
Gule barn 
og andre unger

Uttrykket "Yellow 
Journalism" betyr 
sensasjonsjournalistikk og 
useriøs tabloidpresse. 
Det oppsto på den tiden de 
to New York-avisene
 New York World og New 
York Journal prøvde å 
etablere seg som aviser for 
de store massene, som i stor 
grad utgjorde et helt nytt 
publikum. De to avisene ble 
kjent som "de gule avisene". 
Men selve fargeassosiasjonen 
hadde til å begynne med en 
helt annen kilde: tegneserien 
"Hogan's Alley", også kjent 
som "The Yellow Kid", som 
dukket opp i  avisen New 
York World 1895 og ble så 
populær at det utbrøt 
veritabel "Yellow Kid"-
feber i New York. 

En tidlig Hogan’s Alley.

"The Yellow Kid" er en avistegneserie fra slutten av 1800-talet, som ofte 
omtales som den aller første ordentlige tegneserien. Da benytter man seg 
av en definisjon av en hva en tegneserie er, som, i grove trekk, går ut på at 
det er a. en fortelling i billedsekvenser, med b. snakkebobletekst og c. ram-
mer, og d. en hovedperson som e. er gjenganger i stripene.

Hovedperson er en hårløs liten gutt i gul serk. I de aller første -stripene 
var serk-gutten kun en bifigur og "tegneserien", som ble døpt til "Hogan's 
Alley", etter det fiktive nabolaget hvor serien foregikk, var egentlig små 
enkelttegninger i svart/hvitt. Men det var skøyergutten med nattkjo-
len som New York-boerne ble forelsket i, derfor ble etter hvert serken 
knallgul, og gutten ble hovedperson. 

Joseph Pulitzer, utgiveren av New York World, og hans konkurrent, 
William Randolph Hearst, brukte mange flinke tegnere og forfattere 
for å popularisere avisinnholdet og knytte til seg lesere fra den brokete 
arbeiderklassen. Vitsetegninger og karikaturer var en vanlig måte å skildre 
viktige hendelser på, i en form som både fenget interessen og lett kunne 
forstås også av mennesker som var minimalt lesedyktige eller hadde andre 
morsmål enn engelsk. I denne tid, da fotografikunsten fremdeles var en 
ganske umobil affære, og man manglet teknikk for å gjengi fotografier 
godt, besto billedmaterialet i avisene stort sett av litografier og tegninger. 
Fristelsen til å "bedre på" virkeligheten som ble fremstilt i tegningene tok 
ofte overhånd, og grensene mellom fiksjon og virkelighet var flytende.   
"Hogan's Alley" begynte som en vitsetegning-føljetong, som angivelig 
skulle skildre virkelige hendelser, som et vindu mot bylivet i New Yorks 
fattige områder. Det skjedde senere at "The Yellow Kid" fikk den form 
som vi kjenner som moderne tegneserie. 

De første "Hogan's Alley"-tegningene hadde blitt publisert tidligere 
i et humorblad, men med avispubliseringen nådde materialet ut 
til et virkelig bredt publikum for første gang, og ble en umiddelbar 
suksess blant leserne. Dette var deres New York tatt på kornet fra en 
humoristisk vinkel, mente de. Folk kjente seg igjen i miljøene og tonen. 
Fokus i tegneserien var en gjeng fattige barn i et slumområde (Hogan's Al-
ley), som sa og gjorde morsomme ting som gjenspeilte tidens holdninger 
og interesser. Det bygget mye på konseptet at ting blir morsommere om 
de sies av et barn. Streken til tegneren, Richard Felton Outcault, var frekk 
og aggressiv, og New York-boerne oppfattet den som mye mer vital enn 

det man var vant til å se i humoristiske 
tegninger. "Kidden" skapte med sin 
enorme popularitet en bevissthet for 
tegneserien som medium, og genererte 
mange etterfølgere. 

R.F. Outcault ble født i Ohio 1863. 
Han utdannet seg på designskole i 
Cincinatti og etter hvert kom han til å 
bli ansatt som illustratør i Edison Lab-
oratories. Edison ga ham muligheten å 
dra til Paris i 1889. Da han kom tilbake 
et år senere med nye kunskaper og 
influenserble han tegner for Electrical 
World Magazine. Han begynte også å 
bidra med vitsetegninger og illustras-
joner i forskjellige blader. Ofte handlet 
de om svarte mennesker i fantasibyen 
Possumville, eller irske gatebarn i New 
York. I dag fremstår mye av innholdet i 
tegneserien som rasistisk og hjerteløst, 
mensamtiden ble humoren godt mot-
tatt, og førte altså etter hvert frem til 
det gule barnet. 

Barna i "Hogan's Alley" repre-
senterte subversive elementer i 
samfunnet, som ofte sto i opposis-
jon til politifolk, politikere og andre 
makthavere. Dette var noe som leserne 
av avisen kunne identifisere seg med, 
og som styrket avisens profil som et 
organ for arbeiderklassen og MOT 
borgerlige aviser som New York Times. 
Barna utførte skøyerstreker med glimt i 
øyet rettet mot leseren, slik at publikum 
fikk være med på leken. Det gule bar-
net, som publikum døpte til "Mickey 
Dugan", ble den av skikkelsene som 
best kunne personifisere alt dette. 
Han var en skallet liten skøyergutt i 
serk, alltid blid, og alltid full av energi. 
Outcault mente at Dugan-skikkelsen lå 
så nær virkeligheten at han godt kunne 
ha vært virkelig.

Salget av New York World økte på 
grunn av dette gule barn, og dette 
var, såvidt man vet, første gang en 
tegneserie hadde hevet salget på en 
avis. Randolph Hearst rev seg i håret 
og klarte til sist å lokke Outcault over 
til sin avis - New York Journal, mot 
et klekkelig lønnspålegg. Men Pulitzer 
hadde ikke tenkt å slippe fra seg den 
gule ungen så lett. Etter en opprivende 
krangel, som så vidt man vet endte 
utenfor domstolen, ble det etablert at 
Pulitzer hadde rettighetene til tittelen. 
Altså ansatte han umiddelbart en an-
nen tegner, George Luks, som forsatte 
stripen under navnet "Hogan's Alley". 

Hearst, på sin side, fortsatte ubekymret 
å publisere stripen til Outcault, nå med 
nabolaget omdøpt til "McFadden's 
Flats". Outcault ble, forståelig nok, 
ganske bitter på grunn av dette, og lot 
tegneserien uttrykke frustrasjonen med 
bl.a slemme karikaturer av Luks, som i 
sin tur ga igjen med samme mynt. 

De to tegneseriene lignet forståelig 
nok hverandre ganske mye, og gikk 
side om side i de to avisene. De ble 
ikke publisert i noen aviser utenfor 
New York, men i hjembyen ble de to 
avisene som hadde tegneserien kjent 
som "The Yellow Papers". Hearst og 
Pulitzer konkurrerte også på andre 
måter. For å vinne slaget om løsnum-
merkjøperne gikk de lenger og lenger; 
de begynte etter hvert å trykke falske 
for å vinne lesere. Dette skapte altså 
assosiasjonen mellom "Yellow Papers" 
og ditto journalisme. Dette uttrykket 
blir spesielt forbundet med den spansk-
amerikanske krigen, hvor rapporterin-
gen fra de amerikanske avisenes side 
var grovt vinklet. 

Publikum ville ha mer og mer av serien, 
og da populariteten stod på høyden 
figurerte enkeltstriper av serien i avisen 
flere ganger i uka, pluss helsider i farge 
hver søndag, samt cover og halvsider. 
"Kidden" genererte også verdens 
første eksempel på tegneserie-"merch" 
- alt fra såper til whiskey med "The 
Yellow Kid" ble solgt. I dag er dette 
selvfølgelig ettertraktede samlergjen-
stander. 

Tegneserien fikk imidlertid et gan-
ske kort liv; I 1898 ble den lagt ned. 
Outcault fortsatte med andre avisteg-
neserier: Pore Li'l Mose, Buddy Tucker 
og Buster Brown. Den sistnevnte ble 
også enn gullgruve, og genererte salg av 
souvenirer med tilknytting til tegne-
serien. Kjedelig nok oppsto akkurat 
det samme copyright-problemet med 
Buster Brown, som Outcault lagde for 
New York Herald. Igjen var det Hearst 
som lokket tegneren tilbake til New 
York Journal. Outcault tok med seg 
Buster Brown, og denne gangen ble det 
rettssak av det. Det endte med at Out-
cault tapte retten til tittelen, og "Her-
ald" fikk lov til å fortsette publisere sin 
egen versjon, laget av en annen tegner. 
Outcault måtte fortsatte tegne stripen 
under en annen tittel.   Outcault ble 
boende i New York, og døde 1928, 65 
år gammel. 

“Men Pulitzer 
hadde ikke tenkt 
å slippe fra seg 
den gule ungen 
så lett. 

The Yellow Kid i sin ultimate form: 
Her har Outcault tatt skrittet til moderne tegneseriestripe.▼


