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Sammendrag 
I denne oppgaven ser jeg på samspillet mellom tekst og bilde i barneboken Den store 

røde hunden av Erlend Loe. Jeg kommer altså til å undersøke både de tekstlige og 

billedlige virkemidlene i boka og i analysen kommer jeg til å legge vekt på det jeg 

kaller et karnevalistisk preg ved denne historien.  

Erlend Loe har skrevet flere romaner, barnebøker og filmmanus og er kanskje 

en av Norges mest kjente forfattere i dag. Hans litteratur betegnes ofte som 

postmodernistisk men i det ligger blant annet bevisstheten om at det som blir framstilt 

som virkelig, også har en fiksjonell karakter. Litterære begrep sånn som 

karnevalisme, intertekstualitet, humor og ironi er også virkemidler i postmodernismen 

og noe som kjennetegner Loes forfatterskap. Jeg skal se på disse virkemidlene når jeg 

analysere teksten og illustrasjonene og fokusere på hvordan karnevalisme som begrep 

preger boken.  
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Innledning 

I denne oppgaven vil jeg analysere Erlend Loes Den store røde hunden med vekt på 

samspillet mellom tekst og bilde. Jeg kommer altså til å undersøke både de tekstlige 

og billedlige virkemidlene i boka og i analysen kommer jeg til å legge vekt på det jeg 

kaller et karnevalistisk preg ved denne historien, både når det gjelder tekst og bilde. 

Grunnen til at jeg valgte å arbeide med en illustrert barnebok er at jeg har 

jobbet i flere barnehager, både på Island og i Norge, og etter den erfaringen har jeg en 

klar følelse av at barn liker bildebøker overfor bøker uten bilder og derfor hadde jeg 

lyst til å analysere illustrasjonene  i boken og se på hvilken rolle de spiller og hvordan 

de er med på å uttrykke følelsene til hovedpersonen Felicia . 

Jeg tror nesten alle barn liker å se på bilder. Bildene kan hjelpe barn å 

konsentrere seg bedre på historien og de hjelper barn å huske historien. Hvordan Loe 

og Hiorthøy lar illustrasjonene og teksten spille sammen synes jeg er fascinerende og 

jeg mener at denne metoden appellerer spesielt godt til barn.  

Den store røde hunden fant jeg i et av bibliotekene i Reykjavik. Jeg valgte 

denne boken fordi bokkåpen var så tydelig med denne sterke røde fargen og de store 

bokstavene. Jeg fant ut at jeg kunne bruke illustrasjonene og fargene i boken som et 

spesielt tema i oppgaven fordi etter min mening spiller de en veldig stor rolle. Mitt 

prosjekt vil altså ta sikte på å undersøke forholdet mellom tekst og bilde og hvordan 

karnvalisme preger både tekst og bilde. 

 I første kapittel gir jeg en kort introdukjson til forfatteren Erlend Loe og Den 

store røde hunden.  Deretter bruker jeg et kapittel på barnelitteraturens utvikling med 

fokus på den illustrerte barneboken. I diskusjonen går jeg nærmere inn på Den store 

røde hunden spesielt og analyserer den ut i fra illustrasjoner, tekst og karnevalisme 

som begrep. Jeg vi se hvordan karnevalismen gjenspeiles i tekst og bilde, hvilken 

funkjon den har og hvorfor det er lurt å bruke den i en barnebok på det 21.århundret. 

De kildene jeg brukte var blant annet Norsk barndom i to etapper av Harald 

Bache-Wiig, Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin 

Beate Vold, Å bygge en verden av ord av Åsfrid Svensen, samt flere bøker, artikler og 

internettkilder. 
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Erlend Loe og Den store røde hunden 

 Erlend Loe er født i Trondheim i 1969. Han har skrevet flere romaner, barnebøker og 

filmmanus og er kanskje en av Norges mest kjente forfattere i dag. Hans litteratur 

betegnes ofte som postmodernistisk men i det ligger blant annet bevisstheten om at 

det som blir framstilt som virkelig, også har en fiksjonell karakter. Litterære begrep 

sånn som karnevalisme, intertekstualitet, humor og ironi er også virkemidler i 

postmodernismen
1
 og noe som kjennetegner Loes forfatterskap.  

Alle hans bøker er oversatt til svensk og Den store røde hunden er også 

oversatt til dansk. I 1993 debuterte han med boken Tatt av kvinnen og året etter gav 

han ut sin første barnebok Fisken, som handler om Kurt.  Erlend Loe har skrevet seks 

bøker om Kurt og i 2006 var det premiere på animasjonsfilm som er laget etter boken 

Kurt blir grusom. Loes største suksess er uten tvil romanen Naiv.Super som fikk 

benevnelsen generasjonsroman. Den ble utgitt i 2006 og fikk Europisk ungdomspris 

for den,  Prix Européen de Jeunes Lecte.
2
 Naiv.Super. er oversatt til 19 språk, t.o.m 

islandsk.
3
  Naiv.Super var oversatt til islandsk av forfatteren Þórarinn Eldjárn og utgitt 

hos Vaka-Helgafell i 2000.
4
  Den store røde hunden var først utgitt i Norge av J.W. 

Cappelens Forlag a.s i 1996. Samme år fikk Erlend Loe Kultur- og 

kirkedepartementets billedbokpris for barne- og ungdomslitteratur for Den store røde 

hunden (sammen med illustratøren Kim Hiorthøy).  

    Språket i Den store røde hunden er enkelt og direkte og ganske lettlest. Det er 

det enkle språket og humoren som sikkert gjør bøkene så populære hos både barn og 

voksne. Illustrasjonene i boken er humoristiske og sammen med teksten blir stilen 

morsom men har på samme tid en spennende undertone og der spiller farger og andre 

virkemidler en viktig rolle. I diskusjonen vil jeg snakke mer om dette og fokusere på 

litterære virkemidler og budskap ut fra tekst og bilde, og med fokus på karnevalisme 

som et begrep. 

 

                                                 
1
 Wikipedia. The free encyclopedia. Sist endret 29.april 2011. ,, Litterær modernisme-Wikipedia “. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Litterær_modernisme. Sett 11.mai 2011. 
2
 Katrine Mellingen Kaldal. ,, Erlend Loe “. Cappelen Damm. 

http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=7055. Sett 7.april 2011. 
3
 Wikipedia. The free encyclopedia. Sist endret 4.april 2011. ,, Erlend Loe “.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Erlend_Loe. Sett 7.april 2011. 
4
 Land og saga. ..Ofurnæfur-Erlend Loe “ 

http://www.landogsaga.is/section.php?id=4222&id_art=4387. Sett 7.april 2011 

http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=7055
http://no.wikipedia.org/wiki/Erlend_Loe
http://www.landogsaga.is/section.php?id=4222&id_art=4387
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Barnelitteratur i Norge: Et kort oversikt  

I dette kapittelet vil jeg gi et kort oversikt over barnelitteraturens historie. Jeg vil se på 

utviklingen av barnebøker med fokus på den illustrerte barneboken.  

Det har vært en stor utvikling innenfor barnelitteraturens historie. Relativt sett 

er det ikke så lenge siden barne-og ungdomslitteratur först ble tatt på alvor og sett på 

som egen kategori. Det var omkring det siste århundreskiftet som barndom og kultur 

for barn ble først sett på som en viktig del av kulturutvikling i Norge. Utviklingen av 

barnelitteraturen i Norge følger samme mønster som i Europa med det untaket at 

Norge var i lang tid både språklig og kulturelt i fellesskap med Danmark. Situasjonen 

endret seg ikke stort med frigjeringen i 1814 fordi det tok tid å skape marked rundt 

norsk litteratur.  

De første tiåara av 1800-tallet var markeden svært liten og skolebøker var de 

bøkene som dominerte. Biblioteker ble ikke opprettet før på 1830-tallet og biblioteker 

for barn og ungdom var knyttet til skolene og lærere og prester var de som stod for 

utlån og innkjøp. Barnelitteratur tidlig på 1800-tallet var en blanding av lærende, 

oppdragende og underholdende stoff som lignet på det som ellers ble brukt i 

undervisningen.
5
  De første barnebøkene var vanligvis blanding av salmer, moralske 

fortellinger og stoff om naturen og verdenen. Slike bøker hadde ingen stor utbredelse 

fordi bare et fåtall hadde råd til å kjøpe bøker i noen særlig utstrekning. Det er ikke 

før i midten av 1800-tallet som det ble en ordentlig utvikling av barnelitteratur i 

Norge. Eventyrsamlingene til Asbjørnsen og Moe var utgitt og hadde mye å gjøre 

med utviklingen og Henrik Wergelands skrifter også, men han både skrev og 

oversatte barnelitteratur.
6
 

Mot slutten av 1800-tallet fikk stadig flere barn tilgang til bøker, takket være 

velstandsutviklingen og forbedring av skoleverket og i de neste ti-årene av 

århundreskiftet økte utgivelsene av barnebøker. I denne tiden er målet for oppdragelse 

klart og kjønnsrollene blir skillet med såkalte gutte og jentebøker. Jentebøkene 

handlet ofte om hjemmet og husverk mens guttebøkene handlet mer om eventyr og 

utdanning.  

                                                 
5
 Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (2005) : Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det 

norske samlaget, s.18-19. 
6
 Asbjørn Kolberg. ,,barnelitteraturhistorie. “ 

http://prosjekt.hint.no/abk/public_html/barnelitteraturhistorie.htm. Sett 11.april 2011. 
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Fra 1890-1918 er ofte kalt gullalderen i norsk barnelitteratur. Mange forfattere 

som skrev for voksne skrev også for barn. I denne perioden har realismen sitt 

utspring, men realismen betegnet norsk barnelitteratur langt inn i det 20.århundre.
7
 

I denne perioden er det skrevet bøker som handler om barnets oppvekst og plass i 

familie og samfunn men også minner fra egen barndom, historier fra landsbygda 

o.s.v.  

Mellomkrigstiden, fra 1918-1940, som tok med seg realismen fra gullalderen 

men barnelitteraturen utviklet seg på den måten at det begynte flere forfattere å skrive 

og flere typer litteratur ble født. Bøker sånn som speiderbøker, sjøfortellinger og 

gutte-og ungpikebøker ble populære. Skillet mellom gutte-og jentebøker, som var 

kjent på 1800-tallet, ble nå enda større og mer synlig. Bøker ble satt i system og utgitt 

i spesielle serier. 

 Under okkupasjonen i Andre verdenskrig (1940-1945) var det mange 

forfattere som skrev ingenting og det var ikke så stor utvikling innenfor 

barnelitteraturen fordi bøker  ble sensuert. Denne perioden kan derfor ikke akkurat 

kalles en gullalder innenfor barnelitteraturen. Like etter krigen kom det flom med 

voksenlitteratur med krigsinnhold men ikke så mye for barn. Årsaken til det var at 

formidler mente at barn som hadde gjennomlevd fem års krigstid  trengte trygghet, 

også i litteraturen. Men det kom en hel del masseproduserte utenlandske bøker inn og 

spesielt bildebøker. Disse bøkene var ofte opplærende; lærte barn å passe seg i 

trafikken og ta vare på helsen 
8
 Når det nærmer seg 50-åra er det flere og flere 

forfattere som begynner å skrive og vi får bøker av Thorbjørn Egner, Alf Prøysen og 

Anne-Cath.Vestly. 

I boken Norsk barndom i to etapper snakker Harald Bache-Wiig om 1950-åra 

som en gullalder: ,,Men i Norge har også 1950-åra fått en særlig forgylling i 

barnekulturell sammenheng. Også denne gang er det snakk om et slags 

gjennombrydd. “ 
9
  Gjennombryddet kan vi takke barnetimen og forfatterene som jeg 

nevnte ovenfor. Dette sammen hadde en stor betydning for etterkrigsbarna. Anne-

Cath Vestly hadde en stor påvirkning på barnelitteratur med sine bøker om Ole 

Aleksander. De handler om hverdagen og og de hverdaglige problemer vi må løse. I 

                                                 
7
 Bergen Offentlige Bibliotek. ,, Norsk barnelitteratur 1798-1998-Bergen Offentlige Bibliotek 

“.http://bergenbibliotek.no/blogg/barnelit. Sett 12.mai 2011. 
88

 Ibid 
9
 Bache-Wiig, Harald (1999): Norsk barndom i to etapper. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget 

Vigmostad & Bjørke AS, s.7-8. 
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hennes bøker var det ofte barna som måtte gjøre tingene selv og hun tok opp 

konflikter og følelser sånn som sjalusi og ensomhet ( f.eks. Mormor og Lillebror  og 

Knerten). I denne perioden er det realismen som dominerer men med vekt på 

hverdagen og vekt på barneperspektivet. 

 På 70-tallet var realismen også tilstede men ble mer problematisk og fokusen 

på politikk og samfunnet. Kvinnefrigjøringen, skilsmisse, død og rasisme var f.eks 

emner i litteratur i denne perioden. I Norsk Barnelitteraturhistorie står dette: .. […] 

barnelitteraturen skulle vere stemme for undertrykte grupper i samfunnet og ordleggje 

deira røynsler, ønske og draumar.” 
10

  Skjønnlitteraturen skulle speile samfunnet og 

fokusere på det ideologiske innholdet. 

 På 80-tallet og 90-tallet ble emnene i barnebøker mer psykologiske og fokusen 

på den individuelle i steden for samfunn. Folk ble mer opptatt av seg og sitt og 

problemene ble mer privatiserte. Fokusen ble også mer på selve teksten i steden for 

selve innholdet, eller som Norsk Barnelitteraturhistorie beskriver dette: ,, Den 

litterære instutisjonen ble mer opptatt av litteraturens eigenart og autonomi og av den 

språklege utforskinga av barnelitteraturen som sjanger. “
11

 

Den illustrerte barneboken er den barnelitterære sjangeren som har ekspandert 

mest i løpet av de siste 30 årene. Jeg tror de fleste er enige at hvis man tenker på 

barnelitteratur da er det bildeboken som er det første man kommer på, i allefall i 

barnelitteratur beregnet for yngre barn. I kapittel 4 i boken Norsk barndom i to 

etapper snakker Harald Bache-Wiig om at i de siste tiår av forrige århundre begynte 

billedkunstnere for alvor å interesse seg for illustrasjoner i publikasjoner beregnet på 

yngre barn. Ifølge Harald hadde dette sammenheng med en viss overkapasitet og 

mulighet for inntjening: ,,men også med en holdningsendring […] man innså etter 

hvert betydningen av kvalitet også i den sterkt ekspanderende billedproduksjon 

beregnet på denne målgruppen.”
12

  

I siste halvpart av 1800-tallet ble det utvikling i teknologi innen reproduksjon 

og trykking som gjorde billedproduksjon mulig. Denne utviklingen ble p.g.a 

                                                 
10

 Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (2005) : Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det 

norske samlaget, s.259. 
11

 Ibid, s.270 
12

 Bache-Wiig, Harald (1999): Norsk barndom i to etapper. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget 

Vigmostad & Bjørke AS, s. 58 
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urbanisering og velstandsøkning som gjorde folk mer opplyste og 

reproduksjonsteknikkene ble derfor stadig bedre, billigere og ikke minst hurtigere. 
13

  

Internasjonalisering av bokmarkeden, særlig fra midten av 1960-årene, har og hatt 

mye å si. Kontaktnettet som ble bygd opp gjennom internasjonale 

barnebokorganisjasjoner etter krigen, f.eks den årlige bokmessa i Bologna
14

 og 

illustrasjons-biennalen i Bratislava, har spilt en viktig rolle for utviklingen av 

bildeboken og har gitt internasjonale impulser.
15

   

Så var det trykketeknikken som hadde enda større inntrykk og store endringer 

på 70-tallet. Det var spesielt spesialisering og utbredelse på samtrykk som fikk et helt 

annet omfang tidlig på 70-tallet. Samtrykk gjorde det mulig å produsere en bildebok 

samtidig for flere forlag i flere land. For små språkområder er det vanskelig for en 

bildebokutgiving til å bære seg økonomisk men samtrykk gjør opplaget større og 

prisen lavere. Samtrykket førte inn mengder av pekebøker, tilrettelagde og sterkt 

barberte utgaver av eventyr og klassikerer, fakta-og emnebøker inn på det norske 

markedet.  

Til å bære en norskprodusert bildebokproduksjon opprettet Norsk Kulturfond i 

1969 en produksjonstøtte til nye norske bildebøker. Med slik støtte var det mulig for 

forlag å satse på denne sjangeren. Det er ingen tvil om at denne støtteordningen har 

stimulert forfattere og bildekunstere til å prøve nye veier. Noen av de bøkene som ble 

utgitt da, fant veien ut i verdenen og i løpet av 80-og 90-årene ble norske bildebøker 

en viktig eksportartikkel.
16

 

                                                 
13

 Ibid, s. 59 
14

 Barnebokmessa i Bologna, på italiensk La Fiera del Libro per Ragazzi og engelsk The Bologna 

Children's Book Fair, er verdens ledende internasjonale bokmesse for barne- og ungdomsbøker, samt 

salgsmesse for filmer og multimedia for barn. Messa varer ei knapp uke og blir arrangert hver vår i 

universitetsbyen Bologna i Italia. Den ble første gang holdt i 1964: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Barnebokmessa_i_Bologna 
15

 Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (2005) : Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det 

norske samlaget, s.263. 
16

 Ibid 

http://no.wikipedia.org/wiki/Italiensk
http://no.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Bokmesse
http://no.wikipedia.org/wiki/Barne-_og_ungdomsb%C3%B8ker
http://no.wikipedia.org/wiki/Barnefilm
http://no.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://no.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://no.wikipedia.org/wiki/Italia
http://no.wikipedia.org/wiki/1964
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Diskusjon 

 Litterær analyse: Teksten i Den store røde hunden 

Den store røde hunden handler om jenten Felicia som er på tur ute på landet sammen 

med besteforeldrene sine og fetteren William. Når boken begynner er Felicia den 

første personen vi møter dersom hun står ute og spiser et eple på et varmt sted ved en 

skog og et stup. De har stoppet der for å ta pause før de fortsetter å kjøre. Felicia er i 

konflikt med besteforeldrene og William og synes de er urettferdige og hun føler seg 

derfor utenfor. Hun lager et plan om å stykke av inn i skogen. Hun går seg bort i 

skogen og blir redd fordi det blir mørkt og hun hører rare lyd og oppdager at hun er 

helt alene. Heldigvis finner hun et hus i skogen. I huset bor en snill mann som heter 

Roar. Roar bor alene i huset og er avhengig av rullestol. Felicia for lov til å spise 

middag hos ham og overnatte der. Roar forteller henne om den store røde hunden og 

viser henne et bilde av den. Han sier at det eneste som kan styre hunden er en ropert 

som ingen vet hvor er.  

Dagen etter må Felicia gå igjennom skogen helt alene for å finne veien hjem. 

Roar gir henne en matpakke og et kompass og sier at hun må gå rett sørover til å 

komme ut av skogen så fort som mulig. Desverre kan han ikke følge henne fordi han 

er i rullestol som er umulig å ferdes med igjennom skogen. I skogen møter Felicia den 

farligste hunden i verden, den store røde hunden.  

Hunden sluker Felicia og hun havner inne i magen til hunden. Inne i magen 

ser Felicia mange forskjellige ting og hun finner fyrstikker og en lighter. Fyrstikkene 

bruker hun til å tenne et bål sånn at det blir brann inne i magen til hunden. Hun ser 

noe som skinner helt innerst i magen når hun tenner på bålet og hun ser at det er 

roperten som Roar snakket om. Hun vet at hun kan bruke roperten senere til å styre 

hunden. Magen til hunden fylles av røyk og hunden må opne munnen for å drykke 

vann, og Felicia sniker seg ut fra munnen når den gjør det. Hunden blir kjempesint når 

den ser Felicia men Felicia tar roperten til munnen og bruker den til å styre hunden. 

Hunden gjør alt hun sier og Felicia får den med seg sørover for å finne 

besteforeldrene og William. De møter dem og Felicia bruker roperten til å styre 

hunden og hunden til å styre besteforeldrene og William. Historien ender med at 

Felicia er den som styrer alle sammen.( Loe: 1996)  
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Straks fra første side får leseren vite at Felicia er hovedpersonen. Vi får se 

historien igjennom henne så synsvinkelen er hos Felicia. Dette er en 3.persons 

fortelling og fortelleren er autoral, dvs. fortellingen fortelles utenifra.  Det er Felicia 

som er vår helt og det er henne som leseren spiller på lag med. Andre personer i 

historien er bestefar, bestemor, William, Roar, brannmennene og politimennene og 

den store røde hunden. Man kan si at William, Roar og den store røde hunden er på en 

måte hovedpersoner også. De spiller store roller som har mye å si om hva som skjer i 

boken. De er nøkkelpersoner.  

Grunnen til at Felicia står i konflikt med besteforeldrene er at William får 

gjøre ting som Felicia får ikke lov til og hun opplever urettferdighet fordi hun er 

yngre og har lysere stemme en ham. I skogen møter Felicia Roar som forteller henne 

om hunden og det er ham som hjelper henne å komme seg ut av skogen (selvom han 

desverre kan ikke følge henne). Den store røde hunden er selvfølgelig en av 

hovedpersonene fordi boken heter jo etter den og det at Felicia møter hunden er 

klimakset i historien fordi den får Felicias utvikling til å skje. 

Andre personer er bipersoner og vi får ikke vite hva de heter, fordi det er etter 

min mening unødvendig. Dersom Felicia er et barn da er det normalt at hun bare 

kaller besteforeldrene sine får bestemor og bestefar og det samme med 

brannmennene, vi trenger ikke å vita hva de heter fordi de er bare store grupper.  

Når jeg så på navnene til de viktigste personene ville jeg sjekke hva de betyr 

til å se om det var noen symboler i egennavnene. Jeg så på betydningen av navnene på 

internettet og fant ut at de kan godt reflektere egenskapene deres. Det er bare fire 

egennavn i boken: Felicia, William og Roar. 

Felicia er ikke et vanlig navn i Norge, det er faktiskt ganske få som bærer 

navnet. Ifølge navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå er det bare 218 kvinner som 

har Felicia som første fornavn og 117 kvinner sem har Felicia som eneste fornavn.
17

  

Dersom Felicia er hovedpersonen og er særklok passer det bra at hun bærer et så 

uvanlig navn. Navnet Felicia kommer av det latinske ordet felicitas som betyr “ 

lykke”.
18

  Betydningen passer bra fordi hun har lykken med seg hele tiden og blir 

veldig lykkelig til slutt fordi hun etter min mening, seirer til slutt. 

                                                 
17

 Statistisk sentralbyrå. Sist endret 2011. ,, Statistisk sentralbyrå: Namn, namnestatistikk og 

namnesøk “.http://www.ssb.no/navn/. Sett 8.april 2011. 
18

 Wikipedia. The free encyclopedia. Sist endret 15.mars 2011. ,, Felicia-Wikipedia, the free 

encyclopedia “.http://en.wikipedia.org/wiki/Felicia. Sett 8.april 2011. 
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I følge Wikipedia er navnet William opprinnelig en engelsk variant av det 

germanske navnet Wilhelm som er sammensatt av to ord; wil og helm. Wil betyr vilje 

og helm betyr hjelm.
19

  Navnet passer bra for William fordi han virker ganske 

viljesterk og sta; han spør Felicia de samme tingene om og om igjen som hun synes er 

irriterende, men han gir seg ikke. Så er han beskyttet av besteforeldrene, de tar hans 

side når han og Felicia krangler. Hjelmen kan bety at han er beskytten av 

besteforeldrene. 

Navnet Roar kommer sikkert fra det norrøne ordet hróðr, som betyr ære eller 

berømmelse. Det andre navneleddet kommer sikkert av det norrøne ordet geir som 

betyr spyd, eller av det urnordiske *hariaR som betyr kriger, eller *wariaR, som betyr 

forsvarer.
20

  

Jeg synes navnet passer godt til Roar fordi han bor i skogen helt alene i en 

rullestol og klager ikke, som jeg synes er ærefullt. Han må leve i krig med den store 

røde hunden og han hjelper Felicia å komme seg utfra skogen; han forsverer henne og 

beskytter henne.  

Handligen skjer i nutiden ute på landet i Norge og varer et døgn; fra dagen 

Felicia stykker av og helt til dagen etter når hun går gjennom skogen etter at hun har 

overnattet hjemme hos Roar. Man kan jo godt tolke det på andre måter, f.eks sånn at 

kanskje skjedde dette over kortere tid og at det er Felicia som fantaserer om alt som 

skjedde i skogen, men jeg velger å tolke dette sånn.  

Oppbyggningen på den ytre handlingen av Den store røde hunden er klassisk. 

Den følger den såkalte spenningskurve som inneholder eksposisjon, komplikasjon, 

klimaks og avslutning (i denne rekkefølgen). I eksposisjonene blir vi presentert for 

Felicia. Felicia har et problem hun må løse, hun er i konflikt med besteforeldrene sine 

og fetteren William. Stigningen begynner når hun stikker av inn skogen og fortsetter 

til hun møter den store røde hunden. Når hun møter hunden er det klimaks i teksten. 

Til slutt har vi avslutning; problemet løses. Felica løser konflikten hun hadde i 

begynnelsen. 

Teksten er ganske enkel og lettlest. De  litterære virkemidlene Loe bruker er 

mange. Først bør nevne gjentakelser, spesielt når han skriver om Felicias tanke. Hun 

                                                 
19

 Wikipedia. The free encyclopedia. Sist endret 11.august 2010. ,, William-Wikipedia 

“.http://no.wikipedia.org/wiki/William. Sett 8.april 2011. 
20

 Wikipedia, the free encyclopedia. Sist endret 15.februar 2011. ,, Roar-Wikipedia 

“.http://no.wikipedia.org/wiki/Roar. Sett 8.april 2011. 
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tenker ofte på hvor de andre er dumme og hvor sur hun er og hun sier flere ganger at 

bestemor har sagt at hun har en lys og pystrete stemme. Vi får ofte se de samme 

setningene i historien. Når det er samtale mellom personer bruker Loe direkte tale. 

Det er kontraster i boken sånn som vond og snill, stor og liten og styggt og 

vakker, men kontrastene ligger mer i bildene en i teksten og det samme sies om 

overdrivelser som er mange men sees best i illustrasjonene (f.eks hvor fryktelig stor 

hunden er og hvor bittesmå besteforeldrene og William er i slutten av boken). Et 

annet virkemiddel som Loe bruker er allusjoner eller intetekstualitet. Han alluderer til 

noen kjente historier og eventyr. Felicia representerer en jentehelt og en annen 

jentehelt jeg kan tenke på (untatt Pippi Langstrømpe) er Ronja Røverdatter, som er 

også en av Astrid Lindgrens jentehelter. Hun er en jente som for ikke lov til å gjøre 

det hun vil. Ronja for ikke lov til å være venner med Birk som er sønnen til Borka 

som er lederen av Borkar-røverne som bor på den andre siden av borgen. Fedrene til 

Ronja og Birk nekter dem å være venner så de rømmer hjemmefra og ut i skogen 

sammen. Dette minner unektelig på det når Felicia rømmer inn i skogen.  I begge 

tilfeller er det barn som tar kontroll over en situasjon de ikke liker og prøver og endre 

den.  

Andre historier som Den store røde hunden minner om er Pinocchio, Rødhette 

og ulven og historien om Jonas og hvalen, fra Bibelen. Alle disse historiene handler 

om  noen som havner inne i magen til et stort dyr.  I alle fire tilfellene er 

hovedpersonene slukt av et dyr og de havner levende inne i magen men slipper ut til 

slutt. Det som Den store røde hunden og Pinocchio har felles er at hovedpersonen 

tenner bål til å komme seg ut av magen. Felicia finner fyrstikker og tenner bål sånn at 

hunden må kaste opp og hun  slipper ut av munnen til hunden. I historien om 

Pinocchio gjør Pinocchio akkurat det samme. Han tenner bål sånn at det blir masse 

røyk og hvalen må nyse og når den hoster slipper Pinocchio og hans venner ut av 

munnen til hvalen.
21

   I Jonas og hvalen slapp Jonas fri fra hvalen etter tre dager, jeg 

husker ikke hvordan men sikkert spyttet hvalen han ut.  I Rødhette og ulven sluker 

ulven Rødhette og bestemor og de slipper også  ut, men på en annen måte;  en jeger 

                                                 
21

 Hvalavefurinn. Sist endret 2002. ,, Gosi og hvalurinn 

“.http://servefir.ruv.is/hvalir/sogur/gosi_og_hvalurinn.htm. Sett 23.januar 2011. 
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kommer og lager et hull på magen til ulven sånn at Rødhette og bestemor kan komme 

seg ut.
22

.    

Så er det et eventyr til som Den store røde hunden minner også på;  Brødrene 

Løvehjerte av Astrid Lindgren. Det som dette eventyret har felles med Den store røde 

hunden er at hovedpersonene må kjempe mot et stort og vondt udyr.  I begge tilfeller 

seirer hovedpersonene fordi de kan styre hunden med noe. Felicia kan styre den store 

røde hunden med en ropert og  Jonatan kan styre dragen Katla med en lur som han tok 

fra den onde Tengil.
23

   

Det å bruke disse allusjonene tror jeg har den virksomheten at det er lettere å 

huske historien. Det som det kan også tilby er at barn kan referere til den fordi de har 

hørt om disse situasjonene før fra andre eventyr. Fleste barn i Norge og på Island 

kjenner historien om Rødhette og ulven og andre historier om noen som blir slukt, 

derfor appellerer teksten kanskje veldig godt til dem. En annen ting er at det med å 

være slukt er noe jeg tror alle kan tenke seg at er grusomt fordi mennesker liker 

vanligvis ikke å være innestengte. Denne føleslen av å være maktløs eller fast er noe 

fleste kan referere til og derfor må dette være en sterk virkemiddel i en bok.  Det kan 

også handle om en overgang, fra å være stengt inne i et trangt og mørkt rom til å 

komme ut i lyset . Kanskje dette er Felicias følelse når hun er sammen med 

besteforeldrene og William og at når hun slipper ut av magen og blir frigjort har det 

en dobbel betydning. 

Temaene i boken er utfra min tolking: urettferdighet, selvtillit, aldersroller 

snudd opp ned og det å bli voksen. Den har også et jentehelt tema, på samme måte 

som Pippi Langstrømpe bøkene er. Loe snur rollene hos personene i boken opp ned 

med å la den yngste styre de eldre. Ved å fokusere på disse temaene kan vi kanskje 

skjønne vi bedre Felicias følelser og lever oss bedre inn i boken. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Eventyrlige historier. Sist endret 17.april 2007. ,,Rødhette “. http://www.vedal.net/eventyr/?p=20. 

Sett 23.januar 2011. 
23

 Wikipedia, the free encyclopedia. Sist endret 7.april 2011. ,, Brødrene løvehjerte-Wikipedia 

“.http://no.wikipedia.org/wiki/Brødrene_Løvehjerte. Sett 21.januar 2011. 
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Bildeanalyse: Illustrasjonene i Den store røde hunden 

Kim Hiorthøy illustrerer alle barnebøkene til Erlend Loe. Han er født i Trondheim i 

1973 og er tegner, illustratør, fotograf og musiker. Han studerte billedkunst ved 

Kunstakademiet i Trondheim, tilbragte ett år på School of Visual Arts i New York og 

fra 1999-2000 studerte han ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1996 fikk 

hann og Erlend Loe Kultur-og kirkedepartementets billedbokpris for barne-og 

ungdomslitteratur for Den store røde hunden.
24

 Illustrasjonene i Den store røde 

hunden er store, tydelige og fargerike og de fyller sidene, helt fra første side til den 

siste. Det er mye samspill mellom teksten og illustrasjonene, men bildene gir 

betydningsfull informasjon om hva som foregår, skaper stemning og forklarer.  

De er med på å uttrykke Felicias følelser og spiller hele tiden på lag med teksten slik 

at det blir en helhet. 

          Etter min mening har illustrasjonene i boken, sammen med teksten et 

karnevalistisk preg. Jeg skal derfor i analysen av bildene og teksten legge vekt på det 

som etter min mening kjennetegner denne stilen. I karnevalismen er fokusen på det 

kropplige og komiske i bilder og etter min mening er bildebruket i Den store røde 

hunden det også. Mikhail Bakhtin (som jeg vil snakke nærmere om i kappittelet om 

karnevalismen) introduserte begrepet karnevalisme. Ifølge Bakthin er kroppen et 

sentrum for motstanden mot den offiselle ideologen. Det fysiske og konkrete ved 

kroppen ble vektlagt og kroppen ble fremstått som grotesk. Denne kroppsligheten 

viser til det som er felles for alle og legger samfunnsordenen under naturens lov og 

degraderer dermed makten.
25

 

Bildene i boken er komiske og nesten groteske De er store og ekstreme.  De er 

direkte og viser kroppslige detaljer sånn som tenner, negler, kjønnsorganer ofl.  på en 

komisk og overdrivende måte. Felicias tenner er store og utstående når hun spiser 

eplet på første side  og William har ektremt åpent smil og på den siste siden er 

besteforeldene byttesmå dersom de står i bakgrunnen og ser på Felicia og hunden. I 

midten, når boken når klimakset, er hunden er overdrivet stor og fyller to sider. 

                                                 
24
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Bildene varierer fra å være malte bilder og tusjtegninger til bildemontasjer. 

Fargene på illustrasjonene spiller en stor rolle i boken men også bruk av montasjer og 

andre forskjellige metoder.  

Hiorthøy teiper noen steder fast annen type papir på det originale bildet og 

tegner eller maler rundt den.  Illustrasjonene i boken dekker hele sidene og teksten er 

skrevet på bildene. Dette gjør det noen ganger vanskelig å lese teksten, spesielt når 

bokstavene er veldig små. Størrelsen på bokstavene varierer nemlig. Noen ganger 

bruker Hiorthøy store bokstaver, andre ganger små.  Han bruker store bokstaver når 

personene snakker høyt, men små bokstaver når de snakker lavt eller hvisker.  Han 

bruker typografien til å skape stemning i fortellingen. Dette gir barn muligheter for å 

huske historien lettere og forstå forskjellen mellom det å snakke lavt og snakke høyt.  

Bildene er rare, noen ganger litt skumle. De er råe og direkte. Et av bildene 

viser bestefar og William mens de står og tisser mot et tre.  Tegningen viser 

kjønnsorganene deres og at det kommer tiss ut av dem. På et annet bilde vises det 

Felicia mens hun bader i et lite vann, og der viser tegningen henne helt naken, dvs. 

med kjønnsorgan.   

Et annet trekk er overdrivelsene. Det som er overdrivet i Den store røde hund 

er hvor stor hunden er, den  er gigantisk og oppfyller alle forventninger man har fått. 

Man forventer så mye fordi Roar og Felicia har snakket veldig mye om hunden, Roar 

har vist frem et bilde av den, vi har hørt ulingen og sett skyggen til den  og spor av 

hundens pels og helt fra begynnelsen av boken vi har sett den røde fargen. Og man 

blir ikke skuffet. På side 22-23 i boken er det et bilde av hunden. Bildet fyller to 

helsider og er i midten av boken. Dette er uten tvil klimakset i boken og står til 

forventninger og er like skummel som man har vært redd for fra første side. 

Det som er også er overdrevet er ansiktstrekkene til personene. På side to er 

det et bilde av Felicia mens hun spiser et stort grønt eple. Vi får ser tennene hennes 

mens hun biter eplet og  vi ser at hun nyter å spise det fordi hun har lukkede øyne. 

Bildet er ganske stort, sikkert til å understreke at dette er hovedpersonene i boken.  

På neste side er Felicia sur fordi hun kjeder seg så mye i bilen og er irritert 

fordi bestemor kjeftet på henne og William ,, snakker bare om ting som Felicia syns 

er idiotiske […] De  kjører og kjører og det er ingenting å se på ut av vinduet unntatt 

trær. Når Felicia spør om de kan stoppe på en bensinstasjon og kjøpe is og tegneserier 

sier bestefar nei og bestemor sier at hun har så lys og pistrete stemme at det nesten er 

umulig å høre hva hun sier. “ (Loe, 1996:4). Dette gjør Felicia sur og bildet av henne 



 19 

viser det meget godt. Ansiktsutrrykket er ekstremt surt; både øynene, nesen og 

leppene viser det. Besteforeldrene og William ser  dumme ut. Med de må øynene uten 

øyesteiner og ser i det hele ganske idiotiske ut. På alle bildene i boken har 

besteforeldrene og William små øyner uten øyesteiner mens Felicia og Roar har store 

og vanlige øyner. Disse overdrivelsene gir leseren det inntrykket at Felicia og Roar er 

de eneste som er kloke og at man kan stole på dem. Mens de andre har det dumme 

blikket og øyner som minner på øynene til hunden, bare litt mindre. Dette kan man 

tolke sånn  at Felicia synes de er like “dumme” som et dyr.  

På den siste siden, helt til slutten av boken, er besteforeldrene og William  

tegnet ekstremt små  dersom de står i bakgrunnen og de har fortsatt bytte små øyne. 

Konstrastene mellom Felicia og dem er overdrivne og  jeg synes det det gir et klart 

bilde over hvem som dummet seg ut og hvem som har vunnet.  

Mønstret på kjolen til Felicia merker man straks fordi det endrer seg gjennom 

hele boken og det tenkte jeg måtte bety noe spesielt. Dette mener jeg at er en 

virkemiddel i boken for å beskrive Felicias følelser. På den første siden i boken har 

Felicia på seg en blomstrete kjole i brune farger. Det som er spesielt er at kjolen er 

klippet ut i en annen type papir og teipet fast på bildet. Dette kan bety at Felicia er 

ikke helt fornøyd og har ikke så stort selvtillit. Når Felicia rømmer bort inn i skogen 

blir kjolen hennes i samme farge som bakgrunnen, dvs. mønsteret går i ett med 

bakgrunnen, kanskje så det er ettere for Felicia å gjemme seg. Inne I skogen mens hun 

bader seg og soler seg er hun naken men når hun oppdager at hun er alene inne i 

skogen har hun på seg en blomstrete kjole i lyse, men utydelige farger. Når hun hører 

ulingen og ser skyggen blir kjolen igjen i samme farger som bakgrunnen fordi hun 

prøver å gjemme seg igjen. Deretter blir kjolen hennes rød som betyr kanskje at hun 

kommer nærmere den store røde hunden. Inne hos Roar har hun på seg en hvit 

nattkjole som kan bety hvor uskyldig hun er fordi hvit betyr jo uskyldighet. Dagen 

etter når hun forlater huset til Roar og begynner å gå igjennom skogen har hun på seg 

en blomstrete rød kjole. Fargen rød er tydelig på bildet, sikkert fordi den store røde 

hunden er i nærheten. Når hunden sluker henne blir kjolen lys og fargene svake og det 

betyr sikkert at hun føler seg maktløs. Inne i magen til hunden har hun på seg 

blomstrete kjole som er grønn med gule blomster på.  

Fargene er sterke som betyr kanskje at Felicia føler seg mer og mer selvsikker 

fordi hun vet at hun må stole på seg selv. Det er morsomt at hun har på seg en grønn 

kjole fordi grønn betyr frihet og liv, og Felicia er levende selvom hun ble slukt av 
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hunden og snart skal hun bli fri. Hun finner en lighter og tenner bål og da er kjolen 

hennes blomstrete i grå farge. Fargen kan symbolisere røyken som kommer fra bålet 

eller den kan bety nøytral, dvs. Felicia er nøytral fordi hun står midt i en situasjon 

som hun ikke vet hvordan ender; enten dør hun eller hun lever. Når hun har kommet 

seg ut av munnen til hunden og tar opp roperten og bruker den til å rope på hunden 

har hun på seg en blomstrete kjole med ganske sterke farger på  men kjolen er teipet 

fast på bildet, så Felicia er ikke helt selvsikker ennå. Hun blir helt selvsikker på neste 

bilde og da er det ingen teip på kjolen. Kjolen er hvit med vakre blomster på og 

Felicia sitter smilende på ryggen til hunden.  

Fargene og mønsteret på kjolene hennes blir sterkere ettersom Felicia blir 

sterkere og selvsikrere. Til slutt er kjolen ensfarget med tydelige blomster på som 

betyr kanskje at hun er fornøyd og selvsikker fordi hun har tatt kontroll.  

Fargene spiller altså en stor rolle boken. Når jeg så boken på biblioteket var 

det omslaget jeg merket straks. Boken vekker oppmerksomhet  fordi omslaget er rødt.   

Rød er en sterk farge og rød er en av primærfargene, som ikke kan blandes 

med andre farger. Wikipedia beskriver rød sånn: ,, Rødt er den mest energiske fargen i 

naturen og stimulerer og varsler [...] Rød farge i naturen kan markere både fare og 

giftighet, men også  en signalfarge for å tiltrekke seg oppmerksomhet […] Den 

energiske og intense rødfargen vekker sterke følelser og tiltrekker som 

oppmerksomhet […] i moderne fargepsykologi spiller rødt en særlig rolle […] 

Kraftige røde toner kan gi energi, stimulere til aktivitet og hisse til sterke følelser. 

Fargen virker både varm, nær og positiv, men også aggressiv og sint og kan varsle 

fare og kamp.”  
26

 

På baksiden står jo at dette er en livsfarlig bok for barn og voksne, så 

meningen er sikkert at boken skal vække litt redsel, den er farlig. Fargen rød er som 

en rød tråd igjennom boken.  I boken er hunden farlig og derfor passer det godt at den 

er rød, det ville være litt rart hvis den var gul eller hvit som betyr noe helt annet og 

egentlig det motsatte. På tittelsiden inne i boken merker vi den røde fargen straks. 

Den er malt rundt  bokstavene som viser tittelen og på venstre siden er det teipet på 

noe som ser ut som et værhår. Dette sammen kan bety at hunden er der allerede; den 

røde fargen kan symbolere håret til hunden, eller kanskje blod, og værhåret er sikkert 

værhåret til hunden. Dette kan gjøre leseren spennt fra begynnelsen, for min del er 
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dette uten tvil et sterkt symbol om at dette er en spnennende bok. Rød fargen kan også 

være tegn på at det er varmt. Første setningen i boken er sånn:  ,,det er varmt og 

Felicia har på seg en blomstrete sommerkjole ”  (Loe 1996:1) Fargen kan også 

påminne oss om at hunden er ikke langt unna.  

Hvis man ser på boken utfra politikk kan man si at hunden og fargen rød står 

for revolusjon, i dette tilfellet Felicias opprør mot de voksne. I politikk er rød sterkt 

knyttet til kommunisme og sosialisme. Felicia synes hun blir undertrykket av 

besteforeldrene, hun opplever urettferdighet. William for lov til å gjøre ting men ikke 

hun. ,, Bestefar sier at hun er for liten til å gå helt frem til stupet. Men William for 

lov, selv om han bare er et par år eldre enn Felicia. Bestemor mener også at Felicia er 

for liten. ”  ( Loe,1996:1) I boken der dette står er bakgrunnen rød; som jeg tror 

beskriver at Felicia begynner å bli sint, hun får sterke følelser om urettferdighet og 

kanskje straks der begynner hun å tenke på å flykte, dvs. hun forbereder et opprør.  

Rød har vært brukt i litteratur flere ganger og det mest kjente eventyr er 

sikkert Rødhette og ulven, som fleste barn i Europa kjenner. Rød er også kjent som 

fargen som gjør okser aggressive og er brukt i tyrefekting. Fleste er enige om at rød 

vekker sterke følesler; enten det er kjærlighet, redsel eller aggressjon. Rød har vært 

brukt som signalfarge for å vekke oppmerksomhet, ofte med betydningen om nød 

(den Røde kors, nødbremser er røde) forbud (Stop-merket) eller fare og giftighet 

(signalene på giftstoff). Alle disse ordene og tingene er aktuelle for mottakeren å 

forstå boken på eller oppleve boken.  

Det er andre farger i boken som er viktige og kan ha betydning. Brun er en av 

de fargene, men brun er  den dominerende fargen hjemme hos Roar. Felicia møter 

Roar i skogen, akkurat når hun tror hun ikke klarer mer:  

 

,, Hun er så sliten at hun begynner å gråte. Og akkurat da, mens tårene 

renner og hun ikke trar at hun skal klare mer, kommer hun til en glenne 

i skogen. Hun ser en eng, omringet av trær, og i midten ligger et lite 

tjern med vannliljer. Og der, på den andre siden av tjernet, står et lite 

hus, opplyst av sterke lyskastere. Det er ikke et fint hus. Det er det 

styggeste lille huset man kan tenke seg. “  (Loe, 1996:13)  

 

 

Huset hun snakker om er  huset til Roar. Huset er beiset brunt og faktiskt alt 

som står i nærheten av det er beiset brunt. Ved siden av huset er det et carport men der 

er det ingen bil, bare flere bøtter med brun beis i.  Rullestolen til Roar er også 
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brunbeiset, men Roar lever av å beise ting brune. (Loe, 1996:13)  Hvis man ser på 

brun i forbindelse med fargepsykologi og symbolikk har fargen ikke hatt noen viktig 

plass i disse fagområdene fordi brun ikke er en av de rene fargene. Derimot har brun 

vært brukt i politikk og er blitt et symbol for fascistiske og nazisistiske ideologier.   

Ifølge Wikipedia stammer bruken fra de tyske nazistene som før andre 

verdenskrig kledte seg i brune uniformsskjorter i forskjell fra f.eks de røde 

kommunistene eller de italienske, fascistiske svartskjortene.
27

   

I sammenheng med Den store røde hunden er den politiske forklaringen 

vanskelig å bruke, fordi det er ganske brutalt å snakke om nazisme i en barnebok. Det 

går an å lese dette på den måten at brun betyr en side i politikk og den røde den andre 

siden. F.eks det at Roar og den store røde hunden er i hvert sitt parti og står i et krig. 

Ideologen trenger ikke å være så sterk som nazisme og sosialisme. Jeg syns det er 

lettere å tolke brune fargen uten å blande politikk inn i betydningen. I steden kan man 

tenke på brun ut fra følelser og hvilken fenomener man kan forbinde fargen med. 

Brun er en mørk og tung farge og for noen kan den merke noe enslig.  Roar lever et 

ganske ensomt liv, inne i skogen. Han er sikkert ensom og brun er sikkert den eneste 

fargen han for tak i, derfor er alt han beiser brunt. Brun kan vi også forbinde med 

dyret bjørn. Roar og hans område kan merke en snill brun bjørn i skogen som hjelper 

Felicia. Dette er min tolking og bare en av mange forskjellige.  

Det som er så morsomt i  boken er hvor store og tydelige bildene er og derfor 

kan man godt tenke seg å bruke boken som materiell i samlingsstunder for barn i 

barnehager eller for barn i første klassene i barneskole.  

Når jeg sjekket om noen hadde gjort det før fant jeg ut at i Danmark hadde 

noen lærere brukt boken som materiell i undervisning. Lærerene brukte bildebøker til 

å lære barn å uttrykke følelser, gjenfortelle historier og gi dem innsyn i 

bildebokkulturen. Gerda Nielsen hos Dansklærerforeningen i Danmark anbefaler å 

bruke Den store røde hunden som materiell til å lære barn i 3.klasse å utrykke følelser 

med bilder og til å bli bedre kjent med bildebokgenren.
28
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På hjemmesiden til Danmarks Undervisningsportal-EMU bruker de Den store røde 

hund som et eksempel om billedbok fra skolebiblioteket lærere kan bruke som 

materiell i kurs for 1.-3.klasse som handler f.eks. om følelser og selvtillit.
29

 

Bilder kan brukes til å underholde, skape stemning og de speiler fortellingen. 

De brukes som fortellerfunksjon; de pynter teksten og gjentar den på en måte.  De kan 

gi teksten en større mening og det er lettere for barn å huske historien hvis det er 

bilder. Det må være sammenheng mellom ord og bilder til å skape ballansje i teksten.   

I teksten Fra symmetri til kontrapuntk: Billedbogen som kunstnerisk form beskriver 

Maria Nikolajeva og Carole Scott dette sammenspill på en forklarende måte:   

 

Mens billeder er overlegne til at skabe ydre beskrivelse, er ord 

naturligt bedre egnede til at udtrykke både indre kvaliteter og direkte 

tale, tanker og følelser. Billeder kan dog af og til være mere effektive 

og umiddelbare, når en persons indre liv skal udtrykkes, især når det 

gælder vage, uudtalte øsker, frygt og andre komplekse psykologiske 

tilstande. 
30

  

 

 

Dette er jeg helt enig med dem i, spesielt etter å ha lest og sett på samspillet 

mellom tekst og bilder i Den store røde hunden. 

Det som Maria og Carole snakker også om og er viktig er forskjellen mellom 

tekst og bilde:            

 

   Mens ord kun kan beskrive rumlige dimensjoner, har billeder 

ubegrænsende muligheder for at udforske og lege med dem.”  Videre i 

teksten sier de: ,, billedbøger udtrykker en subjektiv oppfattelse af 

virkelighed, ekstern eller intern. I billedbøger kan kompleks modalitet 

opnås gennem interaktionen mellom ord og billeder. Mens den 

mundtlige historie ofte er fortalt fra et barns synsvinkel ved at 

fremstille begivenhederne som sande, kan detaljerne i billederne 

antyde, at historien kun finder sted i barnets fantasi. Billederne 

undergraver den mundtlige fortælling som en objektiv historie.
31
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Bilder gir ideer og detaljer som leseren kanskje ikke ville se eller merke i verbale 

tekster. Bildene kan gi liv og kraft inn i verkene og åpner mulighet for mer 

fleksibilitet, eller som Marie og Carole beskriver dette: 

 

 

Billedbogens form er meget mere åben og ustruktureret end verbale 

tekster, og fleksibiliteten i forvetning byder på et enestående…Hvor 

denne spænding er udnyttet af fantasifulde billedbogsskapere, bringer 

den liv og kraft ind i værkerne. Energien og i de fleste tilfælde 

humoren i værkerne kommunikerer stærkt og effektivt, og bøgernes 

succes og deres læseres glade entusiasme er beviset på deres 

kunstneriske gennemslagskraft.
32

 

 

 

Jeg tror nesten alle barn liker å se på bilder. Bildene kan hjelpe barn å 

konsentrere seg bedre på historien. De blir mindre utålmodige og kan følge bedre med 

historien og i noen tilfeller deltage i fortellingen ved å peke på bildene. Illustrasjoner 

hjelper også barn å huske historiene. Illustrasjonene kan fungere på samme måte som 

skuespill, men forskjellen er at bilder er faste i bøkene, mens skuespill er en 

opplevelse. Skuespill er noe du ser en gang og “bildene” kommer ikke tilbake. Det 

gjør derimot bildene i bøkene. Hvordan Loe og Hiorthøy lar illustrasjonene og teksten 

spille sammen synes jeg er fascinerende og jeg mener at denne metoden appellerer 

spesielt godt til barn.  
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Karnevalisme i Den store røde hunden 

Etter min mening gir det mening å fortolke Den store røde hunden ut i fra 

karnevalismen som begrep. Karnevalisme er et av de litterære virkemidlene som er 

mye brukt i post-modernistisk litteratur. Begrepet ble introdusert av den russiske 

litteraturteoretikeren Mikhail Bakhtin i 1940 i hans verk Karneval og latterkultur.
33

 

Der peker Bakhtin på det verdenssynet som karnevalet uttrykker; den universielle 

latter: alle ler av alle og alle av seg selv, omvendinger: den lille seirer den store, den 

eldre dummer seg ut, konger blir gjort narr av og dyr blir tillagt menneskelige 

egenskaper.  Det som kjennetegner karnevalismen er at motivet vender 

samfunnsstrukturen på hodet og omvender de sosiale normene. Det finnes ingen 

tabufenomener, alt er lov å si, derfor kan både språk og bilde være direkte og åpne 

Alle litterære sjangrer har forskjellige måter å se verden på så verk kan ha ulike 

fortolkningsmuligheter. Bakhtin snakker om at den offisielle kulturen og kirkens 

kultur var ,, [...] preget av en ensporet og forstokke dysterhet “ 
34

:  

 

[…] Alvoret helliggjorde makten, og rangordningen mellom mennesker 

ble forstått som en krystallisert orden, Gud var en fjern men mektig øverste 

lensherre for en evigvarende og uforanderlig helhet. Naturen og tingene 

hadde betydning kun som tegn og symboler på en oversanselig virkelighet, 

hvor det individuelle, fortolkningsåpne og foranderlige ikke ble tålt, og det 

kroppslige derfor hadde lavest status i hiarkiet.
35

 

 

 

I karnevalismen er dette omvendt. Det er ikke noe hiarki og alle er likestillte. 

Naturen og tingene har større betydning en bare å være tegn eller symboler og 

kroppen er viktig. Alt ved karnivalet henviser til kroppen: ,, Kroppen fremhæves og 

forvrænges ved overdrivelse […] og det hele er svøbt ind i en ambivalens, en 

tvetydighed.”
36

  Det kroppslige er ikke noe til å skamme seg over, det er ingen 

tabufenomener, alt kan vises.  

Dyr er like viktige som mennesker og derfor er det vanlig i karnevalismen at dyr 

blir tillagt menneskelige egenskaper. Sånne fortellinger kalles dyrefortellinger. 
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Den store røde hunden har trekk fra dyrefortellingen fordi den handler om  hund 

med menneskelige egenskaper.   

I boken Å bygge verden av ord skriver Åsfrid Svensen dette om dyrefortellinger: 

,, Dyrefortellinger for barn er en markant tradisjon i barnelitteraturen gjennom et par 

hundre år, og de spenner fra faktapreget kunnskapsform til fantastikk. “ 
37

    

Den store røde hunden er en blanding av realistisk tegnet prosa og fantastikk. 

Omgivelsene og forholdet mellom Felicia og besteforeldrene og William er realistisk 

tegnet prosa men hunden og det at den har menneskelige egenskaper og hvor stor den 

er og at den spiser mennesker, er fantastikk.  Svensen sammenligner dyreeventyr med 

fabler og sier at de har noen ting felles. De er begge svært gamle sjangre og handler 

ofte om dyr og er vanligvis korte fortellinger. Så fortsetter hun: ,, Felles for de to 

sjangrene er imidlertid at de lar dyra speile menneskelige egenskaper og atferd, ofte 

deres svakheter. Bjørnen er dum, reven er lur og svikefull.  Thorbjørn Egners 

Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen har trekk av både fabelen og 

dyreeventyret, uten skarpe grenser.“ 
38

 

Jeg mener at Den store røde hunden har skarpere grenser en Hakkebakkeskogen 

fordi uten hunden og hans menneskelige egenskaper, handler boken om noe som er 

helt normalt og kan skje i virkeligheten. Det at hunden oppfører seg som den gjør, 

gjør historien fantastisk men det realistiske er sterkt tilstede. Uten hunden kunne 

Felicias dag vært en helt realistisk opplevelse. Dyrefortellinger er ganske vanlige i 

barnelitteratur og det mest kjente eksemplet fra norsk litteraturhistorie er sikkert 

Dyrene i Hakkebakkeskogen.  

 Den store røde hunden blir tillagt menneskelige egenskaper sånn som dyrene i 

Hakkebakkeskogen. Hunden er for stor til å være vanlig familiehund og den blir sint 

på den samme måte som et menneske. Loe beskriver hundens reaksjon når Felicia 

sniker seg ut av dets munn:  

 

,, Nå som den er våt ser den ikke lenger så tøff ut. Det slutter å sive 

røyk fra munnen og ørene. Den store røde hunden er sint nå. 

Kjempesint. “ (Loe 1996:29) 
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  Så smiler hunden som et menneske. Tidligere i boken står det: ,,Så smiler den 

for seg selv, og begynner å løpe mot Felicia.“  ( Loe 1996:22)   

Og hunden har sine egne meninger. Når Felicia er hjemme hos Roar og spør 

ham hvorfor ingen har skrevet noe om hunden i avisene da svarer Roar : ,, Den er 

altfor farlig. Hunden spiser alle som skriver om den. Det er ingen aviser som tør å 

skrive så mye som et ord om den store røde hunden. “ (Loe 1996:18)  Hunden er 

beskrivet på flere måter som et menneske; en lite tøff hund, en sint hund og en 

smilende hund. Vanligvis bruker vi disse adjektivene og beskrivelsene om mennesker. 

Dyr har ikke sine egne meninger og selv om noen dyr helt sikkert smiler og 

viser følelser er det oss menneskene som bestemmer det og resonnerer at de gjør det. I 

boken opplever Felicia hunden som noe mer en et dyr.  Hun tror den smiler, hun 

synes den er lite tøff og tror den er sint. Og Roar mener at den vil spise alle som 

skriver om den. Dette er alt menneskelige egenheter som personene kjennetegner 

hunden med for å referere til noe de kjenner.  

I dyrefortellinger gjelder ikke normene og fantasien får ta over. 

 

I Den store røde hunden er det den yngste som tar makten over de eldre og det er 

et typisk karnevalistisk trekk; roller er snudd opp ned. Åsfrid Svensen beskriver dette 

i Å bygge en verden av ord på en morsom måte og gir et eksempel om Lille My fra 

Tove Jansons Mummitrollene:  

 

,, Perspektivet nedenfra i barnelitteratur kan formidle opplevelsen av 

litenhet og avmakt, men også det motsatte. De bittesmå kan insistere 

på sitt egenverd, og de kan tre fram som maktpersoner i 

fikjsonsuniverset. Tove Jansons Lille My er den frieste og sikreste av 

alle i kretsen rundt mummifamilien, og hun får det som regel slik hun 

vil. “ 
39

 

 

 

Felicia er et godt eksempel om den lille som til slutt får det som hun vil, selv 

om hun er den minnste. Hun seirer til slutt og de voksne dummer seg ut og det 

snakker Åsfrid også om som et karnivalistisk trekk: ,,Atskillig komikk kan oppstå når 

de store dummer seg ut mens de små ordner opp.“ 
40

  

Med andre ord;  forholdet mellom de små og de store, og det svake og det 

kraftfulle, er ikke altid sånn som man er vant til fra virkeligheten. Det er ikke altid de 
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store som seirer og bestemmer, og de små kan være mye sterkere enn man tror.  Pippi 

Langstrømpe er et godt eksempel om den unge og lille som er uvanlig sterk og 

selvstendig i forhold til størrelse og alder. Så har vi også eksempler om små personer 

som plutselig blir store men også det omvendte. Det er også trekk fra det 

karnivalistiske. Svensen kommer med gode eksempler;  Alice i eventyrland som blir 

vekselvis kjempestor eller mikroskopisk liten, Teskjekjerringa som blir liten og Ivan 

Olsen som blir mobbet og får buksevann på skolen og blir forvandlet til den sterke 

Gummi-Tarzan.
41

 

 Et annet karnevalistiskt trekk i boken er direktheten og hvor ærlig den er, både 

i tekst og bilde. Det er ingen forsiktig skrivning eller tegning. Loe lar Felicia bruke 

ord som vi voksne prøver å la barn unngå å si. Med ordforrådet sitt viser hun oss at 

hun er klokere og kanskje eldre enn besteforeldrene tror hun er. De behandler henne 

som hun er yngre enn hun egentlig er og det er sikkert grunnen til at hun gjør opprør.  

Ordene hun bruker er f.eks. tosk, dum og idiot. Hun kaller William for en tosk og sier 

at han er det dummeste søskenbarnet hun har. (Loe, 1996:1) Hun synes William 

,,snakker bare om ting […] som er idiotiske. “ ( Loe, 1996:2)  Flere ganger kaller hun 

besteforeldrene sine og William for dumme så hun bryter tabuer ved ikke å være 

høflig overfor besteforeldrene og de som er eldre enn henne bare fordi de er det. 

  Illustrasjonene er like direkte og åpne som teksten og viser ting som i gamle 

dager ville kanskje vært sett på som tabufenomener. Bilder som viser tabufenomener 

er tror jeg for de fleste ikke noe sjokkerende i moderne samfunn. Vi er vant til å se og 

høre mye mer både i aviser, fjernsyn, kino og i det daglige liv, en våre forrige 

generasjoner gjorde. Som jeg snakket om i kapittelet om illustrasjonene i boken er 

bildene direkte og de viser kroppslige deler sånn som tenner, negler og kjønnsorganer. 

Hiorthøy og Loe prøver ikke å skjule noe.  

Det som karnevalismen har gjort er å forandre det synet at voksne må adaptere 

tekster og bilder til barn sånn at de er uten tabufenomener og er opplærende. I 

karnevalismen trenges det ikke fordi tekst og bilde kan være direkte og inneholde 

tabufenomener og groteske ting.  Karnevalismen krever ikke at tekster for barn skal 

være pedagogiske, først og fremst skal de være underholdenene. Men før i tiden, 

spesielt på 70-tallet, dreiet barnelitteraturen seg mye om å opplære barn. 
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Barnehageloven fra 1975 hadde mye å si om dette.  Stortinget vedtok den 

første loven om barnehager i juni 1975. I proposisjonen ble det lagt vekt på at 

barnehagen var et pedagogisk tilbud og barnehagen fikk en selvstendig plass i 

offentlig politikk. Formålet var sånn: «Formålet med denne lov er å sikre barn gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.»
42

  

Loven innebar at at kultur-og kunnskapsformidling fikk et selvsagt plass i 

barnehagens dagligliv. Denne loven påvirket barnelitteraturen på 70 og 80-tallet.  

Selvom mye har forandret seg siden på 70-tallet har voksne  fortsatt 

tendensene til å omskrive ting. Det er mange barnebøker som gir pedagogiske og 

praktiske innføringer i sosiale situasjoner. Vi har bøker som lærer barn hvordan første 

dagen i skolen er, hvordan det er å gå til legen for første gang eller om det at alle skal 

være venner. Bøkene følger rutiner som vi voksne bestemmer. Veldig mange 

barnebøker ender med et klart budskap eller moralisering. Veldig ofte ender bøker og 

eventyr bra og ofte med setninger som dette: ,,  Så levde de lykkelig alle sine dager “  

eller med setninger som oppsummerer det som skjedde i boken og noe om hva 

personen i boken lærte av opplevelsen. Historiene ender så ofte etter voksenverdenes 

krav; barnet skal ha lært hva som er riktig og hva som er galt. Men en fortelling 

trenger ikke å ha et sluttpunkt som gir en konklusjon som de voksne skal være enige 

med. Dette med å ha en åpen ende er trekk fra karnevalismen. I karnevalismen kan 

fortellinger ha flere forskjellige ender og de kan tolkes på flere måter. Det er ingen 

universell stemme som sier hvordan noe skal tolkes. Jeg var klar over dette når jeg 

leste Den store røde hunden fordi jeg merket at det fantes flere tolkningsmåter.Når 

jeg leste boken for første gang syntes jeg slutten var rar og uventet:  

,, Og så tisser både bestemor og bestefar og William og Felicia og 

hunden, mens solen går ned og fuglene synger. Og mens de synger, 

griper Felicia hardt rundt roperten. For hun vet at så lenge hun har den, 

kommer den store røde hunden til å være vennen hennes og aldri bli 

slem igjen. Og det er ingen som kommer til å spørre henne om hun har 

en kjæreste eller si at hun har lys og pistrete stemme. Slik er det nemlig 

når man har store venner, og det syns Felicia er veldig fint å tenke på. 

 ( Loe 1996:33)  

 

Det som jeg syntes var rart , var den siste setningen. Jeg synte det var rart å la 

en barnebok ende på en setning som sier at du trenger store venner for å være bestemt 
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og for at ting skal gå bra for deg. Det er en sånn moral som vi voksne prøver å unngå 

å lære barn. Vi lærer barn at de skal være selvstendige og stole på seg selv og at du 

ikke trenger bestandig å være stor for å seire. Men kanskje er dette bare noe vi sier til 

å frede samvittigheten, fordi alle vet at det er en sannhet i denne setningen. Og 

kanskje er det lurt at vi noen ganger lar barna bestemme hva ting betyr, vi trenger 

ikke altid å tolke alt utfra vår mening og våre forutsetninger. Kanskje ser barna denne 

slutten på en helt annen måte.  

I boken Å bygge en verden av ord snakker Åsfrid Svensen om dette i kapittelet 

Sosiale normer og koder. Der peker hun på at de mest interessante barnebøkene er 

ofte de som tegner et sammensatt bilde av samfunnsnomraliteten som barndommens 

frihet til utfoldelse på tvers av normene. Hun viser til en forfatter som heter Perry 

Nodelman som har i bøker og artikler skrevet om dominerende sjangertrekk i 

barnebøker:  

 

Hovedpersonen bryter ut av hverdagens trange rammer for å søke 

spenning ute i verden, men vender til slutt tilbake i akseptasjonen av 

hjemmelivet. Det å utdanne barn til å dele en voksen verdensanskuelse er et 

overordnet didaktisk ærend i barnelitteraturen. 
43

  

 

Dette kan man tenke på når man leser Den store røde hund fordi Felicia gjør 

akkurat det omvendte av det Nodelman snakker om. Hun vender til slutt ikke tilbake i 

akseptasjonen av hennes forrigere situasjon. Hun har løst konflikten og livet hennes 

har forandret seg takket være roperten og hunden og nå har livet hennes forandret seg. 

Dette er en beslutning som barn sikkert er fornøyde med, fordi dette handler om et 

barn som seirer til slutt. Dette er ikke et budskap om at dersom ,, eventyret er ute “ da 

skal Felicia være en snill liten jente igjen som de eldre kan snakke ned til. Nei, jeg 

tror dette handler om det å bli voksen , finne seg selv og takle omverdenens krav. Ved 

å bruke karnevalismen som virkemiddel i teksten kan Loe bryte ut av de sosiale 

normene og ha en uventet ende med et sterkt budskap. Han bruker også veldig direkte 

språk og bruker ord som noen kanskje ikke ville bruke i en barnebok sånn som ,,tisse” 

, ,,dumm “ , ,,en tosk “ ofl. 
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I boken Å bygge en verden av ord snakker Åsfrid Svensen om 

tabufenomenene og forsiktigspråk og hvordan voksne ofte  ikke skriver åpent om ting. 

Hun bruker som eksempel et dikt av forfatteren Halfdan Rasmussen som heter ,,Lille 

sky”. Der snakker han om en sky og ikke et barn som er tissetrengt: 

 

Kunne ikke holde sig, 

havde ingen potte, 

lod det dryppe på en vej, 

skønt den ikke måtte. 

( ,,Lille sky “, Rasmussen 1998:53) 
44

 

 

Voksne er ofte forsiktige med tabufenomener. De bruker ofte språklige uttrykk 

f.eks  “ ta en tur på toilettet “  istedet for å si  “gå på do “ dvs.  de bruker 

forskjønnende språk, eller eufisme, til å uttrykke seg.  Jeg tror barn liker vanligvis 

åpnere tale omkring såanne ting og f.eks. rundt kroppsdeler og hvordan kroppen 

fungerer. Loe kommer inn på dette feltet når bestemor sier at Felicia også burde tisse 

litt fordi de skal kjøre langt. Hun sier at det er viktig å tisse. Felicia synes dette er 

irriterende fordi det er flere år siden hun lærte seg å vite når hun skal tisse og når hun 

ikke skal tisse. (Loe, 1996:5) Han bruker ikke forskjønnende språk der men det som 

er morsomt er å tenke litt på Felicias reaksjon når bestemoren hennes sier dette. Det er 

sikkert mange barn som finner seg i denne situasjonen. I viss alder er det mye presse 

på barn med toalett, å slutte med bleie, tisse o.s.v.  Felicia blir irritert fordi hun er stor 

nok til å vite når hun trenger å tisse. Heldigvis får Felicia sin hevn  i slutten når hun 

bruker roperten og den store røde hunden til å styre besteforeldrene og William:  

 

,, Men først skal vi tisse. Dere må huske på at vi skal kjøre langt og at 

det er veldig viktig å tisse. Men jeg har nettopp tisset, sier besteor. 

Man kan alltid tisse litt mer, roper Felicia. Og så tisser både bestemor 

og bestefar og William og Felicia og hunden, mens solen går ned og 

fuglene synger.” ( Loe, 1996:35) 

 

 

I denne sammenhengen kan jeg snakke om hvordan kjønnene og 

aldersgruppene skifter roller i boken. Det er også et karnevalistisk trekk; rollene er 

snudd opp ned.  
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Felicia har lyst til å bryte ut av den urettferdigheten hun er fast i og gjør et 

opprør til å få sitt frem. I begynnelsen er det William, gutten i familien, som får 

bestemme. Han får også lov til å irritere Felicia uten at besteforeldrene sier eller gjør 

noe. Men til slutt er det Felicia som får irritere William. Det samme gjelder med 

aldersgruppene. I begynnelsen er det besteforeldrene som sier dumme ting til Felicia 

og nekter henne å gjøre ting hun har lyst til og tvanger henne til andre ting. Til slutt er 

det Felicia som gjør det samme med dem; dvs. de skifter roller. Felicia minner på 

flere måter på Pippi Langstrømpe; ikke bare fordi hun er rødhåret, men også fordi hun 

er bestemt og klarer seg selv ute i skogen. Hun blir til slutt en helt, en jentehelt. 

Felicia tar kontroll over sin situasjon og som står på baksiden på boken da er Felicia 

ingen dumming. Hun er en klok jente fordi hun tenker selv. Hun løser konflikten med 

å være selvstendig og sterk. Avslutningen er kanskje litt annerledes enn man kan 

forvente bl.a med det at hun seiere til slutt fordi hun har en sterk venn og en ting som 

gjør henne sterkere.  

Karnevalisme handler om å snu opp-ned på vanebundne forestillinger, gjerne 

med direkte og noen ganger sjokkerende virkemidler. Det som kjennetegner 

karnevalismen er at alt er mulig og derfor kan fortellinger ha et veldig direkte og 

åpent språk og illustrasjoner, snu kjønns-og aldersroller opp ned, tilby dyr 

menneskelige egenskaper og ha en uventet eller åpen ende. Den store røde hunden er 

en blanding av alle disse litterære virkemidlene. 
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Avslutning 

Jeg har analysert Den store røde hunden og undersøkt både tekst og bilde og hvordan 

de spiller sammen. Jeg har sett på de tekstlige og billedlige virkemidlene i boken og 

analysert de med vekt på det jeg kaller karnevalistiske preg i boken.  

I første kapittel gav jeg en kort  introduksjon til forfatteren og boken og i 

andre kapittel tok jeg en kort oversikt over barnelitteraturens historie i Norge med 

vekt på den illustrerte barneboken. I diskjusonen så jeg på litterære virkemidler og 

temaer i teksten med fokus på karnevalisme som begrep. I kapittelet om illustrasjoner 

analyserte jeg bildene og snakket om hvordan illustrasjonene også er preget av 

karnevalisme men også hvor viktige de er for boken. 

Den store røde hunden er et samspill av tekst og bilde. Uten bilder ville lite stå 

igjen i boken fordi bildene forsterker symbolene og temaene i boken. Illustrasjoner er 

derfor viktige for bøker og ikke minst fordi jeg tror de er mer populære hos barn (og 

kanskje voksne også) en barnebøker uten bilder (som er ganske få i dag) 

Illustrasjoner underholder og skaper stemning men det er også flere symboler 

som man kan finne i bildene. Med fargebruk og forskjellige mønster, typografi og 

andre elementer, er boken full av symboler. Bildene brukes til å forklare og forsterke. 

Det ville f.eks være vanskeligere for oss å forstå Felicias følelser hvis vi så ingen 

bilder og den store røde hunden ville ikke være så stor som han er hvis vi ikke fikk se 

et bilde av den. Størrelsen på bildene gjør det lett å se hva som skjer og sånn som 

lærerene i Danmark gjorde er det morsomt å bruke de til å la barn uttrykke følelser og 

lage sine egne bilder. På den måten kan boken brukes til å lære de forskjellige 

temaene sånn som: urettferdighet, selvtillit, redsel og det å stole på seg selv. Den kan 

også lære barn at selvom de er små kan de alikevel seire.  

Boken bryter ut av de normene som veldig mange barnebøker har; det å være 

opplærende eller pedagogiske. Den store røde hunden er etter min mening 

underholdene og den presenterer en jentehelt som er et godt forbilde. Felicia, som er 

den yngste og minnste, seirer til slutt. Hun, den yngste i gruppen og en jente, klarer å 

løse sin konflikt og med å tro på seg selv klarer hun å forandre sin situasjon. Hvordan 

hun gjorde det kan man tolke på flere måter men min konklusjon er at hennes reise 

gjennom skogen og møten med hunden (enten det var en drøm eller realitet) gjorde 

henne sterkere og hun fikk større selvtillit. Slutten er åpen som er et virkemiddel fra 

karnevalismen til å la mottakeren bestemme selv hva som skjedde og hva budskapet 
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egentlig er. Roperten kan tolkes sånn at Felicia fikk en sterkere stemme når hun fikk 

større selvtillit og hunden kan tolkes å være hennes selvtillit. Kanskje det bare er 

Felicia som ser disse tingene men det gjør ikke noe. Det jeg synes er viktigst er at 

Felicia blir sterkere mentalt og kan stole på seg selv og det tolker jeg som temaet i 

boken. Boken presenterer etter min mening en jentehelt, på den samme måte som 

Pippi Langstrømpe, som bryter ut av de sosialle normene og løser sine problem. 

Felicia synes jeg derfor er et godt forbilde for barn og ikke minst jenter. Jeg 

synes Loe og Hiorthøy har laget en veldig morsom barnebok som er vanskelig å 

glemme fordi bildene er så tydelige og morsomme og teksten så direkte. Ved bruk av 

karnevalistiske trekk blir boken åpen og direkte, personene for lov til å si hva de vil, 

tegningene skjuler ingenting og vi har en hund som har menneskelige egenskaper. 

Boken handler etter min tolkning om et liten jente som lærer å stole på seg selv og 

klarer å løse konflikt på egenhånd. Den presenterer et barn i moderne samfunn som 

får lov til å  ha sine meninger og trenger ikke å være forsiktig med ordbruk. Et barn 

som for lov til å si setninger sånn som: Men først  skal vi tisse! 

Samspillet mellom teksten og bildene gjør boken spennende og forklarende og 

vanskelig å glemme. Jeg er helt sikker på at den appellerer spesielt godt til barn fordi 

bildene er store, tydelige, direkte, overdrivne, humoristiske og i noen tilfeller 

groteske. Teksten er direkte, full av det som noen ville kalle tabufenomener, den er 

humoristisk, ironisk og full av overdrivelser. Dette er alt trekk fra karnevalismen og 

etter å ha sett på både tekst og bilde i Den store røde hunden med fokus på 

karnevalisme har jeg oppdaget at denne stilen er viktig i moderne barnebøker. Etter å 

ha jobbet i barnehager har jeg en klar følelse hva som appellerer godt til små barn og 

min mening er at en bok som har et godt budskap, er preget av karnevalisme og er full 

av illustrasjoner har alt det viktigste til å underholde små barn. 
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