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Historien om hvordan
Norsk Barnelegeforening
fikk sin logo begynte med
dette brevet skrevet i Bodø,
9. desember 1977:
«Kjære herr Espolin John-
son.
Jeg kommer med en bønn til
Dem som jeg håper De ikke
oppfatter som uleilig. For 3
år siden kom jeg til Bodø
som første barnespesialist i
Nordland fylke for å starte
en barneavdeling ved syke-
huset her. På disse vel 3 år
har vi nå bygget opp en bar-
neavdeling med 7 leger og
for øvrig personale av alle
kategorier. Som østlending
selv er jeg meget fascinert
av Nordlandsungene som
stort sett er mye mer robuste,
åpne og glade enn de vi så på Oslo sykehus
eller 3 år i Bergen. Nå skal en vokte seg vel
for generalisering og mye forskjell kan ligge
i bymiljø kontra mer landlig miljø.

Det er da etablert en barneavdeling her,
og til sommeren (8.–10. juni 78) vil det sam-
les 100–150 norske barneleger i Bodø for å
ha sitt årlige faglige møte der, for å se den
nyetablerte avdelingen og ellers for å ta en
titt på landsdelen.

Dette årlige landsmøtet som holdes om vå-
ren og er vår forenings faglige og sosiale
høydepunkt,  pleier å ha en liten vignett på

sine trykksaker. Svært mange andre steder
har valgt «Sinnataggen» fra Vigelands-
broen, personlig har jeg aldri kunnet aksep-
tere denne guttens proporsjoner.

Og nu ønsker vi oss en vignett med en rik-
tig nordlandsunge. Vår første tanke falt på
den lille lyttende gutten som sitter på kne, slik
som vi for eksempel ser ham på siste utgave
av «Vett og uvett».

Vi undret oss derfor om vi kunne få lov å
bruke denne figur (eller en tilsvarende som
De måtte finne bedre) som vignett på innby-
delsene til Barneavdelingen her i Bodø.

Vår forening har dess-
verre ikke noe skikkelig ho-
norar å by for dette, så jeg vil
være fri å høre om De kunne
tenke Dem dette uten veder-
lag. Innbydelse og program
vil av samme pekuniære
grunn bli trykket på vårt lille
hustrykkeri her på sykehuset,
som burde kunne yte en teg-
ning rettferdighet. Vi vedleg-
ger vår brosjyre til foreld-
rene som eksempel på hva
trykkeriet klarer. Så håper vi
på et positivt svar, og vil få
ønske riktig god jul.

Vennlig hilsen  Helene
Pande, overlege»

Det siste avsnittet var tem-
melig frimodig. Vi hadde

nok større respekt for å over-
skride budsjettet enn det vi ser mange steder
i dag. Det gikk nesten tre måneder uten noe
svar og vi hadde dårlig samvittighet for det
siste avsnittet. 

Sverre Lie var den gang formann i Norsk
Pediatrisk Selskap (som Norsk Barnelege-
forening het den gang) og kjente dertil Es-
polin Johnson. 7. mars bad jeg Sverre Lie
høre med kunstneren om hvordan han stilte
seg til vår henvendelse, og 10. april kom så
følgende utrolig omsorgsfulle og rause brev
som viste at kunstneren hadde tenkt på flere
løsninger: 

«Liten pike mellom trær, vill i skogen»

Kaare Espolin Johnson (1907–94) er en
av våre mest særmerkte bildende kunst-
nere. Han hadde sin barndom i Finnmark
(Vadsø og Jarfjord). Ungdomstiden var i
Bodø og han begynte sin utdanning  i Oslo
(1). På den tid fikk han oppdrag som 
illustratør i Arbeidermagasinet. Vanlig
pris for en tegning var fem kroner, men
kollegene syntes han måtte få noe mer
fordi bildene hans var så gjennomarbei-
dede. Derfor fikk han etter hvert kr 7,50. 

Han er spesielt kjent for sine mange teg-
ninger og illustrasjoner med nordnorske
motiver, både mennesker og landskaper.
Eksempler er hans illustrasjoner til de
muntre nordnorske historiene i Vett og
Uvett av Einar K. Aas og Peter W. Zapffe,

og likedan illustrasjonene til Johan 
Bojers Den siste viking.

Espolin Johnson  brukte en skrapetek-
nikk og utviklet denne videre til en blan-
dingsteknikk som er hans egen spesielle.
Det ble brukt oljefarger, vannfarger, tusj,
fettstift, blyant og et hardt papir som det
kunne skrapes i. På papiret la han ofte på
et lag svart tusj, og oppå der igjen et lag
med en hvit porøs maling. Så lenge ma-
lingen var fersk, kunne han skrape forsik-
tig gjennom det hvite så en svart strek kom
frem.

Han var svært nærsynt (–14) og fikk et-
ter hvert netthinneavløsninger. Synet ble
helt borte på det venstre øyet i 1941, han
var da 34 år gammel. Han har sagt: «Når

en ser dårlig, blir synet så meget mer dy-
rebart. Det er da en så gjerne vil fastfryse
sekundet, kanskje et ansikt, en storm.» 

Hans figurer har ofte et drømmende ut-
trykk og han sa selv: «Jeg har aldri klart å
se hvor virkeligheten slutter og drømmen
begynner.» Et typisk eksempel på dette er
Gutten med konkylien (også kalt Barnet
og drøm). Originalen er 12,5 x 10 cm og
laget med den karakteristiske blandings-
teknikken.
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Særegen kunstner med spesiell teknikk

«En liten pike mellom trær, vill i skogen. Og det er det jo
mange barn av i dag som er.» Setningen er hentet fra brevet
som kunstneren Kaare Espolin Johnson sendte til
Barneavdelingen i Bodø i 1978 sammen med tegningen som
senere skulle bli Barne-

«Liten pike mellom trær, vill i skogen» av Kaare Espolin Johnson


