
 

 

Tintins undermedvetna 
Peter Igelström 

The self-archived postprint version of this journal article is available at Linköping 
University Institutional Repository (DiVA): 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107084 
  

  

N.B.: When citing this work, cite the original publication. 
Igelström, P., (2011), Tintins undermedvetna, Tintinism - årsbok Generation T, 4, 25-41.  

Copyright: Generation T/Asterion media 
 

 
 

 



 1 

Korrigerad och något förkortad version av artikel ursprungligen publicerad i Tintinism - årsbok 

Generation T, ISSN 2000-6640, Vol. 4 (Solna: Generation T/Asterion media, 2011), s. 25-41. 

 

Tintins undermedvetna 
 
Peter Igelström 

 

Tintins universum är i många avseenden en realistisk värld som exakt och detaljrikt 

dokumenterar platser, miljöer och fordon. Samtidigt flödar det också av fantastiska, para-

normala och irrationella inslag. Hit kan företeelser som klärvoajanta sierskor, en leviterande 

buddhistmunk, yetin i Tibet samt flygande tefat och telepati räknas, men också en stor mängd 

sekvenser som gestaltar drömmar. 

 Att gestalta det undermedvetna i form av exempelvis drömmar innebär att serieskaparen 

ställs inför ett konstnärligt problem, nämligen att det irrationella saknar en given form. Detta 

problem var också någonting som i hög grad upptog surrealismens konstnärer. Följande essä 

utgör ett försök att kartlägga några av Hergés lösningar på detta problem samt i synnerhet 

analysera hur dessa ansluter till surrealismens tekniker. Den använda metoden går ut på att 

utifrån ett intertextuellt perspektiv analysera några av de drömsekvenser som förekommer i 

Tintins äventyr, där jämförelsematerialet utgörs av surrealistiska konstverk samt rörelsens 

teorier, doktriner och aktiviteter. På vilka sätt kan man säga att dessa drömsekvenser, liksom 

surrealisternas verk, återspeglar det undermedvetna?  

 

Surrealismen 

Surrealismen var en av den modernistiska epokens livaktigaste riktningar inom litteratur och 

konst. Under ledning av den franske författaren André Breton var det också en av de starkast 

sammanhållna. Inledningsvis dominerades rörelsen av författare och olika litterära experi-

ment, men efter hand blev det alltmer bildkonsten som gjorde surrealismen känd för en bred-

are publik, bland annat genom verk av Joan Miró, Salvador Dalí och René Magritte.  

Surrealisternas program lades fram för första gången i ett manifest författat av Breton 

1924. Detta tog avstånd från rationalismen och den gängse borgerliga moralen och pekade ut 

det undermedvetna som surrealismens studieobjekt. Sigmund Freuds teorier om drömtydning 

och neuroser utgjorde en viktig föregångare, även om Breton inledningsvis sannolikt endast 

kände till hans arbeten via hörsägen. Också en rad andra författare, konstnärer och tänkare 

som ansågs ha förebådat surrealismen i dess strävan att utforska det mänskliga psykets mer 

undanskymda vrår och ställa invanda normer på ända utsågs till rörelsens ”helgon”. Begreppet 

surrealism definierade Breton som ”en sorts psykisk automatism som nära motsvarar dröm-

tillståndet”. Man kan utan tvekan tala om en surrealistisk doktrin, och det var i hög utsträck-

ning André Breton själv som i egenskap av rörelsens ledare bestämde den. 

Genom slumpen och det undermedvetna strävade surrealisterna efter att uppnå le mer-

veilleux, det underbara, vilket utgjorde det centrala begreppet i deras estetik. Bland annat före-

kom experiment med hypnos och olika typer av spontant skapande som inte hade filtrerats 

genom något hämmande överjag, så kallad automatism. I detta syfte använde man automatisk 

skrift och producerade därigenom texter helt baserade på slumpvisa eller omedvetna associa-

tioner. Det visade sig dock inte helt lätt att överföra sådana tekniker till bildkonst. Vissa 

surrealistiska konstnärer, däribland Miró, experimenterade med ett bildspråk som efterliknade 

automatism. Andra, till exempel Dalí, valde istället att med en mycket exakt och detaljrik 

målerisk teknik gestalta drömlika scener med ett medvetet freudianskt färgat innehåll. Att 
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återberätta upplevda drömmar var även det en central aktivitet för surrealisterna, som också 

publicerade sådana redogörelser i de surrealistiska tidskrifterna. 

Fram till andra världskriget förblev surrealismens centrum Paris och den fransktalande 

världen, men under den tyska ockupationen skingrades surrealisterna. Åtskilliga, däribland 

Breton själv, tog sin tillflykt till Amerika medan andra härdade ut under de tyska ockupant-

erna. Rörelsen kunde aldrig riktigt återvinna sin starka ställning efter kriget, även om surrea-

lismens radikalitet och revolutionsanda i viss mån utgjorde inspirationskälla ännu under 1960-

talets studentprotester. Den surrealistiska rörelsen kan sägas ha dött med Breton 1966, men 

vid det laget hade surrealismen hunnit sätta avtryck i åtskilliga sammanhang. Inte minst gäller 

detta inom populärkulturen, till exempel inom mode, reklam och film. 

 

Faraos cigarrer, Freud och galenskapen 

Faraos cigarrer inleds med att Tintin under en kryssning på Medelhavet träffar Filemon Syk-

lon, en egyptolog på jakt efter farao Kih-Oskhs grav. Tillsammans lyckas de hitta graven, men 

så är professor Syklon plötsligt spårlöst försvunnen. Tintin tar sig själv in i gravkammaren 

och finner där de försvunna egyptologer som tidigare letat efter den, mumifierade, prydligt 

namngivna och uppradade. Platser för Syklon, Tintin och hans hund Milou har redan förbe-

retts. Den unge reportern hittar delar av professorns klädedräkt samt flera lådor med cigarrer 

med Kih-Oskhs signum. Gravkammaren fylls i nästa ögonblick med gas och Tintin förlorar 

medvetandet. I detta drogande tillstånd upplever han en serie drömmar eller hallucinationer. 

 Tintins dröm uppfyller fyra på varandra följande serierutor på sidan 9. I den första ser han 

sig själv och Milou drabbade av samma öde som egyptologerna, det vill säga som mumifi-

erade. I nästa ruta upplever han hur två egyptiska gudafigurer böjer sig ner över honom, varav 

den ena är dödsguden Anubis hållande i ett paraply. I den tredje rutan dyker de både detektiv-

erna Dupond och Dupont liksom professor Syklon upp, framställda i egyptisk måleristil. Med-

an Dupond tänder en cigarr åt Dupont, kommer Syklon bärande på en cigarrask. I den fjärde 

och avslutande rutan upplever Tintin hur hans kropp bärs i väg av två egyptiska figurer, den 

ena med ett huvud liknande Milous, den andre med skurken Rastapopoulos’ drag. En ask med 

cigarrer svävar där ovan. Till höger ser han sig själv som ett gallskrikande spädbarn liggandes 

i en vagga. En jättelik professor Syklon, rökande en cigarr, har lagt sin hand på vaggkanten 

samtidigt som han med lömsk blick betraktar scenen. 

 Medan Tintins äventyr berättarmässigt och visuellt generellt kännetecknas av Hergés be-

römda ”klara linje” är denna drömsekvens kryptisk och mångtydig, och kräver därför någon 

sorts dechiffrering av läsaren.  En metod för att tolka den är att vända sig till semiotiken – 

läran om tecken och teckensystem. Utifrån ett semiotiskt perspektiv kan man läsa dröm-

sekvenserna i Tintins äventyr som en uppsättning tecken. Men hur är då dessa tecken 

sammanfogade i en drömkontext? Hur bidrar dessa tecken till att upprätta denna dröm-

kontext? Man skulle kunna säga att enbart genom att visuellt gestalta drömmar kommer Hergé 

in på surrealistiskt territorium därigenom att surrealistisk konst då automatiskt blir en när-

liggande intertext. 

 I sin helhet refererar drömsekvensen både till den miljö i vilken Tintin befinner sig, den 

egyptiska gravkammaren, liksom till det mysterium han försöker lösa: den påstådda 

narkotikasmuggling för vilket han eftersöks av Dupondtarna, cigarrerna och den försvunne 

professorn. Drömsekvensen innehåller dessutom freudiansk metaforik i form av den infantile 

Tintin och den gigantiske fadersfiguren Syklon, med cigarren i mun, dessutom utseende-

mässigt erinrande om Sigmund Freud själv. Denna likhet är för övrigt betydligt mera fram-

trädande i den omtecknade färgversionen av Faraos cigarrer från 1955 än i den ursprungliga 

svartvita versionen från 1932. 

Jean-Marie Apostolidès tolkar i sin psykoanalytiskt inspirerade studie Les métamorphoses 

de Tintin paraplyet både som en fallisk symbol och som dödsrikets gud Osiris’ domedags-
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krok. Dupondtarna menar han kan uppfattas som föräldragestalter och cigarrerna som symbol-

er för makt och sexualitet. Man kan också notera att sekvensen gestaltar en psykologisk 

regression, då Tintin i den första rutan ser sig som mumifierad, det vill säga som död, och i 

den sista som spädbarn. Den cigarrökande Syklon/Freud-gestalten framställs som oproport-

ionerligt stor, ett grepp som återkommer i Hergés drömsekvenser i Solens tempel och Tintin i 

Tibet. Detta ger honom motivmässigt en central roll i just denna drömsekvens, men också i 

resten av äventyret. 

Att gestalta drömlika scener medvetet laddade med freudiansk metaforik var en teknik som 

användes av flera surrealistiska konstnärer, däribland Max Ernst och Salvador Dalí. Denna 

metaforik kretsade i deras fall gärna kring oidipala konflikter och sexuella neuroser. Faders-

gestalten Syklon framstår i drömsekvensen i Faraos cigarrer för första gången i berättelsen 

som hotfull, vilket pekar framåt i handlingen. Efter att ha förlorat medvetandet i Kih-Oskhs 

gravkammare återser Tintin honom när han vaknar upp och både han och Syklon befinner sig 

i var sin sarkofag flytande på havet. De båda tappar dock kontakten då sarkofagerna driver 

ifrån varandra. När Tintin senare återser Syklon i Indiens djungler har denne förlorat förstånd-

et. Han tror sig vara Ramses II, ägnar sig åt att måla Kih-Oskhs tecken på trädstammar och 

brister då och då ut i spontan sång. Han är också emellanåt våldsam, och försöker mörda Tin-

tin med en dolk och jagar fjärilar med pistol. Det visar sig att han hamnat under inflytande av 

en ond fakir, som med hjälp av gift och hypnos tar kontroll över sina offer.  

Professor Syklons öde är som Tom McCarthy i Tintin and the Secret of Literature observe-

rar en av åtskilliga referenser till sinnessjukdom i Tintins äventyr. I Faraos cigarrer och Blå 

lotus är han bara den första i en rad som faller offer för radjaidjah, ’giftet som gör en galen’. 

Det kan tyckas som något av ett mot psykoanalysen riktat skämt att låta den figur som i Tin-

tins dröm starkt påminner om psykoanalysens fader senare drabbas av psykisk sjukdom. I den 

tecknade seriens form kan man uppfatta episoden med Syklons galenskap och scenerna från 

sinnessjukhuset som ren absurdism och fantasi, men händelserna är i sig inte bortom det rim-

liga. Precis som Hergé insåg surrealisterna vilka potentiellt mycket starka krafter som emane-

rade från det undermedvetna. Av stor betydelse både för honom själv och för surrealismens 

utveckling var Bretons arbete på en psykiatrisk klinik under första världskriget, där han kunde 

observera åtskilliga fall av psykoser som inte låg så långt ifrån dem som skildras i Faraos 

cigarrer. Bland annat kunde Breton långt senare i en radiointervju med André Parinaud erinra 

en soldat som var fullständigt övertygad om att kriget var ett enda stort skådespel i avsikt att 

bedra honom själv. Den unge soldaten hade av denna anledning aldrig förmåtts söka skydd 

under beskjutning och bombardemang. Att han hela tiden hade undgått att såras framstod för 

honom som bekräftelsen på hans teser. Senare experimenterade surrealisterna under en period 

med hypnotisk sömn och vid ett sådant tillfälle höll en grupp hypnotiserade på att begå 

kollektivt självmord. Vid ett annat viftade en av medlemmarna med kniv och förföljde en ann-

an med denna i en trädgård. Breton ansåg sig därför, såsom han berättade för Parinaud, föran-

ledd att förbjuda dylika experiment.  

Också Tintin – normalt sett sinnebilden för sundhet – tycks flera gånger balansera på 

gränsen till sinnessjukdom. I Faraos cigarrer hamnar han både i madrasserad cell och i 

tvångströja. Då han ska föra de båda radjaidjah-förgiftade, professor Syklon och författaren 

Zlotzky, till ett sinnessjukhus har fakiren lyckats byta ut brevet som beskriver de båda sjukas 

symptom mot ett som istället pekar ut Tintin som sinnessjuk. Överläkaren på sinnessjukhuset 

spärrar därför in Tintin istället för de båda verkligt sjuka. Den unge journalisten lyckas dock 

rymma från mentalvårdarna och fortsätter sin jakt på skurkarna. Detta är dock inte den enda 

gången han riskerar att hamna på sinnessjukhus. I Blå lotus är han ytterst nära att själv bli 

förgiftad med radjaidjah och i Den svarta ön är det dr Müllers plan att förpassa Tintin till det 

sinnessjukhus han själv är direktör för: ”de som läggs in där är inte alltid är sinnessjuka… 
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men efter åtta dagar med en specialbehandling… blir man galen på riktigt!”. (sid. 15) I båda 

fallen lyckas Tintin med nöd och näppe undkomma. 

Kring temat sinnessjukdom finns vissa diskursiva element som förenar Hergé med surrea-

listerna. Överläkarens oförmåga att korrekt bedöma vem som är sinnessjuk i Faraos cigarrer 

och episoderna då Tintin nätt och jämt undkommer galenskapen pekar på att gränserna mellan 

friskt och sjukt i Tintins äventyr inte alltid är glasklara. Även den sundaste kan bli inspärrad, 

medan de verkliga galningarna får vandra fritt. Detta psykologiska gränsland var också 

någonting som surrealisterna fascinerades – och kanske också skrämdes – av. Man kan här 

erinra Salvador Dalís berömda ord om sig själv: ”Den enda skillnaden mellan mig själv och 

en galning är att jag inte är galen!” Breton och de andra surrealisterna var djupt kritiska mot 

den samtida mentalvården. Sinnessjukhus som en plats där man skapar dårar snarare än att 

bota dem är ett tema i Bretons roman Nadja från 1928. Av allt att döma hyste också Hergé en 

viss skepsis gentemot psykiatrikerkåren, vilken kanske inte minst härstammade ur hans egen 

undermedvetna rädsla för att likt sin mor drabbas av psykisk sjukdom och hamna på sinnes-

sjukhus. Dessutom är det anmärkningsvärt ofta galenskap i Tintins äventyr orsakas av just 

yttre påverkan som till exempel gift, hypnos eller voodoo. 

Man kan alltså konstatera att Hergé i denna korta drömsekvens i Faraos cigarrer väver 

samman en serie hallucinationer med teman ur berättelsen som helhet. Samtliga element i 

Tintins syner är således hämtade från den yttre verkligheten. Sekvensen får därför funktion 

både av sammanfattning och framåtsyftning i berättelsen, som en gestaltning av berättelsen i 

koncentrat. Hergé lånar bildspråket från egyptiskt måleri för att förstärka det hallucinatoriska 

intrycket, synnerligen lämpligt eftersom scenen utspelar sig i en egyptisk gravkammare. Sam-

tidigt får de föremål som förekommer i sekvensen, såsom paraplyet, hattarna och cigarrerna, 

en mer uppenbart symbolisk betydelse än när de förekommer i berättelsen i övrigt. Man skulle 

kunna säga att kontrasten mellan sådana vardagliga, och normalt sett triviala, ”borgerliga 

attribut”, för att låna den franske litteraturkritikern och sociologen Roland Barthes’ uttryck, 

och det fantastiska och hallucinatoriska ger föremålen en förstärkt symbolisk funktion. Vilket 

kommer att visa sig är detta en teknik Hergé bygger vidare på i senare drömsekvenser i Tin-

tins äventyr. 

 

Krabban med guldklorna och den paranoisk-kritiska metoden 

En av de mest oroväckande scenerna i Hergés verk förekommer i Krabban med guldklorna, s. 

30. Tintin och kapten Haddock har överlevt en flygplanskrasch i Saharas öken. I ett tillstånd 

av törst och utmattning tycker sig Haddock förnimma hur Tintins kropp antar formen av en 

gigantisk champagneflaska. Med avsikt att dra ur ”korken” kopplar den hallucinerande kap-

tenen strypgrepp på sin kamrat, och endast Milous ingripande räddar Tintin. Hergé låter alltså 

Haddock i sitt delirium misstolka Tintins kropp som en champagneflaska. Temat varieras två 

sidor senare, då både Tintin och Haddock förlorat medvetandet och Tintin i en dröm upplever 

hur hans egen kropp förvandlats till en vinflaska. (s. 32) Den allt väldigare Haddock närmar 

sig med en korkskruv i handen. I ett sista panikfyllt ögonblick får vi se hur kaptenen just ska 

sätta korkskruven i den hjälplöse Tintins huvud. Denna Tintins undermedvetna upprepning av 

den första incidenten är mycket uttrycksladdad och framstår mot denna bakgrund som fullt 

psykologiskt motiverad. 

Att i en surrealistisk kontext visuellt gestalta den psykologiska mekanismen att förväxla 

två till formen lika men i grunden väsensskilda föremål ansluter till det Salvador Dalí kallade 

för ”den paranoisk-kritiska metoden”. Metoden, vilket var Dalís främsta lösning på problemet 

att gestalta det undermedvetna, innebär en sorts medveten framkallning av paranoida halluci-

nationer. Dalí tillämpade den i sina verk genom att gestalta föremål som övergick från en 

skepnad till en annan eller genom att skänka en inneboende visuell tvetydighet i vad föremål-

en faktiskt föreställde. I till exempel Métamorphose de Narcisse (1937) avbildade han två till 
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formen mycket liknande skepnader bredvid varandra, båda erinrande om en mänsklig gestalt. 

Medan den ena ganska entydigt kan uppfattas som just en hukande människokropp framstår 

den senare vid närmare betraktande mer som en gigantisk hand. Dalí använde den paranoisk-

kritiska metoden också i rent illusionsmåleri där en bild föreställer två eller flera saker sam-

tidigt, till exempel ett porträtt av Voltaire som också är en grupp människogestalter (Marché 

d’esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire, 1940). Som betraktare fångas man 

mellan dessa två bilder, vilket skapar ett tillstånd av olust eller tillbakahållen panik. Att 

frammana sådana känslor var en genomgående målsättning för surrealisterna, som ansåg att 

konsten inte fyllde sin funktion om den inte också var provocerande.  

Hergé lyckas med något liknande i Krabban med guldklorna. Haddocks hallucination och 

Tintins mardröm gestaltas med hjälp av en paranoisk-kritisk teknik och åskådliggör den allt 

annat än friktionsfria relationen mellan Tintin och kaptenen i äventyrets inledning, samtidigt 

som episoderna också skänker deras ökenvandring en ökad uttrycksfullhet och symbolisk roll. 

Dessutom kan man notera att Tintins dröm utspelar sig mot en bakgrund som erinrar om de 

landskap som ofta förkommer hos surrealister som Dalí och Yves Tanguy. Dessa surrealist-

iska landskap blandande gärna realistiska och fantastiska element och kunde påminna om 

både öknar och kustlandskap på samma gång (till exempel La persistance de la mémoire, 

1931 av Dalí och Indefinite divisibility, 1942 av Tanguy). Detaljer som långa, skarpa skuggor 

och egenartade byggnader hörde också dessa landskap till. Drömlandskapet i Krabban med 

guldklorna är dels en återspegling av den ökenmiljö i vilken Tintin och Haddock befinner sig, 

men är samtidigt ett kustlandskap med en märkligt böljande strandremsa. I en senare dröm-

sekvens i Tintin i Tibet använder Hergé både skarpa skuggor och kantiga byggnader som erin-

rar om dem hos Giorgio de Chirico, en av surrealistkonstens viktigaste föregångare under 

1910-talet. Dessutom fungerar ett schackspel som bakgrund till den sista rutan i sekvensen, 

vilket har genklang i verk av Dalí och Magritte. (Till exempel Métamorphose de Narcisse av 

Dalí och La rencontre, 1929 av Magritte.) De ödsliga bakgrundsvyerna, de skarpa skuggorna, 

de kantiga byggnaderna och schackikonografin fungerar alltså både hos Hergé och surrea-

listerna som tecken i ett specifikt sammanhang med stark koppling till det undermedvetna. 

Genom denna kombination av tecken blir effekten att betraktaren tydligt identifierar dessa 

bilder som drömlika snarare än som realistiska landskap. Värt att notera är att dessa tecken, 

liksom andra, är i hög grad godtyckliga och genom ren konvention kommit att beteckna 

drömmar eller det undermedvetna. Säkerligen har surrealisternas konst varit mycket 

inflytelserik för att etablera detta bildspråk. 

Det paranoisk-kritiska greppet återkommer i senare drömsekvenser hos Hergé, till exempel 

i Castafiores juveler, s. 14, och det ofullbordade Tintin och alfakonsten, s. 3, där kapten 

Haddock drömmer om gestalter som samtidigt är Bianca Castafiore och en fågel. Man kan i 

sammanhanget förstås erinra att hon genomgående går under epitetet ”Näktergalen från Mila-

no”, men för Haddock framstår hon i dessa drömsekvenser mer som ljudmässigt mindre ange-

näma fågelarter som papegoja och hackspett. Här innebär föreningen av två olika gestalter i 

en att de ges korresponderande egenskaper, alltså en sorts metaforisering.  

 Det finns flera element som förenar drömsekvenserna i Faraos cigarrer och Krabban med 

guldklorna. Båda gångerna är det Tintin som drömmer dem och båda gångerna härstammar de 

ur hans undermedvetna rädsla att komma till skada eller rent av dö. I båda fallen erfar han 

också någon sorts kroppslig förlamning, mumifiering i det första fallet och ha blivit förvand-

lad till flaska i det andra. I det senare fallet handlar det om en traumatisk upplevelse och dess 

upprepning i en mardröm. Liksom en surrealistisk konstnär som Dalí kan man därför säga att 

Hergé i drömmens form utforskar det undermedvetnas mekanismer, och dessutom använder 

visuellt gestaltade drömmar med stor expressiv kraft. Deras roll blir bland annat att i koncen-

trerad form återge och förstärka centrala teman i berättelsen. 
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De sju kristallkulorna, Solens tempel och det ockultas magi 

Dubbeläventyret De sju kristallkulorna och Solens tempel kretsar kring mystik och inka-

härskaren Rascar Capacs förbannelse. Medlemmarna av den expedition som fört inkans mu-

mie till Europa drabbas en efter en av medvetslöshet och hallucinationer utan att medicin-

vetenskapen lyckas finna någon förklaring eller bot. Tintin och hans vänner blir inblandade i 

fallet och gör allt för att lösa det och därmed rädda expeditionens medlemmar. 

 Övernaturliga eller ockulta fenomen spelar en framträdande roll i De sju kristallkulorna. 

En klärvoajant sierska på en varietéteater, inkamumiens förbannelse och en märklig klotblixt 

hör till dessa inslag. I en kuslig drömsekvens får vi se hur Tintin upplever att inkamumien 

kommer till liv och smyger sig in i hans sovrum om natten. (s. 32) Då han vaknar får han veta 

att kapten Haddock och professor Kalkyl just haft precis samma mardröm. Samtidigt har 

mumiens förbannelse drabbat professor Bergamotte, den ende medlemmen av expeditionen 

som dittills undkommit. Den gemensamma drömmen tycks peka på förekomsten av någon 

sorts ockult undermedvetet budskap eller en variant av telepatisk kommunikation. 

Sådana fenomen är ganska vanligt förekommande i Tintins äventyr. I Tintin i Tibet är det 

huvudpersonens föraningar som talar om att hans vän Tchangs liv är i fara. En mardröm får 

Tintin att högt utropa Tchangs namn. Dessutom upprepas namnet ständigt i olika former i 

albumets inledning, vilket antar formen av illavarslande förebud. När Tintin får veta att 

Tchangs flygplan störtat i Himalaya och alla ombord förmodas ha omkommit, är det hans 

undermedvetna som – i trots mot sunt förnuft – övertygar honom om att Tchang fortfarande är 

vid liv. Det förefaller existera en telepatisk förbindelse mellan Tchang och Tintin. Dessutom 

förekommer i äventyret en synsk buddhistmunk med förmågan att levitera i samband med 

sina uppenbarelser. Telepati behandlas också i Plan 714 till Sydney, fast då som kopplat till 

utomjordingar och flygande tefat. 

Detta intresse för det paranormala var någonting Hergé delade med surrealisterna. Deras 

experiment med hypnotisk sömn uppföljdes med ett intresse för exceptionella företeelser som 

telepati och magi. Enligt den österrikiske surrealisten Wolfgang Paalen var det ”övermed-

vetna” någonting som existerade bortom det medvetna och det undermedvetna. Detta borde 

man därför också utforska enligt Paalen, som hämtade mycket inspiration från den nya fysik-

ens teorier formulerade av framför allt Albert Einstein. Den surrealistiske poeten Robert Des-

nos ägnade sig åt att febrilt skriva ner olika ”ordlekar” som enligt honom var resultatet av 

telepatisk kommunikation mellan honom själv och konstnären och surrealistkollegan Marcel 

Duchamp. Detta intresse kan dock karaktäriseras som ambivalent, inte minst hos Breton själv. 

Man kan anta att intresset för magi och telepati främst utgjorde ett medel snarare än ett mål 

för surrealisterna, ett led i syftet att uppnå le merveilleux. Av allt att döma uppfattade de ett 

släktskap mellan mystikens och parapsykologins uttrycksformer och deras egna aktiviteter. På 

liknande sätt kan man säga att Hergé genom att infoga sådana inslag i Tintins äventyr tillför 

serien ytterligare betydelselager. Först och främst naturligtvis en spännande aura av mystik. 

Dessutom blir drömsekvenserna både uttryck för att karaktärerna har ett undermedvetet, lik-

som om förekomsten av ett kollektivt undermedvetet, vilket gör dem mer komplexa.  

I Solens tempel står vi inför en delvis annorlunda och mer genomarbetad drömsekvens. Eft-

er att Kalkyl blivit kidnappad och bortförd på ett fartyg på väg till Sydamerika följer Tintin 

och kapten Haddock efter. De lyckas spåra professorn och hans kidnappare genom en 

bergsvandring genom Anderna. Under denna vandring har Tintin en synnerligen märklig 

dröm. (s. 23) Sekvensen består av tre rutor följande på varandra, även om den saknar en log-

isk progression. I den första förekommer professor Kalkyl tillsammans med en inkaindian, i 

den andra Tintin, Milou och en inkaklädd Haddock, med en miniatyrartad Kalkyl nere till 

höger. I den sista rutan figurerar Tintin och återigen en indian. De individer som förekommer 

i Tintins dröm skiftar alltså från ruta till ruta, liksom de bakgrunder och rum i vilka varje epi-

sod utspelar sig. I en analys av drömsekvensen i Artes nr 3 1994 har konstvetaren Pontus Ky-
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ander diskuterat hur ”berättelsens logik för ett ögonblick ersätts av drömmens eller hallucina-

tionens öppnare strukturer”. Sambanden mellan de olika rutorna är delvis bruten, menar Ky-

ander. Bildrummen är olika, de agerande delvis olika och det språkliga planet hänger endast 

samman på ett associativt sätt. Sekvensen är dock sammanhållen av en stilistisk enhetlighet 

och av den strukturellt sammanhängande berättelsen om hur professor Kalkyl hotas av en 

inkaindian. Olika återkommande föremål, såsom en kvadratisk sköld och två stora örhängen, 

fungerar också kontinuitetsskapande. Drömsekvensen har också en övergripande referenti-

alitet visavi berättelsen som helhet, framhåller Kyander, då de tre rutorna lyckas med att 

sammanfatta den övergripande berättelsen i De sju kristallkulorna och Solens tempel.   

Hergé genomför i drömsekvensen i Solens tempel med andra ord ett berättartekniskt sabo-

tage mot berättelsens ”naturliga” kontinuitet, men bibehåller samtidigt berättartråden med 

andra medel. Sekvensen är i sig logisk, fast den tillämpar den drömlika och oväntade logik 

som likaledes nyttjades av surrealisterna. Fria associationer, abrupta och osammanhängande 

sekvenser var kännetecknande berättargrepp för surrealistisk litteratur. Men precis som hos en 

surrealistisk konstnär som Dalí är det bara frågan om en raffinerad simulering av fria associa-

tioner, då sekvensen är både genomarbetad och detaljrik. Det vilar således inget slumpmässigt 

över utförandet.  

Man skulle kunna förmoda att dessa mångtydiga och osammanhängande drömsekvenser 

skulle vara oförenliga med Hergés klara linje, ett begrepp som både hänför till bilder som 

berättelser. I själva verket är det just den bildspråksmässigt klara linjen som här lyckas hålla 

drömsekvensen samman till en enhet. Samtidigt framhäver och extrapolerar drömsekvenserna 

genomgående vissa teman i äventyren och bidrar därmed till den klara linjen i berättelsen. 

 

Tintin i Tibet och bilders förräderi 

Också i Tintin i Tibet förekommer en mycket genomarbetat och symbolfylld drömsekvens. 

Denna gång är det kapten Haddock som drömmer. Den associativa berättartekniken från 

drömsekvensen i Solens tempel når här något av sin höjdpunkt.  

Tintin och kapten Haddock har begett sig till Tibet efter att Tintin fått reda på att Tchangs 

flygplan har störtat. Kaptenen försöker övertyga Tintin om det fåfänga i att försöka rädda 

Tchang, men följer lojalt med sin vän på expeditionen. Under fotvandringen mot bergen har 

Haddock stärkt sig med en flaska whisky. Till en början vinner han därigenom nya krafter, 

men somnar efter en stund mitt under vandringen. 

I drömsekvensens första ruta märker Haddock till sin förvåning att han har sällskap av 

Kalkyl – som inte följt med på resan till Himalaya – och frågar vad han gör där. Svaret, ”tapp-

pat mitt paraply”, är förstås ingen egentlig förklaring, men fullt i harmoni med den drömlika 

logiken. I nästa ruta märker dock kaptenen att han har hela famnen full med paraplyer, vilka 

inte funnits där förut. Kalkyls svarar: ”Du ljuger! Det är spansk peppar!”, och slår honom sed-

an med ett paraply i huvudet. (s. 16) 

Jean-Marie Apostolidés tolkar episoden i psykoanalytiska termer som en oidipal demon-

stration av fadersgestalten Kalkyls överlägsenhet över Haddock. Men varför anklagar Kalkyl 

Haddock för att ljuga? Vilken kunskap besitter Kalkyl som kaptenen saknar när han kallar 

paraplyerna för spansk peppar? Den omedelbara associationen går till en episod tidigare i be-

rättelsen då Tintin och Haddock anlänt till Nepals huvudstad Katmandu. (s. 11–12) På en gata 

upptäcker kaptenen ett antal ”röda mattor”, vilket han vid närmare inspektion konstaterar vara 

torkade frukter. Haddock frågar några barn om de är goda att äta och prövar sedan en av 

frukterna. Dessa röda ”frukter” visar sig dock vara spansk peppar och kaptenen måste till följd 

av den häftiga smakupplevelsen kasta sig i en brunn med vatten. Utifrån denna episod kan 

man konstatera att den gode kaptenen är något naiv då han utgår från att något som ser ut som 

en söt frukt också har motsvarande kulinariska egenskaper. 



 8 

Detta ger oss en ledtråd till professor Kalkyls anklagelse i den senare drömmen. Tom 

McCarthy har observerat att Tintin genom alla äventyren utmärker sig som en god läsare, att 

han är skicklig på att tyda tecken. Haddock, kan vi dock konstatera, är mindre skicklig i detta, 

vilket pepparepisoden i Katmandu är ett exempel på. Detta är emellertid inte enda gången han 

begår ett dylikt misstag. I Månen tur och retur del 1 förväxlar han sin pipa med Kalkyls hör-

lur, något som leder till olyckliga följder, bland annat en omfattande rökutveckling när kap-

tenen senare försöker tända ”pipan”. (s. 10–12) I Koks i lasten försöker han när han befinner 

sig i badkaret svara på ett telefonsamtal med hjälp av duschmunstycket, med inget annat 

resultat än att han översköljer sitt huvud med vatten. (s. 7) Man kan alltså konstatera att Hadd-

ock gärna gör vissa (felaktiga) antaganden utifrån föremålens plastiska eller utseendemässiga 

egenskaper. 

Med vägledning av surrealistisk konst leder detta oss åter in i semiotikens värld, där vi kan 

lära oss att relationen mellan ett objekt och dess tecken är godtycklig och helt konventions-

baserad. En konstnär som gjort sig känd för att utforska sådana relationer mellan bilder och de 

föremål de föreställer är Magritte. 

Hergés landsman René Magritte var inledningsvis en av förgrundsgestalterna i en belgisk 

surrealistgrupp som hade bildats 1926, men anslöt sig under en period till Breton och dennes i 

Frankrike verksamma krets. Magritte kände sig dock aldrig särskilt befryndad med surrea-

listernas uppseendeväckande aktiviteter och återvände efter bara några år till Bryssel för att – 

inte olikt Hergé – leva ett tämligen konventionellt borgerligt liv fram till sin död 1967. Mag-

rittes teknik gick ut på använda realism och visuell exakthet som kontrastverkan i mer eller 

mindre absurda kompositioner. Han avbildade gärna helt vardagliga föremål i ovanliga 

sammanhang, och genom på så vis gestalta paradoxer ville han utmana betraktarens invanda 

föreställningar. En exakt och realistiskt återgiven pipa återföljs i en av hans mest kända mål-

ningar med texten ”Ceci n’est pas une pipe”, ’detta är inte en pipa’ (La trahison des images 

eller L’usage de la parole I, 1928–29). Magritte ville därigenom påvisa hur lätt vi inbillar oss 

att det finns naturgivna samband mellan föremål och deras tecken. Den skriftliga uppmaning-

ens innebörd är dock att det saknas något sådant samband och att vi inte bör förväxla verkliga 

föremål med bilder av desamma.  

Magritte skulle därför förmodligen ha betraktat kapten Haddock som semiotiskt naiv då 

han förväxlar Kalkyls hörlur med sin pipa eller spansk peppar med en söt frukt. Kanske är det 

också det professor Kalkyls drömgestalt gör när han i Haddocks dröm anklagar honom för att 

ljuga. Professorns godtyckliga sätt att kalla paraplyer för spansk peppar är således från en 

semiotisk horisont helt rimligt. Ett antal paraplyer i en dröm – eller i en tecknad serie för den 

delen – skulle lika gärna kunna kallas för spansk peppar. Benämningen spansk peppar på 

paraplyer är också en associationsbaserad lek med utseendemässiga egenskaper, då en peppar-

frukt kan sägas påminna om ett hopfällt paraply.  

Magrittes måleri visar att en surrealistisk upplevelse kan förstärkas om det häpnads-

väckande och absurda paras med det vardagliga och triviala. I detta avseende bygger han vi-

dare på ett citat från ett av surrealisternas helgon, den franske 1800-talsförfattaren 

Lautréamont: ”Vackert som en symaskins och ett paraplys tillfälliga möte på dissektions-

bordet”. Drömepisoden i Tintin i Tibet är också ett exempel på ett sådant möte mellan det 

vardagliga och det oväntade. Bara genom att förskjuta föremåls naturliga proportioner kan de 

te sig förbryllande, hotfulla och drömlika. Magritte kunde till exempel måla ett äpple som 

fyller upp ett helt rum eller en naken kvinna som ter sig jättelik i förhållande till en betrak-

tande man (La chambre d’écoute, 1958, Le géante, 1929–30). Förutom i Tintin i Tibet använ-

der Hergé denna teknik i drömsekvenser i Krabban med guldklorna, där Haddock i den sista 

rutan ter sig oproportionerligt stor i förhållande till Tintin, och Solens tempel, där Kalkyl med 

sin pendel i en av rutorna är miniatyrartad i förhållande till Tintin och Haddock/inkan. I kap-

tenens dröm i Tibetäventyret är det proportionen mellan Haddock och Kalkyl som genomgår 
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en surrealistisk förvandling. I den första rutan tycks professorns kropp oproportionerligt för-

minskad, som en barnkropp. Detta intryck förstärks av dennes kläder: sjömanskostym och 

kortbyxor. Haddockgestalten tycks däremot ha sina vanliga proportioner, fast han något ovän-

tat är klädd i röd frack, cylinderhatt och bär en gitarr på ryggen. I nästa ruta har en smärre 

förändring ägt rum. Haddocks röda, höga hatt är plötsligt miniatyrartad, samtidigt som en 

onaturligt stor flaska nu har ersatt gitarren. I den tredje och avslutande rutan i drömsekvensen 

är proportionerna mellan Haddock och Kalkyl plötsligt de motsatta. Kaptenen är nu liten och 

klädd i sjömanskostym, medan Kalkyl i det ögonblick han slår Haddock med paraplyet ter sig 

gigantisk. 

 

Hergé och surrealismen 

Hergés verk vittnar onekligen om dess skapares livliga intresse för det undermedvetna. Detta 

intresse kommer till uttryck framför allt i de många drömsekvenserna förekommande i Tintins 

äventyr. Både Hergé och surrealismens konstnärer tvingades utarbeta visuella språk för att 

gestalta det undermedvetna, eftersom detta i sina respektive sammanhang inte hade några på 

förhand givna uttryck. Drömsekvenserna utgör något av en egen nisch i Tintins äventyr och 

följer en egen logik som särskiljer dem från resten av äventyren, samtidigt som de också lyfter 

fram centrala teman i berättelserna. De kan generellt beskrivas som detaljrika, associations-

baserade, symbolladdade och inte minst tydligt beroende av kontext för sin avkodning. Seri-

ens visuella exakthet och detaljrikedom har i dessa scener främst något annat än en realism-

skapande funktion. Snarare visar Hergé, precis som surrealistiska konstnärer som Dalí och 

Magritte, att visuell exakthet kan förstärka hallucinatoriska och drömlika uttryck. 

Utifrån ett intertextuellt perspektiv, som förstås är grundat både i uttolkarens förförståelse 

och associationer liksom i den lästa texten, kan man urskilja relationer mellan dessa dröm-

sekvenser och specifika surrealistiska konstnärer eller konstverk. Genom sitt användande av 

karaktäristiskt utformade skuggor, byggnader och landskap kan de också ses som refererande 

till surrealistiskt ”allmängods”, redan etablerat i det allmänna medvetandet utan att läsaren för 

den skull medvetet behövde associera till surrealistisk konst för att förstå innebörden.  

Ett fullt möjligt intertextuellt förhållande mellan Hergés drömsekvenser och surrealismen 

skulle kunna ha varit parodiskt. En parodi kan enklast definieras som en ironisk tolkning av 

ett intertextuellt förhållande. Men jag vill ändå påstå att begreppet ironi är i mindre grad till-

lämpligt när det gäller denna relation. Tintins äventyr är först och främst i grunden ej ironiska, 

och hans universum utgör huvudsakligen en alternativ värld snarare än, likt en parodi eller 

satir, står i en beroendeställning till vår värld när det gäller betydelsebildningar. Hergés 

surrealism är följaktligen mer en alternativ surrealism än en parodi på Bretons eller Dalís.  

Hur återspeglar då dessa drömsekvenser det undermedvetna? Först och främst kan man 

säga att de skänker karaktärerna, främst Tintin och kapten Haddock, en undermedveten 

dimension. Detta var ett sätt för Hergé att göra dem till mera realistiska och fullödiga indi-

vider. Viktigt att påpeka att dock att detta, får man förmoda, utfördes med en helt medveten 

och genomplanerad metod, närmast besläktad med den Salvador Dalí nyttjade för att åstad-

komma sina drömlika och hallucinatoriska målningar. Drömsekvenserna kan också, liksom 

övriga delar av Hergés verk, betraktas som omedvetna uttryck för dess skapares drömmar, 

rädslor och begär. Genom att skildra det undermedvetna i form av en uppsättning tecken 

bygger Hergé också på föreställningar ur det kollektiva undermedvetna. Slutligen skulle jag 

också vilja hävda att drömsekvenserna kan uppfattas som ett uttryck för ett sorts berättelser-

nas undermedvetna, då det är genom dessa som relationerna mellan karaktärerna förtydligas 

samt något av berättelsernas essens kommer fram. Drömsekvenserna tillför äventyren en 

metafysisk dimension. Medan berättelsernas manifesta, ”medvetna” nivå handlar om äventyr 

och mysterier, fokuserar den undermedvetna nivån – såsom Apostolidès visat – på utveck-

lingen av karaktärernas inbördes relationer. 
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Trots att det alltså finns en hel del som förenar Hergés lösningar på problemet att gestalta 

det undermedvetna med surrealisternas går det knappast att påstå att Hergé anammar surrea-

lismens mål och syften. Hergés surrealism och Bretons hade diametralt olika ideologiska 

funktioner. Den tämligen konventionelle och konformistiske serieskaparen var aldrig en barri-

kadernas man, och hyste aldrig som surrealisterna tankar på att revolutionera samhället. Där 

sexualiteten stod i centrum för surrealisternas intellektuella verksamhet gjorde Hergé nästan 

allt för att undvika den i sina verk. 
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