingly, when she looked: it
was when she took her brush in hand that the whole thing changed.
It was in that moment’s flight between the picture and her canvas
that the demons set on her who often brought her to the verge of
tears and made this passage from conception to work as dreadful as
any down a dark passage for a child. Such she often felt herself –
struggling against terrific odds to maintain her courage; to say: ’But
this is what I see; this is what I see,’ and so to clasp some miserable
remnant of her vision to her breast, which a thousand forces did
their best to pluck from her.52 (min kursiv.)

Stycket är karaktäristiskt för Woolf genom sin blandning av avståndstagande

ifrån naturalismens objektiva synsätt och samtidigt erkännande av vilken

självdiciplin som krävs för att bibehålla en vision som ingen annan kan bekräfta.

Hur subjektiv synen än är så är det beskrivandet av bilden som är central, en

litterär ekfras med bildkonstverket i centrum, om än impressionistiskt och

känslomässigt beskrivet. Hans Lund väljer att kalla den här formen av litterär

ekfras för ikonisk projicering, ”verbala texter som gestaltar upplevelsen av ett

begränsat synfält som vore det en tavla” och hänvisar till J. J. Gibsons uttalande

om upplevelsen som ”the chronic habit of civilized man of seeing the world as a

picture”.53 I To the lighthouse ökar ekfrasialiteten genom att det finns en faktisk

tavla i texten men i ett vidare perspektiv kan ikonisk projicering gälla även för

bildbeskrivande avsnitt i Thimble.

                                      
50 Litteraturens historia. 6 1914-1945, Hans Hertel (red.), Stockholm: Norstedts, 1992, s147
51 Lund, 1993, s 88
52 Woolf, Virginia, To the Lighthouse, Ware: Wordsworth, 1994, s 14
53 Intermedialitet: ord, bild och ton I samspel, Hans Lund (red.), Lund: Studentlitteratur, 2002, s
184
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Ingenting indikerar att detta skulle vara särskilt gångbart inom

barnlitteraturen, snarare tvärtom. Juliet Dusinberre har ett intressant avsnitt om

tågens betydelse för seendet i sin Alice to the Lighthouse och beskriver vad som

händer när man betraktar läsandet från ett tågfönster:

[…] the landscape speeding past the window seemed, […] to
catapult adults into the world of children’s tales and rudimentary
surrealist drawings. But children felt differently.54

En surrealistisk tavla knyts till barnens sagor och de barnlitterära signalerna, som

med god vilja kan återfinnas i Thimble, var möjligen i sin tid mer tilltalande för

den vuxna. Likheten mellan språk och uttryck hos barn och det revolutionära

angreppssättet hos modernisterna går inte att förneka. Denna relation behandlar

Lena Kåreland ingående i Modernismen i barnkammaren men den

uppmärksammas också av Deborah Thacker och Jean Webb i sin Introducing

children's literature

The notion that children may have a different relationship to
language – a relationship that suggest a revolutionary attitude to
’conventional’ usage – is also familiar in the works of key Modernist
writers, such as Gertrude Stein and Virginia Woolf.55

Denna medvetenhet hos Woolf är tydlig i Thimbles språkliga krumbukter, inte

minst om man jämför med Woolfs övriga verk.

Scenen i Mrs. Dalloway där Septimus betraktar Rezia sy har stora

likheter med texterna om Nurse Lugton, och det var också ungefär här i manuset

som texten hittades. Förutom den tematiska likheten finns mer konkreta saker

att jämföra, från meningsbyggnader till motiv.

She was making a hat for Mrs. Filmer’s married daughter […]56

Nurse Lugton was making a curtain for Mrs. John Jasper Gingham’s
drawing-room window […] (C11)

                                      
54 Dusinberre, s 195
55 Thacker & Webb, s 105
56 Woolf, (1925) 1990, s 125
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I följande stycke sker något intressant, flera av de saker som räknas upp

återkommer i Thimble och här får de dessutom en kommentar:

[…] he looked at the sideboard; the plate of bananas; the engraving
of Queen Victoria and the Prince Consort; at the mantelpiece, with
the jar of roses. None of these things moved. All were still; all were
real.57 (min kursiv.)

På ett närmast surrealistiskt sätt kan man se hur dessa ting föder berättelsen om

aporna och bananerna, drottningens parad, och den blommande slätten. Det

finns också en spiselkrans i Septimus blickfång vilken inte konkret återfinns i

Lugton men är implicit i att Lugton ”sat by the fender”(C1)58, vilket här betyder

det metallgaller som ställs framför en öppen spis för att hindra aska och dylikt att

skvätta ut.

Den  sista meningen i citatet från Mrs. Dalloway är en nyckel till vad

Thimble är exempel på, en text som genom sitt stillastående försöker vara sann

och hela tiden betraktas utifrån. Genom att dra parallellen mellan mina

primärtexter och det här stycket ur Mrs. Dalloway hittar vi en indikator på hur

texterna kan läsas då det här finns en explicit fokalisator i Septimus. Även om

den inte är inskriven i de lösryckta texterna finns textens form som betraktelse

eller vision fortfarande kvar och ger dem (framförallt Thimble) sin säregenhet.

Woolf själv ger oss en beskrivning av hur den betraktelsen kan se ut: ”He

watched her snip, shape, as one watches a bird hop, flit in the grass, without

daring to move a finger”.59 Det vördnadsfulla i blicken på djuren som inte får

störas realiseras genom temat att deras naturliga rörelse står i relation till

människans sömn och således frånvaro.

Motiv: djur och vågor

Att temat för Lugton är just djur sammanfaller dels med motiven från Mrs.

Dalloway men också med modernismen. Juliet Dusinberre tar ett exempel där

djuren får representera en närmast existensialistisk världssyn:

                                      
57 Woolf, (1925) 1990, s 125
58 Texten är identisk i Thimble sånär som på ett kommatecken mellan ”sat” och ”by”.
59 Woolf, (1925), 1990, s 78
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[…] art responds to man’s new knowledge that he is not the centre
of the universe, and cannot afford to separate himself either from
animals, or from the condition of childhood in which the human
being displays naturally his affinity to them.60

Det djurmotiv som kan användas som argument för textens barnlitterära

tillhörighet, skulle alltså kunna vara en katalysator för en idé om människans

plats i existensen, en demonstration av människans kapitulering inför världsalltet

som återfinns i de mer modesta inriktningarna av modernismen.

Annars är det framförallt The Waves som står i fokus när Dusinberre

vill ge exempel på den naiva betraktelsen och barnperspektivet hos Woolf.

”Woolf shows the children unaware of self, as she herself had been, because they

have not acquired the concept of sequence which creates memory”.61 Dusinberre

menar att vågornas rytm är synonym med barnens språkliga rytm och det är

därför intressant att den enda meningen i Lugton  som innehåller ordet ”you” är i

samband med just waves/waving:

[…] you could hear the waves breaking on the lake […](T7)

[…] you could hear the water of the lake breaking; and see the people
moving over the bridge and waving their hands out of the windows.
(C7)

Det här stycket får mig extra nyfiken på vad som föranlett de två versionerna av

texterna. De två tolkningarna innehåller samma ord men i två olika betydelser,

där Curtain tydligt premierar människoperspektivet. Om det fanns en intention

att knyta vågorna till språket liksom Dusinberre menar har gjorts i The Waves

förtas den effekten då vågorna ersätts av vinkande händer, en knappast poetisk

rytmisk rörelse.

                                      
60 Dusinberre, s 27
61 Dusinberre, s 153
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En avancerad stilistik

Min läsning av texterna är naturligtvis färgad av min relation till Virginia Woolf

och vad jag vet om henne. I det här stycket vill jag förmedla något av den

medvetenhet som jag ibland tycker utmärker Lugton i relation till Woolfs stilistik

och ibland tvärtom – brister till förmån för en obegriplig didaktisk konvention.

Uppräkning och meningsdynamik

Ett av de mest slående stilistiska dragen i Thimble är de starka och

återkommande uppräkningarna vilka i Curtain är starkare i sin variation och

aktion. Ett exempel är när djurens rörelse beskrivs:

First the elephant and the zebra; next the giraffe and the tiger; the
ostrich, the mandrill, the marmot and the mongoose followed; the
penguins and the pelicans waddled and waded alongside. (T8)

First went the elephant and the zebra; next the giraffe and the tiger;
the ostrich, the mandrill, twelve marmots and a pack of mongeese
followed; the penguins and the pelicans waddled and waded, often
pecking at each other, alongside. (C9) (min kursiv.)

Asyndetonen är bibehållen men genom en ökning av aktiva verb blir djuren satta

i rörelse och meningen mer dynamisk. Den poetiska uppräkningen har ersatts

med en mer varierad och verbbaserad stil. Genom att utöka antalet djur blir

stämningen också mindre harmonisk, där det i Thimble låter mer som en

procession i Noaks Arks anda är Curtain mer levande i sitt kaos.

I båda fallen sammanfaller den information som ges läsaren med

händelsen. Det som faktiskt händer, djurens vandring, beskrivs samtidigt som

den händer. Stycket i Curtain innehåller dock ett undantag då ordet ”often”

används, något som tyder på en summering av ett längre händelseförlopp, så

kallad iterativ frekvens. Denna frekvens beskrivs ofta av narratologer inriktade

på vuxenlitteratur som undantag medan den i barnlitteraturen är vanligt

förkommande. Maria Nikolajeva menar att det kan ha samband med barns sätt

att se tid:

Ett barns liv är förmodligen – eller uppfattas av barnet – som
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betydligt mer regelbundet, reglerat, än en vuxens, och vissa
återkommande rutiner och mönster är därför viktigare, vilket
återspeglas i många berättelser.62

Det betraktande som i Thimble liknar ekfrasen genom sin direkta rapport av en

bild (visserligen i rörelse) har blivit mer lik berättelsen då den händelse som

återges verkar ha större plats i historien än texten. Användningen av ordet

”often” i det här sammanhanget känns inadekvat då det ingenstans i den övriga

texten antyds att händelseförloppet är något brukligt eller vidare pågående.

Även i nästa uppräkning är skillnaderna liknande. I Thimble binds

orden samman genom polysyndenton; upprepande av ordet ”and”, medan den

bearbetade texten varieras mer:

[…] and roses and daisies, white stones and red; and puddles and
reeds and ditches and cart tracks with frogs hopping quickly in and
out of the grass lest the elephants should tread on them. (T8)

[…] and roses and daisies; strewn with white and black stones; with
puddles on it, and cart tracks, and little frogs hopping quickly lest the
elephants should tread on them. (C11)

Sammanfattande kan man säga att olika typer av repetitiva grepp, så som

polysyndeton eller asyndeton bidrar till en mer komplex syntax och alltså är

vanligare förekommande i text avsedd för en sofistikerad läsare.63 Dock kan man

säga att vissa typer av uppräkning, exempelvis som i citatet från Curtain ovan där

uppräkningen fyllts ut med rörelse, är vanliga i böcker för barn. Det kan dels

fungera som stimulans för fantasin då beskrivningen blir färgstark och sinnlig

men är ibland snarare ett pedagogiskt verktyg. Perry Nodelman räknar det

repetitiva till en av barnlitteraturens huvuddrag, bland annat då upprepningar

anses effektiva ur didaktiska perspektiv.64 Woolfs uppräkningar är dock snarare

besläktade med hennes poetiska stil vilket blir tydligt i en jämförelse med hennes

övriga produktion. Som exempel kan tas beskrivningen av London i inledningen

till Mrs. Dalloway:

                                      
62 Nikolajeva, (1998), 2004, s 230
63 Nikolajeva, Maria, Aesthetic approaches to children's literature: an introduction, Lanham, Md.:
Scarecrow, 2005, s 205
64 Nodelman, Perry, The Pleasures of Children’s Literature, New York: Longman, 1992, s 190
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In people’s eyes, in the swing , tramp, and trudge; in the bellow and
the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich
men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the
triumph and the jingle and the strange high singing of some
aeroplane overhead was what she loved; life; London; tis moment of
June.65

Uppräkningen är modernisten Woolfs sätt att fånga ögonblicket och trots att

meningen snarare beskriver det urbana än det vilda ser vi likheterna i

användningen av semikolon, asyndeton och växlingen mellan substantiv och

längre händelsemeningar. Slutsatsen blir alltså att uppräkningarna i det här fallet

knappas kan ses som bevis på några barnlitterära drag i Thimble/Curtain utan

snarare som typisk Woolfsk stil. Dessutom fortsätter Mrs. Dalloway sedan in i en

park och beskriver: ”the silence; the mist; the hum; the slow-swimming happy

ducks; the pouched birds waddling […]”66. Bilden bär likheter med ”[…] the

penguins and the pelicans waddled and waded alongside […]” (T8) även om

fågelarterna ersatts av mer spännande – exotiserande – arter.

Något av det mest språkligt uppseendeväckande i Thimble jämfört

med Curtain är det som följer på denna långa drömska beskrivning. I Thimble

fortsätter texten på nästa uppslag medan exemplet från Curtain vänder sida först

efter ordet ”drink” och fortsätter med en summerande bild som i Thimble bara

motsvaras av ett konstaterande om synens skönhet:

[…] lest the elephant should tread on them.
/
On they went. They stood by the lake to drink. Really it was a
beautiful sight –
(T8-11)

[…] lest the elephants should tread on them.
Down they went, down the hill to the lake to drink.
/
And soon all were gathered on the edge of the lake, some stooping
down, others throwing their heads up. (C11-14)

                                      
65 Woolf, (1925), 1990, s 2
66 Woolf,(1925), 1990, s 3
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Den korta koncisa meningen som tydligt bryter det föregående stycket – och

dessutom först på nästa sida – är exempel på språklig medvetenhet och stilistisk

dynamik i Thimble. Detta är mer utslätat i Curtain, vilket både är en effekt av de

textuella skillnaderna och av bilderboksadaptationen. Tydligt återknyter texten i

Curtain till ett mer traditionellt berättande där en implicit barnläsare handleds

och får den färdiga bilden av djurens samling explicit beskriven och inte som i

Thimble anad genom det utbristande tilltalet i ”Really it was a beautiful sight – ”.

Användandet av korta meningar i Thimble kan inte ses som exempel

på ökad läsbarhet eftersom de inte är genomgående. Dels krävs en större analys

av vad enkelheten kan bero på, ” [t]he simplicity of language may, however, be a

deliberate artistic device, comparable to the sparseness of certain kinds of poetry

such as haiku”67, dels om det de facto rör sig om enkelhet. I min läsning av

Thimble gör den komplexa rytmen snarare boken mer komplicerad och den

vanliga föreställningen om att korta meningar är lika med enkelt språk och på så

sätt lämpligt för barn är otillfredställande. Det är en estetisk strävan som på flera

ställen i Curtain istället är av mer förklarande slag. Detta kan bland annat ses i

det inledande stycket:

The animals had not moved until – one, two, three, four, five – Nurse
Lugton snored for the fifth time. (T1)

The animals with which it [the apron] was covered did not move till
Nurse Lugton snored for the fifth time. (C3)

Då djuren nämns för första gången utan ledtrådar om var de befinner sig blir

deras närvaro vid en första läsning oförklarlig och nonsensaktig. I Curtain ges

detta surrealistiska drag inget utrymme. Den språkliga dynamiken får också här

ge vika då uppräkningen ”one, two, three, four, five” inte placeras mitt i

händelsen – somnandet – utan förläggs till meningen efter. Sättet språket leker i

Thimble går att relatera till dåtidens intresse för språk och form vilket Deborah

Thacker och Jean Webb beskriver i sin barnlitterära historik:

While it was more likely to find texts which sentimentalised the

                                      
67 Nikolajeva, 2005, s 197
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misuse of words and ’babytalk’ in order to confirm the innocence of
children, the role of language as a socialising and controlling force is
central to many of the enduring texts of the early twentieth
century.68

Även om Woolf inte arbetar med språket på ett metaplan som till exempel A. A.

Milne är det ändå tydligt att den språkliga säregenheten har varit prioriterad i

den mer komprimerade Thimble medan det som använts till den färdiga

bilderboken är annorlunda fokuserat. Som jämförelse beskrivs insomnandet i

Mrs. Dalloway:

A great brush swept smooth across his mind, sweeping across it
moving branches, children’s voices, the shuffle of feet, and people
passing, and humming traffic, rising and falling traffic. Down, down
he sank into the plumes and feathers of sleep, sank, and was muffled
over.69

Woolf låter språket symbolisera handlingen snarare än berätta den, upprepingen

av down och beskrivningen av att sjunka ger läsaren det fysiska intrycket av

känslan att somna. I Thimble är perspektivet utifrån men ger samma

ögonblickskänsla:

She had given one great snore. She had dropped her head, thrust
her spectacles up her forehead, and there she sat, by the fender with
her thimble on her finger, and her needle full of cotton, snoring,
snoring […] (T5)

Trots att meningen är i det närmaste densamma i Curtain är de typiskt Woolfska

flödet brutet då den föregås av meningen ”Nurse Lugton was asleep” (C1).

Tillståndet infinner sig inte medan vi läser det utan har redan hänt då vi får det

beskrivet. Signifikant följs stycket i Mrs. Dalloway upp av meningen:

The grey nurse resumed her knitting as Peter Walsh, on the hot
seat beside her, began snoring […] So the elderly nurse knitted
over the sleeping baby in Regent’s Park. So Peter Walsh snored.70

                                      
68 Thacker & Webb, s 103
69 Woolf, (1925), 1990, s 49
70 Woolf, (1925), 1990, s 49-51
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En trolig tolkning är att Thimble är en utveckling av Woolfs beskrivning och

parallell mellan insomnandet och barnjungfrun som visar sig här. I Susan Dicks

samling av Woolfs korta texter är skissliknande utvikningar som är besläktade

med romanen men fungerar i egen rätt vanliga. Thimble skulle kunna vara ett

exempel på detta medan Curtain då och då ger tydliga signaler om en implicit

barnläsare. Mest slående visar sig detta i den didaktiska parentesen som jag

använder som utgångspunkt i min diskussion om tilltalet.

Tilltalet och den didaktiska parentesen

Det direkta tilltalet mellan berättare och implicit läsare är inte påtagligt i

texterna mer än på ett par ställen. Detta gäller dels Thimbles plötsliga

användning av Erlebte Rede som riktar fokus mot berättandet, vilket jag

återkommer till senare, och dels Curtains didaktiska parentes. Den parentes som

återfinns i Curtain men inte i Thimble bär spår av en mer traditionell

barnlitteratur med en auktoritär ton och spår av en didaktiskt stil:

Down they went to drink, and as they trod, the blue curtain (for
Nurse Lugton was making a curtain for Mrs. John Jasper Gingham’s
drawing-room window) became made of grass […] (C11)

The stuff was blue stuff; a curtain for Mrs. Gingham’s fine big
drawing-room window. (T7)

Förklaringen av det som tidigare bara benämnts ”stuff” finns visserligen i

Thimble också, men med en koncis ton utan det mer pedagogiskt förklarande

som parentesen innebär. Förklaringen skapar ett samförstånd mellan berättaren

och den implicita läsaren och följden blir en mer jordnära känsla. Det drömska

avmaskeras i en känsla av vardag där Thimble snarare skapar en känsla av mystik.

Mrs. Gingham fått två extra namn, till synes tagna ur luften, som gör berättelsen

mindre fantastisk och starkare i sin verklighetsanknytning.

Greppet att placera information i en parentes, tydligt riktad mot

läsaren, är en form av didaktisering som var vanligare i äldre litteratur, ett direkt

och auktoritärt tilltal från berättare till narrat som försvunnit mer och mer då det
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anses odemokratiskt.71 Avståndstagandet är dock en till stor del europeisk

företeelse då amerikanerna inte har samma aversion mot en auktoritär ton. Det

är därför väsentligt att Curtain i sin bilderboksform är utgiven i USA med de

kulturella skillnader det medför från originaltextens England. Modern brittisk

barnlitteratur har sällan framgångar i USA vilket kan vara en delförklaring till att

man söker sig bakåt. Humphrey Carpenter har en tes om en möjlig anledning:

While American writers have tried to turn away from the adult
world, either taking refuge in fantasy or castigation adults through
teenage eyes, their contemporary British authours have been
offering precisely the opposite message. At first sight the modern
English children’s book would seem to be continuing the themes
and preoccupations of the Arcadian writers. The motifs of the
Victorians and Edwardians – secret gardens, private worlds – are
often discernible in their books. Yet the modern British children’s
author is actually encouraging children to grow up.72

Andemeningen verkar vara att amerikaner har svårare att överge de didaktiska

dragen i sin barnlitteratur, vilket gör Curtain till ett förståeligt verk att återutge

med sitt – i europeiska ögon – något förlegade tilltal. Kari Skjønsberg har

upptäckt samma sak i fallet med Margaret Howells The Lonely Dragon (1972):

Det poetiska har blivit vardagligt och antydningarna har broderats
ut. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som engelsk
barnlitteratur ju har en lång tradition med texter som inte förklarar
utan tvärtom överlåter så mycket som möjligt åt barnets egen
tolkning.73

Utlåtandet skulle lika gärna kunna gälla adapteringen av Thimble till bilderbok

och det är signifikant att hennes uttalande rymmer sig under kapitelrubriken

”Textens integritet”.

Skillnaden i tilltal bygger delvis på parentesen i sig men det finns

också en händelsenivå genom att gardinen beskrivs som något Nurse Lugton

sitter och gör. Det placerar läsaren närmare situationen i både tid och rum, den

                                      
71 Weinreich, s 54
72 Carpenter, s 216
73 Skjønsberg, Kari, Vem berättar? – Om adaptioner i barnlitteratur, (övers. Ying Toijer-Nilsson),
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1982, s 50
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exotiska världen existerar tydligt i förhållande till den vanliga världen, ett

samband som inte markeras i Thimble och därför kräver en mer erfaren läsare

som själv kan göra den kopplingen. Den komplexa leken med verklighet kontra

fantasi kräver mer av sin läsare och gör en läsning av Thimble som barnbok

svårare att placera i samtidens historiska kontext då trygghet var ett nyckelord.

Humphrey Carpenter menar att det mellan 1860 och 1950 finns två inriktningar

av barnlitteratur, den realistiska och den introspektiva/fantastiska, i vilken de

högst ansedda författarna med få undantag hör hemma. Detta styrker tanken om

att den komplexitet en berättelse med dragning åt det surrealistiska behöver en

sofistikerad läsare (detta är en intressant aspekt då fantastiska berättelser blivit

mer och mer en företeelse som tillskrivs barnlitteraturen.) Carpenter menar dock

att det fantastiska inte ska misstas för världsfrånvändhet och eskapism utan kan

vara ett verkningsmedel med starka kopplingar till den samtida verkligheten:

[…] in this fantastic strain of writing may be found some profound
observations about human character and contemporary society /…/ It
dealt largely with utopias, and posited the existence of Arcadian
societies remote from the nature and concerns of the everyday world;
yet in doing this it was commenting, often satirically and critically, on
real life.74

Trots Carpenters poänger, framförallt satiren är ofta påtaglig, menar jag att

ordet utopi ställer till en del problem. Att Underlandet i Alice är en kommentar

till det viktorianska England gör knappast att det automatiskt erbjuder ett

positivare alternativ. Världen i Thimble är visserligen exotisk men att det skulle

vara ett paradis för de människor och djur som beskrivs som undersåtar i en

diktatur som styrs av en stor jätte är långsökt. Frånvaron av en tydligt trygg plats

är ovanlig under mellankrigstiden då den vuxna världen var så ostadig att

barnlitteraturen skulle erbjuda en bild av säkerhet – om än i fantastisk form.

Carpenter menar att det är just detta som ger den introspektiva författaren sin

vikt och uppskattning hos de sena viktorianerna.75 Ur ett barnlitterärt perspektiv,

något cyniskt, kan man härleda detta just till den sofistikerade nivån som kan

                                      
74 Carpenter, s 16
75 Carpenter, s 19
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appellera även till en vuxen betraktare. Kort sagt: barnböcker får högre status

när de kräver en van läsare för att komma till sin rätt, något som ibland

förskjuter barnlitteraturen in i den vuxna kritikersfären.76

Ideologi

En annan aspekt som spelar in i kategoriserandet av barnlitteratur är textens

inneboende ideologi. Även här återfinns skillnader mellan texterna där Curtain

tillhandahåller klarare normer. Torben Weinreich talar om förekomsten av en

tydligt positiv och en tydligt negativ norm som en förutsättning i den didaktiska

texten.77 De värderingar som utgör ideologin i Curtain manifesteras genom synen

på djuren och jättens makt:

Nobody harmed the lovely beasts; many pitied them; for it was well
known that even the smallest monkey was enchanted. (C22)

Nobody harmed the lovely beasts; but it was well known that nobody
could ever catch them. (T12)

Att relationen mellan djuren och deras förövare/beskyddare är något att känna

medlidande inför är ett tydligt tecken på det moraliska normsystem som Curtain

implementerat och som ökar textens didaktik. Det tyder också på en seglivad

viktoriansk bild av barn som medkännande varelser, idylliserade och

eftersträvansvärda. Framförallt lyser den bilden igenom i slutet av 1800-talet men

dröjer sig kvar, inte minst i USA där tidningen Outlook rosande skrev om J. M.

Barrie att han i sanning har behållit barnasinnet. Anne Scott MacLeod menar att

den recensionen är talande:

The Outlook’s words go to the core of late nineteenth-century
feeling about childhood. In a better world, the crystalline qualities of
childhood would not disappear with maturity; adults would be as

                                      
76 Detta behandlas bland annat av Jan Gordon i ”The Alice Books and the Metaphors of
Victorian Childhood”, Aspects of Alice, London: Gollancz, 1972, s 94
77 Weinreich, s 54
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spontaneous and as innocently joyful as children.78

I Virginia Woolfs dagböcker finns tecken på en stor vördnad inför barnet och

barnets egen värld som tyder på att hon är en produkt av det viktorianska

England hon växte upp i.  Barnets egenskaper och lämpliga uppfostringsmetoder

var starkt befästa i samhällets övre skikt, ibland i det närmaste krampaktigt

idylliserat. Louise DeSalvo skriver: ”Victorian ideology did not permit children

to have problems; children were supposed to be angels of delight, not

demanding, insecure, unhappy, or angry”.79 DeSalvo vill dock inte se Woolfs

anknytning till detta synsätt utan menar att hon under hela sin karriär tar avstånd

ifrån denna barnsyn:

Her descriptions of childhood as a terrifying time, although they
grew out of her own experiences, nonetheless described what she
believed was the shared experience of the world’s children. In
describing childhood, as in so much else, Virginia Woolf was a
visionary.80

Virginia Woolf var en föregångare i sitt sätt att presentera barn som olyckliga

och problemfyllda i sina romaner men DeSalvo nämner inget om den

motsättning Woolfs dagboksinlägg, och i viss mån Lugton, utgör. Texterna som

snarare drar åt det naiva och oskuldsfulla tilltalet skulle – förutsatt att texten är

tänkt som barnbok – kontrastera Woolfs idé om att inte idyllisera barnet såsom

viktorianerna gjort. Samtidigt gör textens brist på inskrivna barn det svårt att

genom dem dra några vidare slutsatser om Woolfs barnsyn.

Otvivelaktigt är dock att de didaktiska dragen i Curtain snarare

sammanfaller med det viktorianska samhället än Woolfs modernistiska anti-

rörelse. Också Thimble är oskuldsfull i jämförelse med den barnlitterära rörelse

Woolf själv beundrade, exempelvis Lewis Carrolls böcker och hans utvidgning av

                                      
78 MacLeod, Anne Scott, American Childhood: essays on children’s literature of the ninteenth and
twentieth centuries, Univ. of Georgia Press, 1994, s 120
79 DeSalvo, Louise A., Virginia Woolf : the impact of childhood sexual abuse on her life and work,
London: Women's Press, 1989, s 29
80 DeSalvo, s 206
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barnlitteraturen.81 Det enda som kan ses i linje med de grotesker och

skrämmande scener Carrolls Alice-böcker innehåller är bilden av Lugton som

jätte:

She had a face like the side of a mountain, with great precipices and
avalanches and chasms for eyes and hair, nose and teeth. And she
caught the animals, and froze them, and they stood still on her knee
all day […] (T15)

She had a face like the side of a mountain with great precipices and
avalanches, and chasms for her eyes and hair and nose and teeth. And
every animal which strayed into her territories she froze alive […]
(C23)

I motsats till övriga jämförelser mellan texterna är det här Curtain som i sin

skrämmande bild är mindre barnanpassad. Beskrivningens opåkallade mörker är

intressant nog kommenterad i en av recensionerna av Curtain:

The story itself is a bit thin; for instance, Nurse Lugton is described
at one point as an oppressive ogress, even though there’s no actual
tension conveyed between her character and the animals she
supposedly has imprisoned in the curtains she sews.82

Jag gissar att recensenten inte har läst Thimble och därmed kanske har svårare

att förstå textens verkningsmedel – oförklarliga stilistiska bilder torde kännas

malplacerade bland Vivas bilder. Samtidigt är det inte helt sant att hon beskrivs

som ”oppressive”, det är recensentens tolkning, liksom vad som är ”actual

tension”. Djuren själva fokaliseras aldrig så vi vet ju inte hur de trivs med sitt

tillstånd, medan vi däremot får reda på – i Curtain endast – att människorna

tycker synd om dem. Det är aldrig uttalat på vilken grund mer än att de är

knutna till Lugton för att inte kunna fångas. Alltså, recensenten talar utifrån en

norm som delvis förmedlas genom att människorna i Curtain får större plats än i

Thimble - att djuren hellre skulle vilja fångas av människorna än vara i Lugtons

                                      
81 Woolf skriver bland annat i en uppsats 1939 att “the two Alices are not books for children;
they are the only books in which we become children” vilket Juliet Dusinberre beskriver som “a
peculiar mixture of asperity and admiration”, Dusinberre, s 1f
82 Plath, Zarina Mullan, ”Nurse Lugton’s Curtain”, Parents’ Choice, 2004, http://www.parents-
choice.org//product.cfm?product_id=15267&award=XX, 2006-06-19
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”toils”. På så sätt är bilden av den förtryckande Nurse Lugton konsekvent i

bilderboken. Curtains starkare ideologi tvingar fram en ondskefull bild av jätten

då det tidigare nämnts att det är synd om djuren och den normen ska

upprätthållas. Thimbles bild är mer neutral och tillhandahar inte på samma sätt

en slutsats om djurens tillstånd som Lugtons undersåtar. För att visa på hur olika

läsningar kan vara av en text som Curtain vill jag ställa en annan recensent,

Nicole Peterson i Children’s Literature mot Mullen Plath:

[…] Nurse Lugton's face is transformed into beautiful mountains for
the people and the animals of the tiny village of
Millamarchmantopolis.83

Här verkar den skräckinjagande bilden gått recensenten förbi, istället hyllar

recensenten boken som en ” imaginative and enchanting tale” och verkar se

transformationerna i boken enbart som positiva barnlitterära fantasi-markörer.

Utöver det groteska (som jag visat både kan och inte kan tillskrivas

Lugton beroende på vilka ögon vi tittar med) var Lewis Carroll viktig för

barnlitteraturen genom en ny idé om relationen mellan vuxna och barn. I hans

fotspår följde många författare som ville ifrån det moralistiska där barnet sågs

som en tom behållare att fylla med regler om uppförande och nyttig lärdom.

Juliet Dusinberres studie av Virginia Woolf och barnlitteratur kallar det:

The attack on Victorian stuffiness, humbug, self-importance, moral
earnestness, utilitarianism and middle-class complacency was
nurtured in a generation of children who needed the alternative
world of Alice in Wonderland and Through the Looking-Glass.84

Att kunskapen och det moraliska föredömet inte längre tvunget skulle

representeras av en vuxen förebild var genomgående i den samtida litteraturen.

En bok som Frank L. Baums Wizard of Oz (1900) var tidig med att tematisera

avslöjandet av vuxenvärlden symboliserad av den mäktiga trollkarlen.

Författaren Baums omgivning var dessutom färgad av den tidiga feministrörelsen

                                      
83 Peterson, Nicole, citerad ur Children’s Literature,
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?isbn=9780152005450, 2006-06-20
84 Dusinberre, s 74
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i USA vilken sägs ha haft inflytande på hans demaskerande av den auktoritära

mannen till förmån för de goda häxorna.85 Carroll har också en – om än mindre

smickrande – progressiv beskrivning av könen. Den svaga kungen i kontrast till

den obarmhärtiga drottningen visar en matriarkalisk struktur vilken delvis kan

tillskrivas den engelska drottningtraditionen men ändock är ovanlig i äldre

barnlitteratur. Att använda sig av en kvinna som maktsymbol öppnar för

transformationer, det finns en tydlig motsättning mellan den onda häxan och den

goda modern, tacksam för sagogenren. Nurse Lugton fungerar både som

representant för det hemtama, trygga, och det auktoritära och farliga, en

dikotomi som möjliggörs av det traditionella sättet att beskriva kvinnor. Virginia

Woolf är etablerad som ett av de stora namnen i feministisk litteraturhistoria och

en möjlig läsning av Lugton är tematiserandet av kvinnans makt. På ett

symboliskt plan skulle bilden kunna vara en allegori över den anglosaxiska

barnjungfrutraditionen där en kvinna ensam har makt över sina

undersåtar/barnen och deras möjligheter att leva ut är beroende av sin

härskarinnas sömn.

Domesticering

I bearbetningar är domesticering en av de vanliga metoderna för adaptation.

Även om mina texter inte uttalat anpassats för barn väljer jag att använda termen

där ordval och stil skiljer sig åt mellan böckerna på ett sätt som påminner om

domesticering.

Maria Nikolajeva beskriver domesticering som när en översättare

(eller dylikt) “substitutes familiar phenomena and concepts for what may be

perceived as strange and hard to understand”.86 Det här fungerar på flera plan,

manifesterat i Curtain genom en förenkling både på ett språkligt plan och i

motiv.  I beskrivningen av gardinens mönster är skillnaden stor mellan de båda

texterna:

For the pattern on the stuff was this: all the animals in the world
                                      
85 Lurie, Alison, Boys and girls forever: children's classics from Cinderella to Harry Potter, New
York: Penguin Books, 2003, s 25ff
86 Nikolajeva, 2005, s 239
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were trooping down to the lake and the pagoda, and the boat and
the bridge to drink .(T1)

For the pattern on the blue stuff was made of troops of wild beasts
and below them was a lake and a bridge and a town with round roofs
and little men and women looking out of the windows and riding
over the bridge on horseback. (C5)

I Curtain är hela handlingen förflyttad från det främmande landet där ”all the

animals in the world” rör sig och det finns en exotisk ”pagoda”. Staden är istället

befolkad med människor och hus och hästridning med föga utrymme för mystik.

Det är dessutom människor som står för händelserna, förflyttningen sker av små

män och kvinnor, inte av djuren själva. Detta grepp anknyter till två viktiga

verkningsmedel i adaptationen. Dels är språket förenklat och uppdaterat då

ordet ”pagoda” strukits, dels har man tagit hänsyn till det förmodade barnets

behov av igenkänning och trygghet då den exotiska och kanske i viss mån

skrämmande världen transformerats till ett mer igenkännbart land. Förenklingar

som strävar efter att motsvara målgruppens kunskapsnivå, till exempel som här

ordförrådet, räknas till den stoffväljande adaptationen.87 Den förmodade

kunskapen kan dock också röra sig om motiv, exempelvis sexuella sådana, där

det dock kan vara svårare att skilja mellan adaptation och purifikation eller rent

av censur.88 Förenklingen i nämnda stycke är inte bara gjord med hänsyn till

ordförståelse utan är också ett exempel på den domesticering som kan

förekomma i bearbetningar för barn, då det antas att barn uppskattar

igenkänning och identifikation till exempel i miljöbeskrivningar.

Kontextuellt finns en imperialistisk aspekt då modernisterna ofta

använde sig av asiatiska element för att representera det mystiska och exotiska.

Denna orientalism bottnade i en vidareutveckling av romantikernas syn på

”Orienten” som det landskap där romantisk magi skapades – i motsats till

västvärldens växande industri och materialism. Samtidigt hade de som kom att

kallas Orientalister ofta en bild av att det fanns degenererade och farliga inslag i

den exotiska kulturen och flera författare och konstnärer har använt sig av den

                                      
87 Weinreich, s 41
88 Klingberg, Göte, Barnlitteraturforskning : en introduktion, Stockholm: Almqvist & Wiksell,
1972, s 97
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inbillade hotbilden för att skapa spänning i sin konst.89 Enligt Louise Williams

erbjuder det asiatiska modernisterna en möjlighet att vara suggestiva utan att bli

för eskapistiska:

[Asian art] gave them practical suggestions about how to improve
their own work and make it something that was beautiful and
suggestive, without being escapist or vague.90

Det fanns dessutom ett mer samhälleligt argument för användandet av asiatiska

markörer. De traditionella icke-humanistiska och feodala system som tillskrevs

Asien fungerade ofta väl ihop med modernisternas syn på aristokrati och

hierarki. Genom ord som ”palanquin” och ”pagoda” skapar Woolf en implicit

analogi till den hierarkiska fantasivärlden Millamarchmontopolis med Nurse

Lugton som systemets egen Konfucius. Att Asien-motivet sålunda inte är

orginellt i samtiden och att Peter i Mrs. Dalloway är anglo-indisk just

hemkommen från Indien känns snarare som en tidsmarkör än väsentligt för

Woolfska paralleller.

Domesticering kan fungera även på närmare motiv. En ytterligare

förenkling förekommer i beskrivningen av den mat som folket kastar åt djuren.

[…] threw apples and pineapples into the air for them to catch, and
beautifully crescent-shaped rolls filled with rose leaves and honey
[…] (T12)

[…] threw bananas at them, and tossed pineapples up into the air
and beautiful golden rolls stuffed with quinces and rose leaves
[…](C17)

Att bananer har fått ersätta äpplen är än mer förklarligt då illustrationen till det

här stycket i båda böckerna visar apor, det handlar om att domesticera och

bananer är en vanligare frukt att associera till apor än äpplen. Som svensk har jag

dock svårt att förstå varför man byter ut ”crescent-shaped” mot ”golden”,

                                      
89 För vidare information föreslår jag att man går till Edward W. Saids klassiska Orientalism,
New York: Pantheon Books, 1978, vilken är mest känd för att ha myntat uttrycket ”the other” om
dikotomins princip i västvärlden kontra andra kulturer.
90 Williams, Louise Blakeney, Modernism and the ideology of history, Cambridge University Press,
2002, s 129
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uppenbarligen en förenkling, crescent är kanske ett ord som barn inte förväntas

kunna? Men samtidigt ”honey” mot ”quinces” som borde vara det mer exotiska

valet.

Påföljande stycke är nästan identiskt i de båda böckerna med ett

undantag:

The old Queen of the town came by […] (T12)

The old Queen came by […](C20)

På detta sätt blir drottningen mindre specifik liksom staden som tappar något av

sin parallellitet till den verkliga världen med en verklig hierarki. Att öka

allmängiltigheten i en beskrivning syftar till att göra identifikationen lättare för

målgruppen och är en typ av stoffväljande adaptation. Stycket i sin helhet lyder i

Thimble:

The old Queen of the town came by in her palanquin; the general of
the army passed; so did the Prime Minister; the Admiral; the
Executioner; and other great dignitaries on business in the town,
which was a very beautiful place called Millamarchmontopolis.
(T12)

För en van Virginia Woolf-läsare känns beskrivningen av samhällets toppskikt

igen. Inledningen av Mrs. Dalloway som skildrar en krock utanför

blomsteraffären på Bond Street leder till spekulationer:

Was it the Prince of Wales’s, the Queen’s, the Prime Minister’s?
Whose face was it?91

Förutom de återkommande motiven finns här samma typ av utkastad fråga eller

påstående som liksom talar ut ur texten till en osynlig mottagare. Liknande

interjektioner återkommer i Thimble.

Interjektioner och fri indirekt diskurs

I Mrs. Dalloway är förekomsten av utrop och utropstecken påtaglig. När Peter

                                      
91 Woolf, (1925), 1990, s 11
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minns Sallys påhopp på den respektabla Hugh Whitebread uttrycks det med

emfas:”Hugh, the perfect gentleman, poor Hugh!”.92 På precis samma vis med

skillnaden att vi inte vet vem avsändaren är eller huruvida det finns en tänkt

mottagare skildras Nurse Lugton i Thimble:

[…] to think of her apron covered with roses and grass, with great
wild beasts which she had only poked at through the bars with her
umbrella at the zoo! For she was mortally afraid of wild beasts, and
could she have known that she had wild beasts all over her, as she
slept, what would she have said? Poor old woman! Even a little […]
(T11).

[…]to think of her apron covered with roses and grass, and with all
these wild beasts trampling on it, when Nurse Lugton was mortally
afraid even of poking through the bars with her umbrella at the
Zoo! Even a little […] (C16)

Användandet av indirekt tal, så kallad fri indirekt diskurs eller tidigare Erlebte

Rede, är typiskt för Woolfs stilistik vilket bland annat påpekas av Stefan

Helgesson i DN 2006-06-21.93 Läsarens uppmärksamhet riktas emot berättaren

som förväntas återge en karaktärs tanke eller ord.94 Som läsare blir man lätt

osäker på vem som talar, vilket i Thimble blir extra tydligt då vi inte som i

romanerna har ett antal karaktärer att gissa på. Här finns det ingen protagonist

eller öppen berättare som ges tolkningsföreträde i texten och läsaren ges alltså

ingen ledtråd om vem vi bör tillskriva uttalandet. Den förvirring som uppstår

kräver en sofistikerad läsare för att inte bli obegriplig eller – å andra sidan – en

uppläsare. Om utbristandet kommer från en vuxen som läser för ett barn

kommer barnet antagligen utgå ifrån att det är den vuxnes åsikt som uttrycks.

Det är i vilket fall en vågad stilistik där Curtains mer sammanhängande

berättande ger en enklare text. En möjlig anledning till avsaknaden av Erlebte

Rede i den ena texten är att den publicerades i Times Literary Supplement som ett

enda stycke och kanske då var fötjänt av en mer sammanhållen stil.

Som sagt är detta stildrag vanligt i Woolfs romaner och det

                                      
92 Woolf, (1925), 1990, s 64
93 Helgesson, Stefan, ”Svävande gränser i litteraturen”, Dagens Nyheter (kulturen) 21.6.2006, s 4
94 Nikolajeva, (1998), 2004, s 224
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förskräckta utropet ”Poor old woman!” återfinns till och med ordagrant i Mrs.

Dalloway. Det är Rezia som uttrycker det om en tiggande kvinna.95 Orden är

således desamma men kontexten gör innebörden annorlunda.

Att se i jämförelse med att veta

Med tanke på att Thimble är en framförallt visuellt beskrivande text är det

intressant att den skiljer sig från Curtain i verbet för Nurse Lugtons

omedvetenhet:

[…] she knew nothing of it all […](T11)

Nurse Lugton saw nothing at all […](C16)

Den inre vision som är modernisternas främsta seende relativiserar kunskap som

tidigare varit absolut och föreslår möjligheten att varje människa har sin egen

sanning. I Curtain används verbet ”saw” och kommunicerar att det som sker är

osynligt eller otillgängligt för hennes ögon. Millamarchmontopolis är fri från

Lugtons granskning och på så sätt skyddad från kritik. Virginia Woolfs skapande

av landskap som på detta sett får gå fria från en objektiv syning kan vara en

symbol för hur hon själv ville slippa sättas under lupp. Lily Briscoe i To the

Lighthouse har samma problem, vilket faller tillbaka på hennes egen självkritik

som kommer av hennes kön och hur hon fått höra att kvinnor inte kan vara

konstnärer. När Mr Bankes kliver fram för att inspektera Briscoes tavla kryper

hon ihop – märk väl – likt ett djur:

He had put on his spectacles. He had stepped back. He had raised
his hand. He had slightly narrowed his clear blue eyes, when Lily,
rousing herself, saw what he was at, and winced like a dog who sees
a hand raised to strike it. She would have snatched her picture off
the easel, but she said to herself, One must. She braced herself to
stand the awful trial of someone looking at her picture.96

Bilden blir här något mycket intimt och Mr Bankes beskrivs med glasögon liksom

                                      
95 Woolf, (1925), 1990, s 72
96 Woolf, 1994, s 38
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Nurse Lugton som en inkräktare. Kopplingen mellan Millamarchmontopolis som

bild och Lily Briscoes tavla kan sägas vara att det levande elementet slocknar när

någon med överlägsen makt – mannen i förhållande till Lily och barnjungfrun i

förhållande till djuren – granskar dem genom ”spectacles”. I Curtain innebär

seendet att djuren fryser stilla och i To the Lighthouse att Lily hukar som en hund

inför den möjliga kritiken.

På ytterligare ett sätt i Curtain förekommer seendet uttalat:

They could see her, from their windows, towering over them

[…](C23)

Det är visionen av Lugton som ”the great ogress” som människorna ser; en

mening insprängd innan beskrivningen av Lugton och helt obefintlig i Thimble.

Antagligen förstärker meningen illusionen eftersom något som människor har

sett med egna ögon framstår som mer verkligt än något som beskrivs med ett

utifrånperspektiv. Konkretiseringen innebär en ökad autenticitet i bemärkelsen

objektiva sanningar, något som Woolf och modernisterna strävade ifrån. Woolf

skiljer också att se (see) från att titta (look) i Mrs Dalloway, något som tyder på

att hon varit mycket medveten i sitt ordval i Nurse Lugton:

But Peter – however beautiful the day might be, and the trees and
the grass, and the little girl in pink – Peter never saw a thing of all
that. He would put on his spectacles, if she told him to; he would
look.97

För modernisterna innebar syn och seende långt ifrån bara det vi ser med våra

ögon. I en bilderbokskontext blir dock betydelsen mer bokstavlig eftersom det är

det vi förväntar oss av barn och barnböcker. En mening som börjar ”They could

see her…” (C23) är given att tolkas bokstavligt och slutsatsen blir därmed att

folket i staden kan se en jätte som på så sätt blir verklig. En metaforisk mening

ger dock en helt annan innebörd till handlingen att se. Att människor kan se en

fara behöver inte betyda att den finns där, att se är något subjektivt. Det här

                                      
97 Woolf,(1925), 1990, s 4-5
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återkommer hos modernisterna och hos Woolf och det finns ingen anledning att

tro att betydelsen är annorlunda i den här texten. Att vara rädd för sin egen syn

är tematiserat i scenen ur Mrs Dalloway där texten först hittades:

He shaded his eyes so that he might see only a little of her face at a
time, first the chin, then the nose, then the forehead, in case it were
deformed, or had some terrible mark on it. But no, there she was,
perfectly natural, sewing […]98

Det är mycket möjligt att det är just den här synleken, som Septimus uppehåller

sig vid när han ska titta på Rezia där hon syr, som ligger till grund för Thimble.

Temat är detsamma, en syende kvinna som blir eller kan bli ett monster om man

tittar på henne från fel håll eller genom kisande ögon.

Perspektiv

Betraktaren från Mrs Dalloway är som sagt inte explicit någonstans i texterna om

Lugton. Det är uppenbarligen inte hon som ser och någon annan karaktär

återfinns inte i texten. Däremot finns det ett enda ställe där ett odefinierat “you”

tar plats:

[…]you could hear the waves breaking on the lake; and see the
people crossing the bridge to market […] (T7)

[…]you could hear the water of the lake breaking; and see the
people moving over the bridge and waving their hands out of the
window […] (C7)

Det finns en fokalisator som både kan läsas som du och som man. Är det läsaren

som tilltalas och som är duet som ser eller är det ett mindre specifikt

generaliserande you? Här finns tydliga likheter med poesins ofta odefinierade

mottagare – duet – som är inskriven i texten. I den traditionella barnlitteraturen

motsvaras ofta duet istället av den implicita läsaren, eller barnet som läsaren

läser för.

När Seymour Chatman i Coming to terms försöker reda ut

begreppen kring perspektiv och fokalisering nämner han akten att rapportera

                                      
98 Woolf, 1990 (1925), s 125
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eller kanske mer korrekt presentera.99 Den mest vedertagna uppdelningen är

som jag uppfattat det skillnaden mellan att se (synvinkel) och att berätta (röst),

både röst och synvinkel ingår i perspektivet men i mellanläget mellan det man ser

och hur det återges förekommer just presentationen. Där ligger – oavsett om

man väljer att kalla det den implicita författares eller bara ”textens” – ideologi.

Texterna skiljer sig här i hur objektiv berättaren förhåller sig till det

betraktade. Det finns flera exempel på mycket subtila antydningar i Thimble som

gör berättaren opålitlig. Ofta är dessa lätta att förbise men bidrar till helt olika

upplevelser av textens sanningshalt. En mening som det tog mig lång tid innan

jag reagerade på var i den inledande sammanfattningen av tygets mönster.

[…]the pattern /…/  was made of troops of wild beasts […](C5)

[…]the pattern /…/ was this: all the animals in the world were
trooping […] (T5)

I den blindhet som uppstår av att man som läsare har köpt överenskommelsen av

texten som fantastisk reflekterar man inte över det absurda i att tygets motiv

skulle innehålla alla världens djur. Denna omöjlighet är ett typiskt utslag av hur

Woolf i Thimble låter berättarrösten signalera sin egen opålitlighet. Opålitlighet

är dock inte riktigt en korrekt term just på grund av nämnda överenskommelse.

Då vi läser texten som en fantasi, dröm eller liknande ”opålitlig” sfär säger

uttalandet i sig inte emot perceptionen av helheten och kan därför inte sägas

relativisera berättarens pålitlighet. Istället kan det ses som just en tidig signal om

textens subjektiva ton, där läsaren inte kan anlägga några verklighetsanknutna

perspektiv utan att bli motbevisad. Denna språkliga figur kan också ses som ett

sätt att kommunicera med en implicit barnläsare. Tilltalet riktar sig mot barnet

sätt att skapa hyperboler, att många djur förvandlas till ett intryck av alla djur i

hela världen.

                                      
99 Chatman, s 142
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Nurse Lugton’s Curtain - transmedieringen

Begreppet transmediering är användbart då min läsning av texterna är beroende

av de generiska förväntningar som formen implicerar. Det är ett anpassligt

begrepp som omfattar både tydliga överföringar såsom från text till film men

också den mindre uppenbara såsom i fallet mellan illustrerad text och bilderbok.

Skillnaden kan vid första anblick tyckas hårfin men de speciella förväntningar

som bilderboksmediet skapar är unikt för just bilderboken och dess specifika

företräden. Detta vill jag visa genom en ingående analys av vilka verkningsmedel

bilderboken använder och hur dessa styr läsningen av Curtain.

Ikonotext

Att analysera Julie Vivas bilder i Curtain är inte bara ointressant utan också

irrelevant för min uppsats. Det är inte bilderna som är intressanta utan vad de

säger om och hur de förändrar texten, ett samspel som betecknas ikonotext efter

Kristin Hallberg.100 Till stor hjälp har Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar

(2000) varit då den till skillnad från flera andra teoretiska verk om bilderböcker

varken lägger störst vikt vid en historieskrivning eller vid pedagogiska företräden.

Istället är det samverkan och motverkan mellan text och bild som analyseras med

narratologiska medel. Likaså har Perry Nodelmans Words about pictures visat på

spännande förhållningssätt till bilderbokens unika språk.

Nurse Lugton’s Curtain är inte i egentlig mening intressant som

bilderbok då den på intet sätt utforskar konstformen bilderbok och dess

möjligheter. Hade min avsikt vara att analysera bilderbokens specifika förmågor,

ambivalens, intervisualitet och anakronistiska verkningsmedel finns moderna

exempel som lämpar sig bättre. Bilderboksmediet som sådant innehåller många

exempel på intressanta experiment men Vivas tillhör en mer traditionell skola.

Det som gör den här delen i min uppsats viktig är istället hur adaptationen till

bilderbok för barn ger effekter på texten.

                                      
100 Hallberg, Kristin, “Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”, Tidskrift för
litteraturvetenskap, nr 3-4, 1982, s 165
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 Transmedieringen från sparsamt illustrerad text till bilderbok kan

liknas vid en översättning och väcker i mångt och mycket liknande frågor: Var

bör man som bearbetare av en text lägga sin lojalitet – hos läsaren, i

originaltextens bokstavlighet eller i originaltextens effekt? Om det senare skulle

ha varit Julie Vivas (eller förlagets?) intention borde kanske bilderna tagit fasta

på textens modernitet, så som den existerar när man läser texten som en produkt

av sin samtid. Det förhållningsättet beskrivs av Nikolajeva:

[this view] suggests that the translator should take into consideration
the target audience, whereupon changes may not only be legitimate,
but imperative, if the translated text in its specific context is to
function somewhat similarly to the way in which the original functions
in its initial situation.101

Några sådana betänkligheter verkar inte Julie Vivas, eller förlaget, ha haft i sitt

arbete med transmedieringen. Bilderbokens mål är inte att skapa en

modernistisk läsning i sin samtid utan bidrar istället till en traditionell läsning,

där textens ovilja att presentera en färdig lösning har slätats över. Återigen är det

dock värt att påpeka den kulturella kontexten. I USA där boken publicerades är

den auktoritära synen på barnet fortfarande mer normativ och Julie Vivas bilder

ifrågasätts inte. Istället hyllas de i recensioner av Curtain:

Vivas's watercolor illustrations flow across the pages like the prose,
with parading animals and marching villagers costumed as if for
Mardi Gras.102

The beautiful illustrations bring the story to life, just as the tale
describes.103

Younger children will enjoy Vivas’ colorful tumbling animals […]104

Citaten visar på hur okritiskt barnlitteratur fortfarande läses i vissa kretsar.

Talande nog är två av citaten från Parents’ Choice respektive School Library

                                      
101 Nikolajeva, 2005, s 237
102 Wilton, Shirley, School Library Journal,
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?isbn=9780152005450, 2006-06-20
103 Peterson, 2006-06-20
104 Plath, 2006-06-20
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Journal, med andra ord det pedagogiska fältet. Vid sidan om det mer allmänt

sociokulturella kan den pedagogiska utgångspunkten vara en anledning till de

här kritikernas läsning av bilderboken. Genom litteraturvetaren John Stephens

får jag min bild bekräftad; trots att det finns en föreställning om den moderna

barnlitteraturen som mer ambivalent än tidigare, så är detta en sanning med

modifikation, till stor del gällande för de redan insatta. John Stephens tar upp

Julie Vivas hemland Australien när han påtalar det som skulle kunna kallas

nykonservatism:

To examine a body of works produced within a particular culture,
such as Australian young adult literature of the 1990s, is to discover
an opposite tendency: that most authors from across the spectrum of
fictive genres and cultural formations demonstrate a clear sense of
addressing a preadult audience and of constructing a particular
range of subject positions as cultural desiderata offered to that
audience.105

Visserligen är det snarare ungdomsboken än bilderboken som står i fokus här

men parallellen går att dra även till transmedieringen av Curtain och

uppifrånperspektivet på barns intressen uttrycks genom flera av bilderbokens

mediespecifika verkningsmedel. I min bilderboksanalys vill jag göra en

genomgång av dessa medel för att nå fram till de slutsatser som tillsammans

skapar den nya produkten av Virginia Woolfs text.

Analys av bilderboken

Curtain kan jämföras med de omvandlingar som sker när en folksaga eller

liknande illustreras. Det är liksom i det fallet en text som är mer eller mindre

fixerad emedan illustratören har möjlighet att välja ett traditionellt eller mer

modernt förhållningssätt. ”De olika konstnärerna tar vara på textens olika

aspekter och kan med sina bilder återge olika epoker – tidsenliga eller

anakronistiska, förstärka eller tona ner vissa detaljer, tillbringa texten ny

                                      
105 Stephens, John, ”Maintaining Distinctions: Realism, Voice, and Subject Position in
Australian Young Adult Fiction”, Transcending Boundaries, Sandra L. Beckett (red.), New York:
Garland, 1999, s 183
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ideologi, osv”.106 De exempel Maria Nikolajeva tar upp i Bilderbokens pusselbitar

handlar mestadels om hur illustratören har en unik chans att ge en ofta berättad

text nytt liv, i fallet med Julie Vivas är dock snarare relationen den omvända. De

ovanligheter Woolfs text erbjuder i läsningen av den som en text för barn suddas

snarare ut än förstärks av illustrationen. Anledningen till detta torde bland annat

vara att Woolfs text från början utgör ett ovanligt underlag för en bilderbok vars

lämplighet för adaptation kan ifrågasättas. Perry Nodelman menar att bildernas

möjlighet att ge en omedelbar känsla påverkar hur bilderbokstexten vanligtvis ser

ut:

[the pictures] imply an overall mood or atmosphere that controls our
understanding of the scenes depicted.

That they can do so explains one of the most basic characteristics of
picture books. The texts in them tend to be so simple as to be without
tone […]107

Att Virginia Woolfs text i original skulle vara utan ”tone” är naturligtvis en

ohållbar tolkning, snarare kan vi se hur den specifika stilen tonas ner genom de

traditionella bilderna och på så sätt adapteras in i den mall Nodelman tangerar

ovan.

I min analys av Curtains ikonotext väljer jag att fokusera på de

samspel mellan ord och bild där detta kommer till uttryck. Jag väljer att gå in

närmare på de drag jag ser som signifikanta för hur texten genom

transmedieringen har förändrats eller fått nya betydelser. Detta sker framförallt

genom nya perspektiv på realism kontra fantasi, vilket yttrar sig på flera sätt.

Medieväljande adaptation

Den delen av en adaptation som sysslar med bokens utformning kallar Torben

Weinreich för medieväljande adaptation.108 I modernt tal är detta dock innefattat

i ordet transmediering då det handlar just om mediet – i det här fallet

                                      

107 Nodelman, 1988, s 42
108 Göte Klingberg myntar begreppet på sid 101 i Barnlitteraturforskning: en introduktion och
menar att det gäller “längd, format, illustrationstäthet”. Weinreich utveklar dock detta ytterligare
i Weinreich, s 41
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bilderboken. Då bilderboken är en form som används – åtminstonde för

närvarande – nästan uteslutande för barn är denna typ av adaptation ett tydligt

sätt att signalera en målgrupp. Perry Nodelman kommenterar dock den

historiska kopplingen mellan barn och bild som något av en slump:

Indeed, history seems to suggest that the connection between
children and pictures that we so take for granted was purely
fortuitous, a random combination of circumstances that has nothing
to do with the actual characteristics of children.109

Oavsett om detta är sant eller inte, vilket jag kan föreställa mig är diskutabelt,

kvarstår det faktum att mediet bilderbok, så som det ser ut idag, signalerar

barnläsare. Sådant som material, bokens storlek, typografi med mera, har

betydelse i uppfattningen av boken och tas hänsyn till då en bok ska anpassas för

det tänkta barnets förväntningar. Vanligt är till exempel att texten får

förhållandevis litet utrymme på varje sida, eller att texten är av ett större typsnitt.

Curtain är utgiven som en barnbok anpassad efter den tänkta

målgruppen medan Thimble är en text med tillförda bilder utgiven på det icke-

barnorienterade Hogarth Press vilket gör en analys av samspelet text/bild mindre

givande. David Lewis sammanfattar en vedertagen syn på bilderboken (som inte i

samma utsträckning kan sägas gälla för den illustrerade texten representerad av

Thimble): ”A text in this sense is something woven together, a cohesive

patterning of inter-related strands that adds up to more than a mere

accumulation of individual parts”.110 Han påpekar i samma stycke att det finns en

teknisk aspekt där den moderna trycktekniken tillåter en högre nivå av

interaktion mellan text och bild än vad tidigare varit möjligt.

Den visuella bilden är skild ifrån texten genom sin oförmåga att

presentera en temporalitet, strukturen är holistisk och inte som verbal text

lineär.111 Seymour Chatman menar att de två typerna av kommunikation, textuell

och icke-texturell, ”may perform at each other’s service” och ger exempel som kan

                                      
109 Nodelman, Perry, Words About Pictures: the narrative art of children’s picture books,, Univ. of
Georgia Press, 1988, s 2
110 Lewis, David, Reading contemporary picturebooks : picturing text, London: RoutledgeFalmer,
2001, s 33
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liknas vid just bilderboksmediet:

[…] a reproduction of a famous painting hung on a stage backdrop
may subserve the dramatic text of words, gestures, and movements.
Or visual and auditory film images to intensify the feeling that the
plot is coming to a head. Of course, in this ’servile’ function, the
painting and the musical passage lose something of their
autonomy.112

Mitt perspektiv blir följaktligen att texten är primär och bilden ”servile” i fallet

med Curtain vilket gör min frågeställning tydlig: vad tillförs respektive berövas

texten när den sätts i relation till Julie Vivas bilder?

Materialitet

Jag använder mig av ordet materialitet för att tala om utformningen av boken,

där ingår till exempel teknik och paratexter. Detta kan sägas vara av större vikt i

en bilderbok än exempelvis i en roman, delvis på grund av att paratexten i

bilderboken oftare är en större procentuell del av helheten och delvis då det är

traditionellt vanligt att låta berättelsen börja redan på omslaget eller

försättsbladet.113 Att materialiteten är värd uppmärksamhet är otvivelaktigt och

faller tillbaka på läsarens förväntningar som börjar redan när boken som artefakt

placeras i våra händer. Kort sagt, sättet vi angriper texten på är beroende på hur

den är förpackad. Nodelman sammanfattar: ”[…] we respond differently to the

same story in different formats; what might seem forbidding and respectable in

hardcover often seems disposable and unthreatening in soft”.114 Detta är av

speciell betydelse i ett fall som Curtain där transmedieringen framförallt skett i

form och textens betydelse ändrats genom de nya företräden materialiteten

innebär. Bilderboken som fenomen gör läsaren trygg i sin förväntning på texten

som enkel och barnvänlig, en förväntan som gör vår tolkning av texten i högsta

grad skild från det som texten faktiskt signalerar.
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Boken som artefakt

Från att vara en liten oansenlig bok, inbunden i lila omslag med guldtext och

bara en illustration av en fingerborg på framsidan är boken nu mer än dubbelt så

stor, nästan kvadratisk. Den materiella formen framkallar genreförväntningar på

samma sätt som text kan göra och inom barnlitteratur är det en viktig del. Bland

de olika föreställningarna kring ideala format för böcker för barn finns bland

annat den att en stor bok är lättare för barnet att hålla och bläddra i samt att

”large pictures in the very large ones can be interpreted by inexperienced

eyes”.115 Samtidigt finns det idéer om det motsatta – sammanfattat i

föreställningen ”små böcker för små händer”. 116 Materialiteten börjar alltså göra

sig gällande redan i formen på artefakten, boken. Nodelman menar att dessa

koder och förväntningar kan ha olika ursprung:

[…] some of the codes that control attitudes, such as our
conventional association of smaller books with younger children,
seem to be arbitrary; while others, such as the focus on the
significance of setting that occurs in wider books, seem to emerge
logically from practical considerations.117

Att Curtain fått en form i den större skalan beror troligen just på att någon ansett

Vivas bilder vara vackrast som stora, att den flödande akvarelltekniken hon

använder lämpar sig bäst som tavel-liknande uppslag. Det har också effekter på

textens energi då stora böcker oftare har ett dynamiskt innehåll. Illustratörens

möjligheter styrs i allra högsta grad av den yta som står till förfogande och Vivas

stil i Curtain kräver stor plats, till skillnad från till exempel Beatrix Potters

detaljrikhet. Återigen är det en fråga om förväntningar enligt Nodelman:

We tend to read smaller books expecting charm and delicacy – and
to find it even if it is not there – and to read large books expecting
energetic rambunctiousness – and to find it even if it is not there.118
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Å andra sidan kan man tänka sig att när idén om Curtain  föddes ville förlaget,

eller vem nu idémakaren var, utnyttja det fantastiska flödet som texten erbjuder

och att texten således födde formatet, vilket gör analysen till något av en cirkel,

texten föder formatet som i sin tur föder texten på nytt.

I storleken på boken ingår också tjockleken, vilken i Curtain är

konventionell. Boken består av 15 uppslag exklusive satsblad och titelblad, vilket

faller inom ramen för Nina Christensens konvention om 12-16 uppslag i den

vanliga bilderboken.119

Omslag och titel

Curtains omslag är i flerfärgstryck, liksom resten av boken, och föreställer Nurse

Lugton i glasögon och med en gardin i knät. Baksidan av boken föreställer Nurse

Lugton i samma pose men sedd bakifrån, bilderna binds samman genom att

gardinen sträcker sig över bokryggen och på så sätt flyter bilderna samman. Att

låta omslagsbilden korrespondera med titeln och en eventuell huvudperson är

konventionellt, enligt Christensen i det närmaste regel. Hon menar att omslaget

”viser i stort set alle tilfælde bogens hovedperson, og navnet på denne vil oftest

indgå i titlen eller være identisk med titlen”. Hon tar också upp just samverkan

mellan fram- och baksida som en typisk trend i den moderna bilderboken.120

Nodelman, i sin analys av det han kallar väl fungerande bilderböcker, trycker på

möjligheten att anticipera spänning genom omslaget. Han menar att det är ett

ypperligt tillfälle att omedelbart kommunicera förväntan inför innehållets

eventuella magi. Att Vivas/förlaget valt att inte pryda boken med de mer

indragande motiven, djuren, leken och fantasin kan ha flera anledningar. Den

mest självklara är att öka spänningen genom att inte avslöja vad som ska hända,

en förklaring som dock känns haltande då bilden inte ens antyder att något

spännande ska hända. Det sammanfaller knappast med det Nodelman kallar

”appropiate expectations”.121 Välvilligt kan man se att spänningen i så fall skulle

ligga i korrespondensen med titeln. Den innehåller till skillnad från flera

                                      
119 Christensen, Nina, ”Indgangsvinkler til analyse af billedbøger”, Nedslag i
bornelitteraturforskningen 3., Roskilde Universitetsforlag, 2002, s 170
120 Christensen, s 172
121 Nodelman, 1988, s 49
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exempel på den moderna bilderboken inget jämlikt tilltal, däremot kan

informationen ”By the author of Mrs. Dalloway” ses som lockande för den

förmodade vuxna konsumenten. Där omslagets bild snarare signalerar harmoni

än spänning blir det samverkan med titeln som får framkalla förväntningen i och

med sin vikt på just gardinen. Det är Nurse Lugton’s Curtain som är objektet vi

ska följa förstår man och även om tyget på omslagsbilden är statiskt tar det upp

mycket plats och signalerar på så sätt sin betydelse för berättelsen. Genom en

generisk förväntan kan vi anta att det kommer att hända något speciellt med

gardinen även om ingen sådan ledtråd ges explicit i bilden.

Skyddsomslaget innehåller en informativ del av paratexten, en

vansklig placering då texten är beroende av pappersomslagets hållbarhet. Liksom

Christensen beskriver är denna del av texten snarare riktad till den vuxne,

inköparen av boken än till barnet122 och tar bland annat upp hur texten hittades.

This rare treat of a tale by legendary writer Virginia Woolf was found
among the manuscript pages of her well-loved novel Mrs. Dalloway.
Julie Vivas’s glorious illustrations bring Mrs. Woolf’s words to life to
create a magical volume that will enchant children and adults alike.

En kort beskrivning av innehållet som nog ska fungera inbjudande för barnet

återfinns också vilken, till skillnad från omslaget, understryker det fantastiska

innehållet:

An enchanted world, frozen in the pattern of a drawing-room
curtain, waits patiently while Nurse Lugton sews. Then as she falls
asleep in the lamplight, the antelope nods to the zebra, and soon the
elephant, the tiger, the ostrich, and all the other creatures awaken
and begin to make their way toward a sparkling lake and a magical
town.

Texten här är intressant då den innehåller en tolkning av staden som magisk,

vilket texten inte ger något belägg för mer än det osannolika i att den existerar i

en gardin. Att staden är ”enchanted” och väntar ”patiently” är också sätt att göra

spänning av en text som i sin ton är mycket mer stillastående än så.

                                      
122 Christensen, s 173
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På samma plats längst bak i boken är två korta infotexter om Virginia

Woolf och illustratören Julie Vivas, antagligen intressantare för den vuxna

läsaren än barnet.

Både försättsbladet och eftersättsbladet är dekorerade med vita

prickar, något som återkommer som mönster på Nurse Lugtons sjalett och på så

sätt bildar en visuell upprepning. Titelsidan har utöver titeln och information om

förlag, författare och illustratör en bild på en sykorg. Bilden förekommer ingen

annanstans i boken men kan inte heller sägas bidra till historien då den går i linje

med bokens innehåll utan är rent dekorativ.123

Narrativa verkningsmedel i bildstrukturen

Hur texten respektive bilderna är placerade i boken spelar stor roll för läsarens

uppfattning om rörelse. Likaså har bildernas inramning, eller icke-inramning,

effekt på hur nära läsaren känner sig berättelsen. I en text som saknar många av

de vanliga konventionerna kring barnlitteratur axlar bilderna ett större ansvar

vilket visar sig tydligt i läsningen av bilderna i Curtain.

Genom boken ligger texten på den ena av sidorna i varje uppslag,

varierande mellan vänster och höger, och består av två till tio rader per stycke.

Med få undantag är texten i första hälften av boken försatt till vänstersidan och i

senare hälften på högersidan. Placeringen av bilder på högersidan fungerar

traditionellt som en uppmaning för läsaren att bläddra vidare och bitvis

förekommer detaljer som en föraning om nästa uppslag. Detta kallas för

pageturners och återfinns exempelvis på sidan 12 där djuren är tecknade bakifrån

i en rörelse ner mot ett skymtande vattendrag för att på sidorna 13-14 visa djuren

som nått fram till strandkanten för att dricka. Här är pageturnern symmetrisk,

det vill säga: ”den verbala och den visuella pageturnern upprepar varandra”.124

Att texten efter mittuppslaget förflyttas till högersidan

kommunicerar att en framåtrörelse förbyts i en mer uppstoppande läsning. Det

ger en intressant visuell koppling till den klassiska uppbyggnaden exposition –

peripeti – upplösning, en berättarteknik som genom sin obefintlighet i texten här

                                      
123 Jfr Nikolajeva, 2000, s 72
124 Nikolajeva, 2000, s 81
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ges plats i bilderna. Det är således en av de mer subtila signalerna som

förespråkar en läsning av texten som klassiskt narrativ. Omedvetet kan läsaren

känna trygghet genom att kompositionen genom bilderna smälter bättre in i

föreställningen om en barnboks rörelse med en tydlig vändpunkt i mitten. Även

om man kan ifrågasätta hela poängen i en transmediering av Woolfs text är det

här ett bra exempel på hur bilderbokens speciella egenheter kan framkalla en

läsning av en text som texten i sig själv inte erbjuder.

Där just avsaknaden av vändpunkt är signifikant och ett av

problemen i en traditionell barnboksläsning av texten bidrar bilderna till att

förstärka illusionen av att vändpunkten trots allt existerar.

Även om Thimble inte kan ses som någon egentlig förlaga då också

den är utgiven postumt, och med illustrationer placerade av förlag/illustratör, är

det ändå intressant att se skillnaden i bildernas placering. Illustrationer varierar

från vänstersida till högersida på varje uppslag och har alltså ingen

korresponderande relation till textens eventuella rörelse. Bilderna är inte heller

flytande som ofta i moderna bilderböcker utan statiska och inramade. Detta

skulle visserligen kunna tillskrivas tryckmöjligheterna på 60-talet men ökar

distansen mellan läsare och text och kan inte jämföras med dåtidens bilderböcker

för barn. Användandet av ramar är ett av bilderbokens specifika verkningsmedel

för att förstärka intrycket av exempelvis statisk respektive dynamisk handling. Att

som i Curtain låta bilderna täcka hela uppslag utan ramar anses inbjudande och

läsaren tillåts komma närmare berättelsen än i den distanserade texten.

Nodelman menar att den icke-inramade bildstrukturen är vanlig i böcker där

rörelse och känslor fokuseras och här hittar vi ytterligare ett tecken på

adaptationen. Texten är som visats fattig på just rörelse och känslor och

kontrasteras på så sätt genom den dynamiska användningen av bilderna. Där

texten är distanserad fungerar bilderna som en inbjudande motvikt. Liksom den

narrativa strukturen avbildas i bild snarare än som brukligt i text representerar

bilden den indragande funktionen som Woolfs text inte erbjuder och som

konventionen säger att barn vill ha.

Genom sin form och det nya mediets möjligheter tar alltså texten ett

steg närmare den traditionella barnlitteraturen och signalerar en läsning som den



64

mer ambivalenta texten inte självklart möjliggör.

Vivas estetik och bildernas funktion

Julie Vivas är en erfaren bilderboksillustratör och hennes bilder är dominerande

i Curtain. Till stor del präglas boken av att bilderna avbildar den information vi

får i texten men även att textens bilder överglänser illustrationerna vilket skapar

redundans. En text som är så full av egna, språkliga bilder, ställer illustratören

inför problem då den funktion illustrationerna ska ha redan är upptagen.

Jämförelsen mellan visuell bild och språklig bild görs av Nodelman i Words About

Pictures: ”The pictures in picture books operate as descriptive passages operate

in novels; they interrupt the action so that readers may be informed of the way

things and people look”.125 Kompositionsmässigt tar bilderna stor plats och

blöder alltid över mitten mer eller mindre och bäddar på något sätt in textfälten.

Vivas använder sig också av diket, det parti där vänster- och

högersida möts (och där det är vanskligt att placera viktiga detaljer då de kan

drunkna i häftningen) genom att på flera ställen använda avskiljningen mellan

höger och vänster i motivet. Exempelvis är vänstersidan i uppslaget 11-12 en

förgrundsbild på två grodor medan högersidan visar djuren på avstånd på väg

bort. Uppslaget 21-22 visar tre barn på vänstersidan, den vänstra flickan vänd åt

vänster, blickandes uppåt en giraffhals, och de två andra barnen vända mot

högersidan, framsträckandes en skål (med mat?) till djuren som alla är vända åt

vänster. Resultatet blir ett uppslag där dynamiken finns i mötet mellan vänster

och höger, där rörelsen på vänstersidan huvudsakligen är åt höger och vice versa.

Interaktionen mellan djur och människor är närmare i bilden än någonsin i

texten, där djuren hela tiden beskrivs på distans.

Ett ökat barnperspektiv visas också genom helbilderna av Nurse

Lugton på första och sista uppslaget. Där berättelsen tar sin början och avslutas

är vinkeln rakt från sidan, ögonhöjden verkar anpassad för ett barn. Vivas bilder

tillför således ett element av lek och rörelse som saknas i texten, vilket stärker

bokens framtoning som barnbok.

                                      
125 Nodelman, s 246
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Den icke-mimetiska tolkningen

Bilderbokens speciella företräden skapar möjligheter för läsaren/tolkaren att

hitta andra dimensioner än texten ger. Maria Nikolajeva väljer i Bilderbokens

pusselbitar att tala om bilderbokens modalitet. Modaliteten signalerar hur

mimetiskt respektive symboliskt vi bör läsa texten. Bilderboken har en unik

förmåga att skapa komplex modalitet genom kontraster i bild och text.

Medan den verbala berättelsen ofta intar barnpersonens subjektiva
synvinkel och framställer händelserna som sanna (indikativ
modalitet) kan vissa visuella detaljer antyda att historien bara
utspelar sig i barnets fantasi.126

Där texten är indikativ i sin modalitet och ingenstans språkligt ger oss en

anledning att misstro det verkliga, eller mimetiska, skapar bilderna då och då

tydliga indikationer på att Millamarchmontopolis är en fantasi. Meningen med

denna nya infallsvinkel är förmodligen att den förväntade barnläsaren ska känna

sig mer inbjuden till den annars ganska distanserade texten. Denna teori styrks

ytterligare genom att de motstridigheter i modalitet som Curtain innehåller,

nästan alltid är i samband med bilder av människor – barn.

Den optativa modaliteten som adaptation

Det uppslag som visar processionen av ”great dignitaries” är ett tydligt exempel

på diskrepansen text-bild och effekten av att texten har transmedierats. I bilden

skildras en rad av livligt lekande barn, de karaktärer som i texten beskrivs,

drottning, bödel, amiral, blir i illustrationen till en maskerad. Generalen som

utan illustrationen förmedlar bilden av en man med värdighet och allvar är hos

Vivas en pojke bärandes på bärstolen, fromt blickandes ner på apan vid sina

fötter, utklädd i militärkläder. Utklädningen blir tydlig också hos den pojke som

fått på sig en Napoleonliknande utstyrsel men som på underkroppen bär

zebrarandiga byxor och för stora kängor. Ingenstans i illustrationen syns spår av

den bild av stramhet Virginia Woolfs uppräkning av högstatustitlar framkallar.

                                      
126 Nikolajeva, 2000, s 233
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Också bödeln återfinns i ett barn med en svart huva som ler, vilket känns som en

absurd och obehaglig lek. Här får texten en helt ny betydelse genom

bilderboksformen, en betydelse som inte har stöd i någon av texterna. Detta är

kontrapunkt i personskildringen – ord och bilder beskriver personer i motsägelse

till varandra.127 Genom domesticering har dessa främmande titlar blivit till en

maskerad där barnläsaren kan relatera och ikonotexten har fått ett ökat

barnperspektiv.

Liksom jag tidigare tagit upp i Really it was a beautiful sight (2005)

var en av de primära barnlitterära komplikationerna i Thimble bristen på

barnprotagonist. Det är ett tydligt brott mot den barnlitterära traditionen att inte

erbjuda en karaktär vars ögon i någon mån återspeglar barnets perspektiv.

Genom transmedieringen har en ny möjlighet öppnats till att skapa

barnreferenter och textens problematik avhjälps således genom bilderna. Här har

bilderboksmediet en unik funktion att ändra upplevelsen av texten utan att

faktiskt ändra i texten.

Även om Millamarchmontopolis i texten är ett drömlandskap med tydliga

fantastiska drag är det lekfulla barnperspektivet obefintligt och förmedlas helt

genom bilden. Kontrapunkten sker i genreklyftan mellan fantastisk och realistisk

berättelse och är ett exempel på genre-eklektik.128

Det finns också en ideologisk skillnad då avbildningen av barn med

olika etniska ursprung inte har något stöd i texten utan känns som en tydlig

produkt av 1990-talets strävan efter mångfald. I personskildringen på uppslaget

17-18 återkommer detta:

The elephants drank; and the giraffes snipped off the leaves on the
highest tulip trees; and the people who crossed the bridges threw
bananas at them […] (C17)

Här motsvaras ordet ”people” i bilden av två mörkhyade pojkar och en ljusare

flicka. Det är ytterligare ett exempel på en politisk korrekthet i 90-talets USA

som skulle varit otänkbar för Woolf och bilden ger på så sätt en anakronistisk

                                      
127 Nikolajeva, 2000, s 36
128 Nikolajeva, 2000, s 37
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nivå till boken. Det är heller inte helt enkelt då det i USAs historia finns

rasistiska paralleller mellan afro-amerikaner och apor, något som i en politisk

läsning skulle beröras genom hur färgskalan och ansiktsuttrycken på pojkarna

och aporna sammanfaller. Bilderbokens starka tradition av att förmänskliga djur

gör denna relation ännu mer problematisk.

I en adaptation till den förmodade barnläsaren har det neutrala

”people” förstärkts av bilden till att innebära just barn. Detta tydliggörs

ytterligare genom den ena pojkens leksak, någon slags vimpel, och flickans

utstyrsel med liknande vimplar som ger ett lekfullt intryck av färg och rörelse.

Illustratörens val

En av hörnstenarna i en bilderboksanalys är medvetenheten om illustratörens val

och vilka effekter de har på texten.

We take it for granted that, unlike wallpaper or the sky, a picture is
particularly worth looking at – that it is likely to contain something
of special interest or particular meaning to us simply because an
artist has chosen to offer us this specific visual information and must
have had some good reason for doing so.129

Då Woolfs text är så deskriptiv har inte illustratören varit tvungen att välja ut

händelser på samma sätt som i en mer händelserik text, det är inte isolerade

händelser som beskrivs. Ett val har dock gjorts och oavsett om läsaren reflekterar

över det eller inte innebär det något för vår läsning, vi tillskriver bilderna

betydelse. Jag vill först fokusera på några av de uppenbara problem Vivas ställts

inför i sin illustration; beskrivandet av omgivningen och övergången från verklig

värld till fantasilandskap. Om dessa kan räknas till de mer planerade strategierna

från illustratörens håll vill jag också visa på de – inte nödvändigtvis medvetna –

estetiska drag som kännetecknar Vivas och vilka effekter dessa skapar i läsningen

av Curtain.

                                      
129 Nodelman, 1988, s 49
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Omgivningen

Det negativa rummet som djuren kliver ut i på uppslagen 5-6 och 7-8 gör att

händelserna i Millamarchmontopolis delvis saknar bakgrund. De få mer

utvecklade landskapsperspektiven saknas i flertalet uppslag där djur och

människor avbildas mot en blank bakgrund. Nodelman menar att bakgrunden

ofta erbjuder läsaren en bild av relationen mellan en karaktär och dess

omgivning, något som omöjliggörs i användandet av negativt rum.130 När de barn

som hos Vivas representerar Woolfs ”great dignitaries” rör sig över uppslaget är

det bara förekomsten av en liten apa längst ner till vänster i bilden som föreslår

att vi befinner oss i en exotisk miljö. Utöver de konstnärliga aspekterna kan

illustratören genom avsaknad av bakgrund hålla berättelsen öppen för tolkning,

vi vet inte vart leken befinner sig. Det är framförallt i personskildringen som

mötet mellan text och bild skapar diskrepans. De uppslag som beskriver djur är

mer symmetriska och saknar ofta en kompletterande nivå då språket är rikt och

visualiserande.  I de uppslag som skildrar naturen i Millamarchmontopolis är

illustrationerna framförallt varierande i perspektiv.

Det första av dessa uppslag hittar vi på sidorna 9-10 där en rad djur

räknas upp i texten och bilden är direkt symmetrisk och på så sätt bildar viss

redundans. Detta uppslag innehåller ingenting i bilden som inte texten redan

omfattar, inte heller perspektivet bidrar till någon komplettering. Bristen på

luckor gör uppslaget relativt ointressant då den textmässiga beskrivningen

erbjuder mer stimulans för fantasin än den realistiska akvarellen. Den funktion

bilden fyller är rent dekorativ, något som ofta används inom illustrerad poesi, en

genre som är ovanlig i Sverige131 men inte helt obetydlig i läsningen av Curtain.

På nästa sida har bilden fått rörelse. Elefanten och de andra djuren som

betraktats från sidan ses nu bakifrån/underifrån, ett perspektiv nära marken. I

högerkanten skymtar vattnet, symmetriskt med textens ”Down they went to

drink” (C11). Det är överhuvudtaget mycket lite i bilden som inte är symmetriskt

med texten. Grodorna som nämns hoppande i texten är avbildade i förgrunden

klättrandes på blomstjälkar tillhörandes rosor och prästkragar – ”roses and

                                      
130 Ibid., s 46
131 Nikolajeva, 2000, s 51
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daisies” (C11). Det är snarare texten som kompletterar bilden som inte lyckas

återge den känsla av fantasi och förtrollning som texten erbjuder. Ett talande

exempel är solen, traditionellt målad, som ska illustrera den dubbla världen:

”Over them burnt Nurse Lugton’s thimble like a sun” (C11). Genom en bild som

är rent beskrivande och som raderar spelet mellan den ”verkliga” världen och

drömmen/fantasivärlden, förlorar boken i ambivalens och styrka. Bilden inte

bara återger en bråkdel av textens innebörd, den omöjliggör också de

föreställningar texten framkallar genom att ersätta dem med sin tolkning. Perry

Nodelman skriver:

[…] the pictures enforce a division between subject and object,
viewer and picture, quite different from the breaking down of the
subject-object division implied and called forth by language on its
own.132

Han refererar till Wolfgang Iser som understryker hur bilder på ett annat sätt än

text kommunicerar en bestämd tolkning, utan samma möjligheter till egen

kreativitet. Hans exempel gäller för filmatisering av text men är ekvivalent till

bilderboken:

[an image] not only reproduces an existing object, but it also
excludes me from a world which I can see but which I have not
helped to create […] 133

Iser menar alltså, antagligen med rätta, att oavsett hur bilderna ser ut så kommer

de aldrig kunna få läsaren att producera mening till en text på samma sätt som i

en text utan bilder. Inbyggt i bildernas funktion finns en reduktion av läsarens

egen fantasi och kreativitet. Däremot finns det flera exempel på bilderböcker där

bilderna försöker överträffa fantasin eller vara så öppna att de i sig inspirerar till

ytterligare spänning. Den typen av bilderbok som Curtain representerar är

numera ovanlig – i alla fall i Sverige – då den snarare underdriver än överträffar

det fantastiska från den verbala texten. Greppet att göra en sol helt ordinär, som

                                      
132 Nodelman, 1988, s 230
133 Iser, Wolfgang, The Act of reading: a theory of aesthetic response, John Hopkins Univ. Press,
1969, s 139
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i texten både är en fingerborg och en strålande sol, är så pass ointressant ur

bilderboksforskningssynpunkt att jag inte kan hitta någon information i min

bilderboksteori. Anledningen att välja denna platta tolkning torde ligga i

illustratörens idé om barn, vilken verkar vara att komplexitet är olämplig i

barnboken. Möjligheten finns naturligtvis också att det helt enkelt är brist på

fantasi som skapar den enkla lösningen. Det är en omvänd förstärkning där

texten får komplettera bilden med ökad fantasi, vilket får mig att undra varför

man valt bilderboksmediet överhuvudtaget till en text som uppenbarligen är mer

”bildlig” i sig själv.

Den förenkling som bilderboken erbjuder bryter alltså helt mot det

vi vet om Woolfs strävan och Thimbles estetiska företräden. Otvivelaktigt bottnar

detta i en syn på barn och vad barn vill ha och Nikolajeva uttrycker en rättmätig

ilska: ”[C]ritics who have looked into the matter claim that simplification is the

result of ignorance about the extensive research into children’s literature and

into the young readers’ appreciation of literary texts. We could add that it is a

token of disrespect for young readers and their mental capacity”.134

Övergången

Den mest utmanande uppgiften i transmedieringen av Woolfs text till bilderbok

är skildrandet av övergången mellan den ”verkliga” världen och

fantasilandskapet. Här är det återigen intressant med personskildringen då den i

bilden erbjuder en återgång till en mer realistisk tolkning av fantasilandskapet än

texten. I en läsning av bara bilderna går berättelsen från verklighet till fantasi,

tillbaka till verklighet, via fantasi och tillbaka igen. Pendelrörelsen förekommer

inte på samma sätt i texten, eller i alla fall är gränsen mellan fantasilandet och

Nurse Lugtons vardagssituation hela tiden konstant.

Skillnaden mellan fantasygenren i bilderboken och i romanen ligger
i bildens förmåga att direkt återge påhittade miljöer och figurer, att
skildra förvandlingar och andra fantastiska händelser som i
romanen bara kan beskrivas eller antydas.135

                                      
134 Nikolajeva, 2005, s 199
135 Nikolajeva, 2000, s 53
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Den egentliga övergången till fantasi hittar vi på uppslaget sid 5-6. Gardinen som

med sitt djurmönster legat över Nurse Lugtons knä, stilla, börjar plötsligt få liv

och djuren kliver ut från sina fixerade platser i väven. Uppenbarligen är det här

ett sätt att illustrera hur de statiska djuren får liv, samtidigt finns det en viss

kontrapunkt i rummet då djuren i bilden kliver – från väven – ut i negativt rum,

det vita på bladets yta. Textens fantasiland tar aldrig ett kliv utanför gardinens

ramar, den värld som beskrivs existerar och lever visserligen, men interagerar

aldrig med världen utanför tyget. 

När en illustratör som Vivas breder ut sin bild av gardinen över

uppslaget skulle storleken kunna ge en känsla av just storhet. Jag menar dock att

illustrationen av tyget snarare förminskar den hyperbol som finns i Thimble men

lägligt nog inte i Curtain: ”all the animals in the world were trooping down to the

lake […]” (T5). En illustration av den språkliga bilden är omöjlig och även om

texten i Curtain är större i sin begränsning – ”troops of wild beasts” – är

fortfarande illustrationen en förminskning genom sina tydliga konturer. Genom

avbildningen av djur och människor blir läsarens fantasi begränsad och intrycket

blir att det är just de djur på bilden – varken fler eller färre – som utgör bokens

karaktärer.

Maria Nikolajeva tar bland annat upp sänggående som en

initialsituation vanlig för att skapa en tolkning av att händelserna är drömmar.

Det som skiljer Curtain från en mer bruklig fantasiresa i bilderboken är att den

som somnar inte är samma person som ”ser” i fantasilandskapet. Nurse Lugtons

”sänggående” är visserligen den utlösande faktorn men till skillnad från till

exempel Alice i Underlandet är det inte barnet/protagonisten som somnar (eller

förmodas somna). Det är således inte heller någon protagonist som gör den

fantastiska resan utan läsaren, vägledd av berättaren. Det finns inga subversiva

eller dubitativa element vare sig i bild eller text när Nurse Lugton vaknar till.

Bilderna följer texten symmetriskt och enda undantaget är – vilket vi nu vant oss

vid – att bilden som illustrerar ”all the animals” (C27-8) innehåller både djur och

barnmänniskor.
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Bortvalda scener

Ett av de få ställen där det är intressant att jämföra Vivas med hennes

föregångare Duncan Grant är i partiet om Nurse Lugton på zoo som saknas i

Vivas illustrationer men ingår bland Grants få bilder. Vivas väljer istället att

illustrera texten med en närbild på den sovande Lugton något som kanske gör

henne mer allmängiltig då en bild av henne på zoo skulle vara tvungen att ta

ställning till miljöskildring, kläder, med mera, och bidra till vår tidsplacering av

texten. Vivas skildring av Lugton är överhuvudtaget mer neutral, de associationer

man som erfaren läsare får av en barnjungfru från Woolfs tid, den stränga

kvinnan med paraplyet som både är en symbol för uppfostran och fantastiska

utflykter i Mary Poppins anda, är ersatt med en rundlätt kvinna i rufsigt hår.

Tittar vi noga hittar vi dock paraplyet från texten lutat mot stolen där kvinnan

sitter, en stol som knappas är ekvivalent med den Windsor chair som omtalas i

Thimble.

Färgsättning

Färgvalet i bilderboken är något av det mest omedelbart framträdande och dess

betydelsebärande funktion ska inte underskattas. Nodelman formulerar det väl

som ”[a] nonnarrative effect thus develops profound narrative implications”.136

Den färgskala illustratören valt för Curtain är inte

uppseendeväckande och följer ofta det realistiska. På en punkt verkar dock

färgsättningen ha en betydelsebärande funktion och det är den blåskala som

djuren är ritade i när vi först märker hur de lösgör sig från – den blå – gardinen.

Att det är just blått, himlens och havets färg, som dominerar vid sidan av den mer

naturalistiska färgskalan har belägg i texten och bör alltså snarare tolkas som en

Woolfsk tanke än tillskrivas Vivas idé. Synestetiskt representerar blått en

dragning åt det melankoliska och sammanfaller med textens stillastående snarare

än med barnbokens traditionella händelserikhet, ”the predominante blue […]

seems to express two common associations – both melancholy and serenity”.137

                                      
136 Nodelman, 1988, s 60
137 Ibid.
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När djurens förflyttning från gardinen är ”färdig” in i det exotiska

landet får djuren sina naturliga färger och det blå blir på så sätt gardinen och

förflyttningens basfärg. Detta återkommer på uppslaget 25-26 och 26-27 där

Nurse Lugton vaknar och färgskalan återigen drar åt det blåa, giraffen som varit

mer naturalistiskt gulaktig får blåa rutor, liksom aporna och elefanten.

Färgrörelsen sammanfaller med rörelsen från vänster till höger då barnen på

vänstersidan är färgglada medan flickans kjol på högersidan flyter samman i den

blåhet som fördjupas höger-neråt till en visuell pageturner.

Då Curtain som visats ovan på flera sätt verkar sträva efter att

understryka de barnlitterära konventionerna är den dominerande blåskalan

snarare konsekvent mot Woolfs text. Då den är explicit uttalad i texten har valet

för Vivas antagligen fallit sig självklart men främjar inte nödvändigtvis för den

läsning boken verkar vilja implicera. Perry Nodelman beskriver hur ”[i]t seems

that picture-book illustrators often take advantage of associations with color

combinations of which they themselves may not even be aware”.138 Curtain visar

att detta även gäller för det motsatta. Färgskalan kan mer eller mindre

medvetetet signalera kontrast mot de företräden boken verkar vilja befästa.

Utan att spekulera för mycket i Julie Vivas intentioner har jag velat

visa på några tydliga markörer för ett nytt barnperspektiv. Bilderbokens

målgrupp är antagligen en av förlaget konstruerad bild av amerikanska barn –

vilken är underskattande och ibland närmast idiotförklarande. Den ambivalens

som ger texten liv har effektivt bortrationaliserats till förmån för en enklare

läsning. Även om recensionerna visar att Vivas bilder uppskattas väcker de två

frågor; är det vuxna som uppskattar dem för att de tror att barn ska göra det och

är det verkligen motiverat att använda Woolfs text?

Slutdiskussion

Liksom jag i inledningen berättade om det svåra men spännande med att göra en

analys som inte har någon tidigare forskning att vare sig ansluta sig till eller

                                      
138 Ibid., s 64
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polemisera mot är jag i slutdiskussionen knappast mindre förvirrad. Jag har

visserligen kunnat peka på skillnader i texterna som tydligt bidrar till olika

läsningar och förståelser men på grund av avsaknaden av en tydlig texthistorik är

det svårt att dra slutsatser om hur detta kommer sig. Vi vet inte vilken av

texterna som är ursprunglig, även om bilderboksmediet naturligtvis har

tillrättalagt en perception av texten så är de textuella skillnaderna närmast

oförklarliga.

Wallace Hildick har tydligt byggt mycket av sin slutsats av textens

målgrupp från biografiska fakta, vilka säkert stämmer men egentligen inte

bevisar något. Oavsett om Woolf själv – vilket inte är fallet – explicit deklarerat

barnet som målgrupp för Thimble, hade det enligt mig inte räckt för att slå fast

textens natur. Utan att närmare gå in på vad som definierar barnlitteratur är det i

alla fall säkert att författarintentionen ensam inte kan bära det ansvaret. För att

ta ett exempel ur Woolfs samtid så har J. R. R. Tolkien starkt betonat att Bilbo

var hans bok för barn medan Ringen-triologin var för vuxna. Idag ser vi

annorlunda på hans fantastiska berättelser vilket både indikerar att kontextuella

förändringar påverkar vår läsning och att det krävs en noggrannare studie av

texten för att kunna dra några slutsatser om den implicita läsaren. Jag har i min

analys försöka hålla frågan öppen om Thimbles tänkta mottagare medan jag i

läsningen av Curtain tydligare har utgått ifrån den målgrupp som det nya mediet

innebär.

Min förståelse har ökat genom att jag gått in närmare i Virginia

Woolfs stil och tankar om estetik. Genom exempel ur Mrs. Dalloway och Woolfs

dagböcker och brev har jag kunnat visa hur Thimble är ett eko av sin litterära

kontext, vilket är romanen. Den tanke som Hildick först erbjöd mig har växt till

ett reellt alternativ, att Thimble - vid sidan av flera liknande utkast och skisser – i

allra högsta grad bär spår av Mrs. Dalloway och är särskilt besläktad med den

scen i vilken texten hittades. Framförallt är det i fråga om perspektiv min

parallell-läsning blir användbar då scenen i Mrs. Dalloway har en fokalisator i

Septimus och vem som ser därmed får en förklaring.

Jag har också kunnat föreslå andra läsningar av Thimble, dels

släktskapet med ekfrasen, vilken i enlighet med Hans Lunds term ikonisk
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proijicering är vanligt förekommande i impressionistisk litteratur, dels

prosadikten. Den unika stilistik som ger texten sin Woolfska prägling, skapas

genom meningsdynamiken, upprepningarna, det betraktande perspektivet, skulle

ha varit problemfri om texten getts ut som poesi. Möjligheten till detta skulle

varit stor då samtida författare genom modernismen hade friheten att överskrida

gränserna mellan barn och modernistisk poesi, vilket visats bland annat i fallet

Lennart Hellsing. Att inte dra fördel av detta innebär att den implicita läsaren är

svår att ringa in utan handledning – ett problem som delvis löses med att öka

våra generiska förväntningar genom paratexten.

Detta innebär att en transmediering har stora effekter på texten, då

läsaren omedelbart ges information om förväntad genretillhörighet. Jag har

också kunnat visa att den texten som valts till adaptationen har stora fördelar

gentemot Thimble när ett amerikanskt förlag vill förstärka textens barnlitterära

konventioner. Detta blir tydligt genom en närläsning av Curtains text och dess

ökade kausalitet och didaktik i jämförelse med Thimble. Barnmotivet som är

relativt obefintligt i Thimble har genom textmässiga och bildmässiga

förstärkningar fått ökat fäste och öppnar upp boken för en antagen barnläsare.

Denna ibland övertydliga bearbetning i bilden förvränger textens ambivalenta

tilltal, förstärker en lämplig ideologi, och ger inte utrymme för läsarens fantasi på

samma sätt som i Thimble. Som beskrivits är detta extra tydligt när Woolfs

högtidliga bild av en procession i bilden motsvaras av lekande barn. Denna

kontrapunkt i karaktär är knappast en stilistisk medveten diskrepans utan

snarare ett sätt för Julie Vivas eller förlaget att förstärka en optativ läsning av

texten. Modaliteten är visserligen komplex så till vida att texten är nära den

mimetiska tolkningen medan bilden är mer symbolisk. Detta är dock gjort utan

den komplexitet eller de luckor som skulle kunna göra läsningen mer intressant

ambivalent. Mer eller mindre medvetet har adaptationen låst texten i en läsning

utan den progressiva öppenhet som modernisterna eftersträvade. Vivas

illustration är möjligen korrekt och avbildar mycket av det som står i texten men

verkar glömma bort det som är texten. Detaljerna återges men inte

helhetsintrycket.

Curtain är en mer sluten text där tolkningen känns mera självklart
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premierad åt ett håll (som avsett för barnläsare) och Thimbles subtila

relativisering av denna läsning gör i mitt tycke den texten mer intressant. Det

finns luckor i texten där Woolfs stilistik och experimenterande med röst och

betraktande får större spelrum. Någon egentlig förklaring kan inte ges till detta

då varken biografiska eller förlagsmässiga facit finns. Här skiljer sig bilderboken

från texterna som fristående då den är ett resultat av ett medvetet beslut – att ge

ut texten i bilderboksform. Anledningen till valet av text kan visserligen vara

slumpmässig, kanske visste inte förläggarna att den text som gavs ut under

namnet Thimble skiljer sig så markant från texten i Times Literary Supplement.

Troligare är dock att texten valts på grund av sin mer traditionella och

auktoritära stil, vilken, tråkigt nog kan man tycka, fortfarande anses mer lämplig

för amerikanska barn.

Redan i min förra uppsats fick jag känslan av att min text hade

placerats i en barnlitterär kategori utan egentlig reflektion över textens egna

signaler. En del av en tydlig trend att ge ut barnböcker av ”kändisar” , döda eller

levande  Utan att hävda att jag nu kommit fram till något absolut svar tycker jag

att texten förtjänar uppmärksamhet då den genom Curtain återigen hävdat sin

rätt som barnlitterärt verk utan vidare hänsyn till de modernistiska dragen.

Texten har hamnat i en ofördelaktig position då barnlitteraturforskningen

fortfarande är marginaliserad. Och ett i själva verket utmärkt forskningsobjekt,

där modernismen och de barnlitterära dragens starka relation manifesteras, har

fallit mellan stolarna.
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Nurse Lugton’s Golden Thimble

She had given one great snore. She had dropped her head, thrust her spectacles

up her forehead, and there she sat, by the fender with her thimble on her finger,

and her needle full of cotton, snoring, snoring – on her knees, and covering her

apron, a large piece of figured blue stuff. The animals had not moved until – one,

two, three, four, five – Nurse Lugton snored for the fifth time. Ah! the old

woman was asleep. The antelope nodded to the zebra; the giraffe bit off a leaf of

the tree. For the pattern on the stuff was this: all the animals in the world were

trooping down to the lake and the pagoda, and the boat and the bridge to drink.

(T5)

But so long as Nurse Lugton stitched, there they stood: the elephant with his

trunk in the air; the zebra with his front hoof raised; the giraffe smelling the

leaves, and the monkey holding the nut in his paws. The stuff was blue stuff; a

curtain for Mrs. Gingham’s fine big drawing-room window. They were only

patterns so long as old Nurse stitched. But directly she began to snore, the blue

stuff turned in to blue air, and the trees waved; you could hear the people

crossing the bridge to market. Immediately, the animals began to move.

(T7)

First the elephant and the zebra; next the giraffe and the tiger; the ostrich, the

mandrill, the marmot and the mongoose followed; the penguins and the pelicans

waddled and waded alongside. Over them burnt Nurse Lugton’s golden thimble

like a sun; and when Nurse Lugton snored, all the animals heard the wind

roaring in the trees. Down they went to drink and, as they walked, the blue

curtains became covered with grass, and roses and daisies, white stones and red;

and puddles and reeds and ditches and cart tracks with frogs hopping quickly in

and out of the grass lest the elephant should tread on them.

(T8)

On they went. They stood by the lake to drink. Really it was a beautiful sight –

and to think of it all, lying across old Nurse Lugton’s knees, as she snored, on her

Windsor chair in the lamplight; to think of her apron covered with roses and
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grass, with great wild beasts which she had only poked at through the bars with

her umbrella at the zoo!

For she was mortally afraid of wild beasts, and could she have known that

she had wild beasts all over her, as she slept, what would she have said? Poor old

woman! Even a little beetle made Nurse Lugton yell. And now her apron was

covered with stags and albatrosses, elephants, penguins and wild jungle leopards.

But she knew nothing of it all.

(T11)

So the elephants drank, and the giraffes ate the tulip trees; and the people who

crossed the bridge threw apples and pineapples into the air for them to catch,

and beautifully crescent-shaped rolls filled with rose leaves and honey. These the

monkeys loved. The old Queen of the town came by in her palanquin; the

general of the army passed; so did the Prime Minister; the Admiral; the

Executioner; and other great dignitaries on business in the town, which was a

very beautiful place called Millamarchmontopolis. Nobody harmed the lovely

beasts; but it was well known that nobody could ever catch them.

(T12)

For it was said that a great ogress had them in her toils. Her name was Lugton.

She had a face like the mountain, with great precipices and avalanches and

chasms for eyes and hair, nose and teeth. And she caught the animals, and froze

them, and they stood still on her knee all day, till she fell asleep, and then they

came in the evening to Millamarchmontopolis to drink.

Suddenly old Nurse Lugton gave a great gasp and a twitch and woke up.

For a bluebottle was buzzing round the lamp and woke her. All the

animals lay still on her knee once more. And Nurse Lugton went on stitching at

Mrs. Gingham’s drawing-room curtain.

(T15)
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Nurse Lugton’s Curtain

Nurse Lugton was asleep. She had given one great snore. She had dropped her

head; thrust her spectacles up her forehead; and there she sat by the fender with

her finger sticking up and a thimble on it; and her needle full of cotton hanging

down; and she was snoring, snoring; and on her knees, covering the whole of her

apron, was a large piece of figured blue stuff.

(C1)

The animals with which it was covered did not move till Nurse Lugton snored for

the fifth time. One, two, three, four, five -  ah, the old woman was at last asleep.

The antelope nodded to the zebra; the giraffe bit through the leaf on the tree

top; all the animals began to toss and prance.

(C3)

For the pattern on the blue stuff was made of troops of wild beasts and below

them was a lake and a bridge and a town with round roofs and little men and

women looking out of the windows and riding over the bridge on horseback.

(C5)

But directly the old nurse snored for the fifth time, the blue stuff turned to blue

air; the trees waved; you could hear the water of the lake breaking; and see the

people moving over the bridge and waving their hands out of the windows.

(C7)

The animals now began to move.  First went the elephant and the zebra; next the

giraffe and the tiger; the ostrich, the mandrill, twelve marmot and a pack of

mongeese followed; the penguins and the pelicans waddled and waded, often

pecking at each other, alongside.

(C9)

Over them burnt Nurse Lugton’s golden thimble like a sun; and as Nurse Lugton

snored, the animals heard the wind roaring through the forest. Down they went

to drink, and as they trod, the blue curtain (for Nurse Lugton was making a

curtain for Mrs. John Jasper Gingham’s drawing-room window) became made of

grass, and roses and daisies, strewn with white and black stones; with puddles on

it, and cart tracks, and little frogs hopping quickly lest the elephants should tread

on them. Down they went, down the hill to the lake to drink.
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(C11)

And soon all were gathered on the edge of the lake, some stooping down, others

throwing their heads up. Really it was a beautiful sight –

(C14)

and to think of all this lying across old Nurse Lugton’s knees while she slept,

sitting on her Windsor chair in the lamplight – to think of her apron covered with

roses and grass, and with all these wild beasts trampling on it, when Nurse

Lugton was mortally afraid even of poking through the bars with her umbrella at

the Zoo! Even a little black beetle made her jump. But Nurse Lugton slept;

Nurse Lugton saw nothing at all.

(C16)

The elephants drank; and the giraffes snipped off the leaves on the highest tulip

trees; and the people who crossed the bridges threw bananas at them, and tossed

pineapples up into the air, and beautiful golden rolls stuffed with quinces and

rose leaves, for the monkeys loved them.

(C17)

The old Queen came by in her palanquin; the general of the army passed; so did

the Prime Minister; the Admiral, the Executioner; and great dignitaries on

business in the town, which was a very beautiful place called

Millamarchmontopolis.

(C20)

Nobody harmed the lovely beasts; many pitied them; for it was well known that

even the smallest monkey was enchanted. For a great ogress had them in her

toils, the people knew; and the great ogress was called Lugton.

(C22)

They could see her, from their windows, towering over them. She had a face like

the side of a mountain with great precipices and avalanches, and chasms for her

eyes and hair and nose and teeth. And every animal which strayed into her

territories she froze alive, so that all day they stood stock still on her knee, but

when she fell asleep, then they were released, and down they came in the evening

to Millamarchmontopolis to drink.

(C23)
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Suddenly old Nurse Lugton twitched the curtain all in crinkles. For a big

bluebottle was buzzing round the lamp, and woke her. Up she sat and stuck her

needle in.

(C26)

The animals flashed back in a second.

The air became blue stuff.

(C28)

And the curtain lay quite still on her knee. Nurse Lugton took up her needle, and

went on sewing Mrs. Gingham’s drawing-room curtain.

(C29)


