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Tintin och den borgerliga offentlighetens förfall 
 

Peter Igelström 

 

Hergés inställning till offentligheten var i högsta grad ambivalent. Utan tvekan eftersträvande 

han i sin ungdom att skapa sig ett namn som reklam- och serieskapare, längre fram kanske 

också som en mer seriöst syftande konstnär. Men han var också omvittnat mån om att värna 

sitt privatliv och det sägs att han i takt med att hans kändisskap växte fann ett allt större behov 

av att i sitt privata liv avskärma sig från sin offentliga roll som Tintins skapare. Den Hergé 

världen kände var inte nödvändigtvis densamma som den private Georges Remi. 

 I Tintinalbumen ges åtskilliga bilder av offentligheten och hur den relaterar till det privata. 

Den syn på offentligheten som förmedlas skiftar i hög grad över tid från de första äventyren 

från 1920- och 30-talen till de senare från 1950-, 60- och 70-talen. Säkerligen reflekterar detta 

hur Hergés egna uppfattningar förändrades, men kanske är det också samhällets utveckling 

under 1900-talet som återspeglas i den 23 nummer långa sviten Tintinäventyr.  

 

Femton minuter med herr Tintin 

Som sin skapares idealiserade alter ego framstår Tintin i de tidiga äventyren som urtypen för 

dåtidens hjältegestalter. Hans bravader hyllas av människomassor efter insatser mot Sovjet-

unionens bolsjeviker, för fosterlandets kolonialambitioner i Kongo och efter att han rensat upp 

bland den organiserade brottsligheten i gangsterväldets Chicago. Likt en upphöjd gestalt av 

Sven Hedins eller Charles Lindberghs dimensioner förkroppsligar han tidens hjälteideal: en 

universalhjälte som hyllas av massorna på liknande sätt oavsett om han befinner sig i hem-

landet Belgien, i Förenta staterna eller i Syldavien. Han belönas med ärofulla ordnar och han 

omskrivs i positiva ordalag i pressen i såväl Kina som Storbritannien. 

 När Tintin i Blå Lotus (1936) räddat den kinesiske psykiatern Fan Se-Yeng skildras den 

europeiska reporterns bedrifter i dagstidningen Shanghai-bladet. Tidningsuppslaget innehåller 

även notisen ”Femton minuter med herr Tintin”, en rubrik som kan få en nutida läsare att höja 

på ögonbrynet. Är det så att Hergé här föregriper Andy Warhols berömda devis om att alla i 

framtiden skulle få sina femton minuter av berömmelse? Men den typ av mediesamhälle som 

Warhol siade om, och som idag framstår som mer relevant är någonsin, låg ännu åtskilliga 

decennier fram i tiden då Hergé skapade Blå Lotus. Tintin är när allt kommer omkring fort-

farande en hjälte av sin tid i 30-talsalbumen, upphöjd och hyllad men ändå med ett avskärmat 

privatliv. För i nästa stund ser vi honom åter som den tillbakadragne privatmannen som 

promenerar i en park eller på landsbygden, som strosar på en loppmarknad utan att uppmärk-

sammas eller dra blickarna till sig. Det förefaller som om det finns en klar skiljelinje mellan 

hans offentliga liv som kändisreporter och som privatperson. 

 Hur är det då möjligt att Tintin lyckas bevara denna behagliga tillvaro när han samtidigt är 

en omtalad offentlig person? Återspeglar detta den unge Hergés en smula naiva föreställning-

ar om kändisskapet, något han ännu inte kände av personlig erfarenhet? Kanske ligger det 

något i det. Men jag vill ändå hävda att detta inte är hela sanningen, utan att den bild av rela-

tionen mellan privat och offentligt som framträder också återspeglar sin tid och sitt samhälle. 

För det är först nu, då de första Tintinalbumen skapas, som ett nytt mediesamhälle börjar ta 

form och i dess kölvatten nya former av kändiskult börjar komma till uttryck, först på andra 

sidan Atlanten i USA, senare också i resterande västvärlden. Där de största världskändisarna 

under 1900-talets början tenderade vara upptäcksresande eller aviatörer blev framför allt film-
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stjärnorna den nya tidens superkändisar. Nya medier som radio och bio nådde snabbt ut till en 

masspublik och bidrog till att förändra relationerna mellan kändisvärlden och publiken, lik-

som mellan privat och offentligt. Tidens Hollywoodstjärnor fick sina privatliv blottlagda på 

ett helt annat sätt än föregående tiders celebriteter. Detsamma kom så småningom också att 

gälla politiker och andra offentliga personer. 

 

Was ist los in Moulinsart? 

Det är dock först från 1950-talet och framåt som denna nya tids mediesamhälle börjar sätta 

sina avtryck i Tintinalbumen. Det möter oss på ett mycket konkret sätt första gången i Det 

hemliga vapnet (1956). Tintin går alltjämt under epitetet ”den kände journalisten” och figu-

rerar såsom tidigare i pressen, men hans offentliga roll tycks ändå markant förändrad. De pub-

lika hyllningarna och hans ställning en sann pionjär känns som hemmahörande i en helt annan 

tid. 

 I en av sina vassaste kommentarer som samhällskritiker skildrar Hergé tidens intresse för 

det privata. Då Moulinsart blir skådeplatsen för en rad mystiska händelser där glasföremål till 

synes utan yttre påverkan går sönder blir kapten Haddocks slott genast centrum för den 

massmediala uppmärksamheten. Snart har en belägrande styrka av journalister, tv-team och 

privatpersoner slagit sig ner utanför Moulinsarts grindar. Några har förlagt sin picknick dit. 

En man har tagit med sig en stjärnkikare, med vilken han skådar genom slottsmurens grindar. 

Souvenirförsäljare, fotografer och glassförsäljare försöker på sina egna vis profitera på det 

massmediala pådraget. Man skulle kunna säga att också människors privatliv här reducerats 

till en vara bland andra för allmänhetens konsumtion. 

 Trots denna kritiska bild av publikens intresse för det privata och massmediernas 

kommersialisering är det värt att notera att allt detta tilldrar sig utanför slottets grindar, som 

om dessa inte bara utgjorde den fysiska utan också den sociala gränsen för hur nära publiken 

kan komma.  

Nästa steg utför för den massmediala trovärdigheten kan vi bevittna i Castafiores juveler 

(1963), där Moulinsart återigen blir belägrat av den sensationslystna pressen, denna gång när 

operastjärnan Bianca Castafiore anländer till slottet. Rykten om Haddocks nära förestående 

giftermål med ”Näktergalen från Milano” är snart i omlopp och spekulationer och rena miss-

förstånd kring det förmodade bröllopet slås upp stort i tidningar som Paris-Flash och Tempo 

di Roma. Hur olik framstår inte massmedia i detta album jämfört med i 30-talsalbumen! Där 

artiklarna i de tidiga Tintinäventyren framstod som i stort sett vederhäftiga rapporter om hjäl-

tens bravader innehåller de här uteslutande olika detaljer om huvudpersonernas privatliv. 

I den bild av massmedia som här förmedlas kan vi konstatera att vi bevittnar en sorts upp-

luckring av de tydliga gränser mellan privat och offentligt som fortfarande förelåg i de tidiga 

Tintinalbumen, vilket kan anses ha sin motsvarighet också i verkligheten. Men denna föränd-

ring var inte enbart beroende av massmediernas förändring. Även de personer som uppträdde 

i mediernas blickfång kom att agera på ett annat sätt än tidigare generationers celebriteter. Det 

visade sig nämligen snart att vissa kunde dra nytta av att deras privatliv förvandlades till 

populärkulturell konsumtion, en sanning som idag framstår som trivial i ljuset av alla reality-

serier och dokusåpor. För att uppnå kändisskap räcker det ofta bara med ett tillräckligt hän-

synslöst blottande av sitt eget privatliv, något som många människor idag förefaller villiga till. 

 

Rena barbarinvasionen! 

En mästarinna i att utnyttja publicitet till sin egen fördel är Bianca Castafiore. För Tintin och 

Haddock kan dock hennes uppträdande i offentligheten ibland uppfattas som nyckfullt. Trots 

att hon först vägrar gå med på några intervjuer ändrar hon sig när Paris-Flash hör av sig. Till 

en oförstående kapten Haddock förklarar hon: ”Ja, men ’Paris-Flash’ är ju ändå ’Paris-Flash’, 

förstår ni! Det är inte alls som folket på ’Tempo di Roma’… De tölparna har en gång behand-
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lat mig respektlöst, och dem tar jag aldrig emot…”. Hon tycks inte ta illa vid sig av Paris-

Flash’ totalt felaktiga skriverier kring det förmodade bröllopet. För Castafiore är all publicitet 

god publicitet – åtminstone i rätt forum. 

 Kritiken mot mediernas påflugenhet har i Castafiores juveler skärpts betydligt även jäm-

fört med den i relativt närliggande äventyr. Massmedia är inte längre någonting som likt i Det 

hemliga vapnet kan hållas på armlängds avstånd och förpassas utanför slottets grindar. Till 

Haddocks stora förtret bjuder Castafiore in ett tv-bolag att arrangera sändningar från slottet, 

som i praktiken blir en kuliss för den PR-medvetna operasångerskans framträdande. Tv-

folkets ankomst betecknar kaptenen som ”rena barbarinvasionen”. Att ens försöka hålla re-

portrarna och fotograferna på avstånd framstår i Castafiores juveler som utsiktslöst, vilket 

journalisterna från Tempo di Roma visar genom att helt enkelt smyga sig in oavsett om de 

blivit inbjudna eller inte. Men trots den närgånga granskning som Moulinsarts innevånare 

utsätts för har rapporteringen ingen som helst substans. ”Nyheterna” består i själva verket 

enbart av felaktiga uppgifter eller pseudohändelser. 

 Det är således uppenbart att Hergés syn på offentligheten förändrade sig från då han skapa-

de Tintins första äventyr till då han gjorde de senare. Det sista fullbordade äventyret Tintin 

hos gerillan (1976) står också som ett minnesmärke över hur massmedierna totalt har förfallit 

i cynism och sensationslystnad. Albumet inleds med att Haddock i ett nummer av Paris-Flash 

(var annars?) läser om Castafiores förestående turné i Sydamerika. Annars framstår nu alltmer 

televisionen som det dominerande massmediet, och Tintin och Haddock kan hemma på 

Moulinsart följa när hon anländer med flyget till San Theodoros’ huvudstad Tapiocapolis. 

Men efter sin föreställning i den sydamerikanska bananrepubliken anhålls hon anklagad för 

delaktighet i en sammansvärjning mot diktatorn Tapiocas liv. Händelsen utlöser en lavin av 

beskyllningar och motbeskyllningar. Tidningar, radio och inte minst tv utgör slagfältet. Tapi-

oca framträder själv och anklagar ”den avskyvärde kapten Haddock […], den illvillige gift-

blåsan Tintin och den lömske professor Kalkyl” för delaktighet i komplotten. Albumets inled-

ning utgör en formlig multimedial kaskad: Paris-Flash med dess återkommande reklam för 

tvättmedlet Brol, tv-bilder, radioinslag, tidningsartiklar och löpsedlar avlöser i en strid ström 

varandra. Berättargreppet ger bilden av ett ytterligare uppskruvat nyhetstempo jämfört med 

situationen i föregående Tintinäventyr. Publiken utsätts för ständiga kast mellan politiska ut-

spel och reklam. Tv-mediet innebär dessutom en minskad distans mellan nyheterna och 

mediekonsumenterna. Tapioca kan bokstavligen framföra sina anklagelser mot hjältarna i 

deras eget vardagsrum. Massmedia har förvandlats till ett forum för hetsiga utspel och person-

angrepp, till synes bortom all sansad debatt och dialog. 

 

En ny sorts offentlighet 

Det går förstås att läsa denna utveckling i Tintinalbumen som en studie i upphovsmannens 

tilltagande uppgivenhet över samhällets och mediernas förfall, kanske lika mycket avhängigt 

personliga erfarenheter som samhällsutvecklingen i sig. Men Hergé är förvisso inte ensam i 

sin analys. Exempelvis den tyske sociologen Jürgen Habermas har ägnat offentlighetens och 

den offentliga kommunikationens utveckling sin uppmärksamhet. Habermas menar att dagens 

offentlighet alltmer har utvecklats till en ”acklamatorisk” (det vill säga instämmande eller 

bifallande) offentlighet som i tilltagande grad enbart fokuserar på privata levnadshistorier och 

trivialiteter jämfört med det förgångnas ”borgerliga” offentlighet. Där den borgerliga 

offentligheten under 1700- och 1800-talet dominerades av tryckta medier och präglades av ett 

seriöst samtal om gemensamma angelägenheter har detta förnuftsbaserade samtal till stor del 

gått förlorat i våra dagars mediesamhälle. Dagens offentlighet skiljer inte på den privata och 

den offentliga sfären såsom tydligare var fallet i det förgångna utan har fått en intimare och 

subjektivare karaktär. 
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 Medan Tintin och hans vänner håller fast vid vad vi med Habermas’ terminologi skulle 

kunna kalla för en traditionell borgerlig syn på relationen mellan privat och offentligt tillhör 

Castafiore i större utsträckning den nya gränsöverskridande offentligheten. Hon navigerar lätt 

i det massmediala landskapet och fäster sig inte vid att hennes privatliv görs till offentlig 

angelägenhet. I någon mening ”uppträder” hon oavsett om hon står på en operascen, låter sig 

intervjuas i tv eller umgås i privatlivet. Det massmediala spelet behärskar hon till fullo och vet 

precis hur hon ska utnyttja det till egen fördel. Genom att hon inte delar upp sitt jag i privat 

och offentligt upplever hon inte samma förnedring i att hamna på skvallersidorna som kapten 

Haddock gör. Tvärtom, i enlighet med modern PR-logik är hennes karriär beroende av att hon 

ständigt figurerar i massmedia. 

 En annan sida av denna utveckling som Habermas tar upp är förändringar av själva privat-

sfären, bland annat att den inte längre är lika uppspaltad i en avskild familjesfär och en yrkes-

relaterad ekonomisk sfär. Den senare närmar sig i det moderna samhället alltmer den offent-

liga sfären enligt Habermas. Medan offentligheten har intimiserats har också den privata sfär-

en alltmer kommersialiserats. 

Också denna utveckling kan observeras i Tintinalbumen genom Serafim Svenssons upp-

dykande i serien. Denne expert på att tränga sig på kan ses som ytterligare ett tecken på att ett 

nytt samhälle är i antågande. Ofta är det svårt att avgöra om hans besök på Moulinsart ska ses 

som sociala till sitt syfte eller som försök att kränga försäkringar. Från och med Det hemliga 

vapnet blir Svenssons visiter på Moulinsart en ständigt återkommande plåga för slottets inne-

vånare. Ena gången dyker han upp med försäkringspappren redo att undertecknas, nästa kan 

han utan att ha blivit inbjuden slå sig ner på slottet med hela sin familj eller anordna rally-

tävling i dess park. Hans arbete som försäkringsagent förutsätter en flytande existens mellan 

de intima, de sociala och de offentliga sfärerna.  

Som historikern Peter Englund har sammanfattat denna utveckling: ”De manipulativa 

teknikerna gör nämligen att de skilda sfärerna glider in i varandra, och vi står inför en värld 

där försäljare låtsas vara våra vänner, och våra vänner uppträder som vore de försäljare, en 

värld där människor är medel, aldrig mål”. 

 I det samhälle som framtonar i de senare Tintinalbumen hör till synes i större utsträckning 

Castafiore och Svensson hemma än Tintin och hans vänner. 
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