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The objective of this study was to investigate differences in the portrayal of Western 

European citizens and non Western European citizens in Hergé’s graphic novels 

about the young journalist Tintin. We wanted to see if the globalization during the 

mid 1900’s had an effect on Hergé’s way of portraying the world. 

We started off by selecting nine novels from three different periods of time, though 

we read all of the novels in The Adventures of Tintin. The periods were: the years in 

between the world wars (three novels), the post war years (four novels), and the 

beginning of the new age – late 60’s and 70’s (two novels). 

In each novel, we analyzed three different situations, in three different boxes from 

the novel. The situations we chose to analyze were: a portraying of one or more non 

Western European citizens, a communication between two Western European 

citizens about a non Western European citizen or its culture, and a communication 

between a Western European citizen and a person from outside Western Europe. We 

also made an analysis on every album which we based on our impressions of the 

novel as a whole.  

The analysis revealed a certain difference in the way Hergé depicted people from 

Western Europe as compared to people from other parts of the world. People outside 

of the culture of Western Europe are portrayed as uncivilized (Native Americans), 

revolutionary (white South Americans) or evil (the Japanese). At the same time 

Western Europeans are portrayed as smarter and more civilized.  

However the study also shows that over time there is as significant change in the 

way that non Western Europeans are portrayed, ranging from the first album to the 

last. As Hergé gets older, the novels become more sophisticated and the 

characterizations of people from other cultures than the Western European evolve. 
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Inledning 
 

Mitten av det tjugonde århundradet var en turbulent period, både i Europa och i resten av 

världen. Västvärlden hade precis upplevt börskraschen och den stora depressionen var i 

antågande. De gamla kolonierna var i upplösning, ett andra världskrig nalkades och efter det 

kapprustning, en månlandning och revolutionerande samhällsomdaningar både kulturellt och 

vad gäller politiskt styresskick. Under den här tidsperioden fick den västeuropeiske 

medborgaren många gånger omvärdera sina tankegångar och åsikter gentemot andra kulturer 

och etniska grupper. Vad vi ämnar att titta på är hur allt detta gestaltas i den grafiska novellen, 

närmare bestämt Hergés Tintin. 

Bakgrund 

Tintin (Les Aventures de Tintin) är ett seriealbum som tecknats och författats av den belgiske 

tecknaren George Remí, mer känd som Hergé (hans initialer G R omkastade och uttalat på 

franska). Tintin är namnet på huvudpersonen och hjälten som berättelserna kretsar kring, en 

ung resande journalist från Belgien som alltid lyckas hamna i de mest osannolika 

situationerna som leder till fartfyllda äventyr. Tillsammans med sin trogna vita foxterrier 

Milou, den smått excentriske före detta sjökaptenen Haddock och många andra färgstarka 

karaktärer får man genom 25 album följa den unge reportern världen över då han mer likt en 

detektiv än en journalist löser brott och tar sig ur kniviga situationer. Tintin dök för första 

gången upp den tionde januari 1929 som en serieföljetong i Le petite Vingtiéme (Det Lilla 

Tjugonde) som var en barnbilaga till den belgiska dagstidningen Le XXéme Siécle (Det 

Tjugonde Århundradet). Senare samma år gavs serien ut i albumform och den blev snabbt en 

succé. Sedan dess har den publicerats på mer än 50 olika språk och har sålts i över 200 

miljoner exemplar. Hergé arbetade med Tintin ända fram till sin söd, 1976 – där han lämnade 

den sista novellen, Tintin och alfabetskonsten, ofullbordad. 

Det har skapats filmer, tv-serier, radio och teaterpjäser och den räknas som en av 1900-talets 

absolut viktigaste och mest lästa serier. (Farr, 2009) 

Det historiska klimatet i Tintin 

Under Berlinkongressen 1884 delades Afrika upp mellan sju västeuropeiska stater 

(Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Spanien, Italien och Belgien). De enda 

länderna som inte var koloniserade var Abessinien (dagens Etiopien) och Liberia. (Rydström, 
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1981:324-325)  

Efter första världskriget (1914-1918) krävdes Tyskland på enorma skadestånd av de allierade. 

När skadeståndet inte kunde betalas, konfiskerades istället land och mark. Det här utlöste en 

inflation, där en tysk bit bröd kunde kosta flera miljoner mark. (Rydström, 1981:349)  

1917 tog Lenins bolsjeviker makten i Ryssland och 1922 bildades Sovjetunionen. Stalin tog 

sedan makten och kollektiviserade jordbruken samt lanserade sina femårsplaner. (Rydström, 

1981:347,355)  

Även i England utbröt generalstrejk 1926 och arbetslösheten fortsatte att växa. I USA hade 

efterkrigstiden varit goda ekonomiska år. Det ändrades i oktober 1929. Börsen kollapsade, 

aktiemarknaden rasade samman och 1932 var arbetslösheten uppe i 12 miljoner (jämför med 

Tyskland: 5,6 miljoner och Storbritannien: 2,7 miljoner) (Rydström, 1981:349).  

Depressionen var starkt bidragande orsaker till att Mussolini kunde ta makten i Italien (1922), 

Franco i Spanien (1939) och framförallt – Hitler i Tyskland (1933) (Rydström, 1981:350-

353). Hitler drog igång både en upprustning av det militära och av sin anti-judepropaganda. I 

september 1939 bröt andra världskriget ut. Det avslutades i och med den tyska kapitulationen 

i april 1945 och den japanska i september samma år. Efter andra världskrigets slut delades 

Tyskland upp i fyra zoner mellan de allierade. Men Sovjetunionen motsatte sig 

Marshallplanen och lämnade de allierade kontrollrådet 1948. (Rydström, 1981:360)  

1949 delas Tyskland och Nato bildas. Sovjetunionen svarar 1955 med att sätta upp en egen 

försvarsallians, Warszawapakten. I slutet av 1940-talet var USA och Västeuropa överlägsna 

Sovjetunionen i frågan om kärnvapen. Varje typ av attack från Öst skulle bemötas med ett 

amerikanskt ”kärnvapensparaply”. Sovjets kärnvapenrustning i början av 50-talet innebar att 

väst fick ändra taktik, men också att man började utveckla sina kärnvapen ännu mer. 

(Elgström och Loftsson, 1991)  

Ett kärnvapenkrig med ständiga vedergällningar låg som ett ständigt hot över världen. Det 

kalla kriget, med kapprustningar och järnridå, pågick fram tills Berlinmuren rasade, 1989.  

I Indien hade Mahatma Gandhi redan under 1920-talet proklamerat för passivt motstånd och 

demonstation utan våld. 1947 fick den brittiske vicekungen Lord Mountbatten överlämna 

makten i Indien och två stater skapades: det hinduistiska Indien och det muslimska Pakistan. 

Därmed hade avkolonialiseringen börjat. (Rydström, 1981:364)  

Runt år 1960 avvecklades både de brittiska och de franska kolonialväldena snabbt i Afrika 

och i Östasien (Rydström, 1981:365). Trots att de flesta Latinamarikanska länderna frigjorde 

sig under 1800-talet fortsatte andra nationers inflytande. Först Storbrittanien – men främst 

USA. Amerikanerna fortsatte att utöva en egen agenda på länderna söder om Texas. I 
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Guatemala 1954 utrustade man, efter påtryckningar från United Fruit Company (idag: 

Chiquita Brands International), en armé av högerinriktade guatlemaler som invaderade landet 

från Honduras och störtade den folkvalde ledaren Jacobo Arbenz. (Skovmand, 2006:522) 

USA hjälpe också, genom CIA, general Augusto Pinochet och hans militäjunta att ta makten i 

Chile från den demokratiskt valde presidenten, Salvador Allende 1973 (Skovmand, 

2006:523). 

Fler länder i Latinamerika, bland andra Chile, demokratiserades under 80- och 90-talet. Men 

kontinenten har fortsatt att präglats av utbytta maktstruktur och viss instabilitet i det politiska 

klimatet. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida de attityder och åsikter, gentemot människor 

utanför Västeuropa, som uttrycks i Tintin förändrats i takt med den kulturella utvecklingen i 

väst under 1930 -1976. Vi tittar på hur albumen speglar sin samtid allteftersom serien fortgår 

då huvudkaraktären inte åldras medan författaren gör det i takt med att samhället och världen 

han lever i förändras och utvecklas. Vi har valt att studera just Tintins värld då vi båda som 

unga läste många av böckerna och fastnade för den äventyrliga spänningen och de 

fascinerande skildringarna av olika delar av världen. Dessutom blir det intressant då ämnet vi 

tar upp har varit uppe i debatt flera gånger och senast i november 2010 har förlaget 

Moulínsart som ansvarar för Tintin-albumen stämts pga det påstått rasistiska innehållet i 

albumet Tintin i Kongo (url 5). 

Frågor 

Hur har Hergé genom sina Tintin-noveller skildrat västeuropéns inställning gentemot 

omvärlden under åren 1930-1975?  

Har Hergé skildrat någon skillnad/utveckling i västeuropéns attityd gentemot icke-

västeuropén under dessa år? 

Problemformulering 

Tintin-böckerna har länge ansetts som tidsdokument för 1900-talet och under tiden de skrevs 

lyckades Hergé hålla sig i fas med det som var aktuellt. Serien har berömts för sin 

genrevariation då den innehåller inslag av mysterier, fantasy, politiska thrillers och science 
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fiction med mera. Detta blandat med en stadig dos av action, humor, satir och politiska samt 

kulturella kommentarer gör Tintin till något unikt för sin tid inom genren för grafiska noveller 

och serier.(Farr, 2009) 

Men samtidigt som serien har mottagits väl och älskas världen över så har den även fått utstå 

mycket kritik. Ett av de mest kritiserade albumen är Tintin i Kongo som publicerades 1930 

och var det andra albumet som utgavs efter Tintin i Sovjet (1930). Här får vi följa den unge 

reportern till Afrikas hjärta, Kongo där han tampas med vilda djur, umgås med 

lokalbefolkningen och jagas av banditer. Hergé har anklagats som rasist och för att ha inslag 

av kolonialism i serien efter att han i detta album tecknat afrikanerna på ett stereotypiskt sätt 

med kolsvart hy och överdrivet stora läppar och som uppför sig primitivt och nästan 

ointelligent. Andra album som har uppmärksammats kritiskt är Blå Lotus (1936), där Hergé 

tydligt ställer sig kritisk mot Europas inblandning i det dåvarande kriget mellan Kina och 

Japan och där kineserna tecknas väldigt stereotypiskt liksom i Den Mystiska Stjärnan (1942), 

som skrevs under den tyska ockupationen av Belgien där Hergé lät en av de elakare 

karaktärerna vara en amerikansk-judisk finansman kallad Blumstein med överdrivna 

stereotypiskt judiska drag. (Assouline, 2009) 

Var det så att västeuropén var inskränkt och fördomsfull i sin syn mot andra under det tidiga 

1900-talet? Har världens och samhällets utveckling med krig, ut- och invandring, 

globaliseringen och den tekniska utvecklingen av medier och kommunikation påverkat hur 

människan i Västeuropa ser på resten av världen? Vår uppfattning är att den västeuropeiska 

människan faktiskt har utvecklats och att dess uppfattningar och förståelser för andra och 

andras kulturer har förändrats. Genom att undersöka och granska Hergés seriealbum har vi 

försökt se hur han har valt att skildra detta. Vi har tittat på hur Hergé framställer människor 

från olika delar av världen. Hur de är tecknade, hur de ”talar” och hur de samspråkar och beter 

sig gentemot varandra.  

Begrepp 

Grafisk novell – En längre tecknad serie i bokform istället för tidningsformat. Ofta lite mer 

komplex än de vanligare serierna och i många fall riktad till en mognare målgrupp. (Adams, 

2008) 

Västeuropé – Person med ursprung i de delar av västeuropa som inte innefattades av 

Warzawapakten exklusive Grekland och Turkiet. 

Sekulariserad - “Sekularisering innefattar både att samhälleliga institutioner dras undan 
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religionens inflytande så som skett med utbildningsväsendet i Sverige och att man ersätter 

religiösa förklaringar till olika händelseförlopp med vad som ses som mer rationella 

förklaringar. (…)  

Sekulariseringen sammanhänger med andra samhällsförändringar som vetenskapens 

expansion, allmän läskunnighet, industrialisering och urbanisering (url 1)”. 

Globaliserad - “En förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden 

knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. (…)När globalisering syftat på kulturella 

förhållanden avses en tendens till enhetlighet i konsumtionsmönster och spridning av samma 

kulturprodukter över hela världen (url 2)”. 

Urval 
Seriealbumen om Tintin 

Vi har valt att läsa samtliga 23 färdigställda serieböckerna i Tintin-serien, från det näst första, 

Tintin i Kongo (1930) till det sista, Tintin hos Gerillan (1976). Förklaringen är att det första 

albumet är svårt att få tag på idag i allmänhet, och den översättningsutgåvan som 

synkroniserar med de andra novellerna i synnerhet. Sedan har vi utifrån det valt ut nio album 

som tydligt talar för sin tid. På dessa album har vi applicerat våra analysmetoder och granskat 

dem på djupet. Vi har sållat bort album som saknar serierutor som faller in under våra 

analyskriterier. De nio utvalda albumen representerar tre olika tidsperioder – mellankrigstiden 

(tre album), efterkrigstiden, som var Hergés mest produktiva tid (fyra album) och de nya 

vindarna under 60-70 talet (två album). 

Hergé skrev visserligen ett 24:e album, Tintin och Alfabetskonsten, men han hann aldrig 

färdigställa det innan sin död i mars 1983. Det albumet slutfördes och utgavs tre år senare och 

består mer eller mindre av grova skisser och vi har därför exkluderat det ur vår forskning. 

Även ett 25:e album har producerats i serien, Tintin och Hajsjön (1973), men detta album är 

baserat på en tecknad långfilm med samma namn och det är inte Hergé själv som har skapat 

albumet, utan hans studio under ledning av hans medhjälpare Bob de Moor. Eftersom det inte 

kan räknas som Hergés egna skapelse så har vi valt att även exkludera detta verk ur vår studie.  

Översättningar 

I Sverige har albumen översatts i två omgångar. En tidigare, 1968 – 1976, och en senare, 

2004. Med de nyare översättningarna har språket moderniserats och justerats. Därför har vi 

valt att använda oss av de tidigare utgåvorna för att de i så stor mån som möjligt ska ligga 

nära den tidsperiod vi studerar. 
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Serierutor 

Vi ville gärna ha med de serierutor vi analyserat i uppsatsen som bilder så att läsaren lättare 

skulle kunna få en överblick av vad det är vi har tittat på. Vi rådfrågade vår handledare som 

ansåg att vi borde kontakta förlaget så att vi inte skulle göra oss skyldiga till några 

upphovsrättsliga brott. Det visade sig dock vara fruktlöst då vi inte fick något svar från 

förlaget. Vi har därför valt att inte ta med dessa rutor som bilder i uppsatsen. 

Teori och tidigare forskning 

Vid genomförandet av arbetet har vi kommit att använda oss av de teorier och den tidigare 

forskning vi tar upp nedan. Vår hypotes är att Tintin-böckerna speglar en värld i förändring 

där världssynen från västeuropéns perspektiv har utvecklats genom åren till ett mer öppet 

synsätt. Där man i ett tidigt stadie av århundradet var smått obildad i förståelsen för andra 

kulturer har tiden och samhällsutvecklingen i takt med globaliseringen och 

kommunikationsutvecklingen medfört en ökad integrering som i sin tur lett till att olika 

kulturer och folkgrupper har ökat sin medvetenhet om världen och dess invånare. 

Globaliseringen 

Den amerikanska forskaren Dorothy E. Leidener förklarar begreppet globalisering i sin 

vetenskapliga artikel Globalization, culture, and information: Towards global knowledge 

transparency.   

Globalisering som ekonomisk term innebär att gods och handelsvaror fraktas mellan gränser. 

Men, “globaliseringen är något mer än bara växlande av varor, det innebär också […] 

ingjutandet av kulturella normer, artefakter och värderingar” (Leidener, 2010:1).  

Leidener menar alltså att globaliseringen inte bara är utbytande av fysiska föremål, utan att 

kulturer och värderingar också går på export. Trots att globaliseringen alltid funnits, ända 

sedan handelskaravanerna i orientens gamla kulturer, har den intensifierats under de senaste 

50 åren (Leidener, 2010).  

Ur begreppet ”globalisering” utkristalliserar Leidener ytterligare ett begrepp, ”kulturell 

imperialism”. Kulturell imperialism var från början när en stat ockuperade en annan och ingöt 

sin kultur i ursprungsbefolkningens dagliga liv. Men i och med koloniernas och de stora 

imperiernas fall, har begreppet nu kommit att stå för de stora företagens lanseringar i nya 
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länder. (Leidener, 2010)  

Produkten leder till en liten förändring i din livsstil (du har jeans istället för kostymbyxor, du 

dricker coca-cola istället för vatten) och därmed en förändring i kulturen. Resultatet av den 

kulturella imperialismen idag är att kulturerna blir mer och mer homogena (Leidener, 2010:2).  

Givetvis har de nya informations och kommunikationskanalerna en del i det här.  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) spelar en stor roll i fenomenet globaliseringen: 

IKT ger människan kontroll över stora, globala leveranskedjor. IKT i sig är en produkt och tjänst 

som lätt kan erbjudas till globala marknader. IKT blir en handelsplattform som förbinder 

leverantörer och köpare från hela världen och IKT ger information och sociala nätverk som inte 

känner några (nationella) gränser. (Leidener, 2010:1-2) 

 

Medias del i globaliseringen 

I sin bok McQuail’s mass communication theory diskuterar författaren Denis McQuail teorin 

om globaliseringen och vilken roll media har haft i den. Tidningarna hade redan under mitten 

av 1800-talet använde telegrafen flitigt och hade ett gediget utbud av utrikesnyheter. ”De 

tidigare dominanta inslagen på den geopolitiska scenen, speciellt nationalism men också 

imperialism, uppmuntrade ett intresse i internationella händelser” (McQuail, 2010: 249).  

I början av 1900-talet började världens regeringar upptäcka att media var ett utmärkt redskap 

för att sprida propaganda och sedan andra världskriget har många länder använt sig av radion 

för att sprida positiv information om sin kultur. När televisionen slog igenom på 1970 -talet 

bröts den nationella suveräniteten av sändningsutrymme och gjorde det svårt att inte ta emot 

information utanför nationens gränser. (McQuail, 2010).  

Spridningen av medier kan leda till teorin om masskulturen som McQuail också förklarar. 

Han sammanfattar begreppet ”masskultur” i fem punkter:  

 

- Otraditionell form och innehåll.  

- Avsedda för masskonsumtion.  

- Massproducerande och schematisk.  

- Nedsättande bild.  

- Kommersiell.  

- Homogen grupp (McQuail, 2010:62) 
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Teorin menar alltså att kulturer helt enkelt har börjat närma sig varandra och blivit mer 

likartade. Enligt McQuail var den nya arbetarklassen i Västeuropa och Nordamerika de första 

som lämnade sina traditionella och lokala kulturer för den framväxande masskulturen, bland 

annat framdriven av massmedia. 

Sekularisering 

Pippa Norris och Ronald Inglehart drar slutsatsen (bland annat) att ”allmänheten i praktiskt 

taget alla avancerade industrisamhällen har dragit sig mot en mer sekulariserad hållning under 

de senaste 50 åren” (Norris och Inglehart, 2005:5)– i sin bok Sacred and secular – religion 

and politics worldwide. Samtidigt menar de att klyftan mellan sekulariserade och 

fundamentalistiska människor har ökat i världen. I sin kioskvältare, Illusionen om Gud, drar 

den brittiske ärkeateisten Richard Dawkins paralleller mellan ett icke-sekulariserat samhälle 

och ett oförstående samhälle med konflikter mellan etniska – och främst religiösa – grupper 

(Dawkins, 2006: 59-65).  

Han exemplifierar från Ohio i USA – ett land som Dawkins inte ser som sekulariserat – till 

skillnad från de flesta länderna i nordöstra Europa.  

2004 fick en tolvårig pojke tillstånd från en domstol att på sig en t-shirt i skolan med texten: 

”Homosexualitet är synd, islam är lögn, abort är mord. Somligt är bara svart och 

vitt”(Dawkins, 2006:43). 

Slår man ihop de här påståendena: ”världen har blivit mer sekulariserad” och ”en 

sekulariserad värld leder till mer förståelse etniska grupper emellan” borde man komma fram 

till att världen har blivit mer förstående.  Går man med på det antagandet, så borde det vara 

eimligt att tro att en sådan sekulariseringsprocess pågått under 1900-talet. 

Blev människan mer förstående under 1900-talet? 

I introduktionen till boken Moderna människor beskriver redaktörerna Christina Garsten och 

Kerstin Sundman dagens samhälle som en sekulariserad värld där ”globaliseringen gjort oss 

medvetna om alternativa tolkningar av verkligheten” (Garsten och Sundman, 2003:14).  

Men globaliseringen kan också betyda människor i rörelse, både som flyktingar och turister, 

och där medborgarskap blir till en omstridd rättighet. I kapitlet Förtingligandet av svenska 

muslimer fortsätter Aje Carlbom på den inslagna vägen. Han citerar antropologen Gerd 

Bauman som menar att muslimer (både som religiös och social grupp) som imigrerar till 

Europa, inte fortsätter att praktisera ”en oföränderlig och nedärvd uppfattning om islam” 

(Bauman i Carlbom, 2003:168).  
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Istället praktiserar de en religion som påverkas av de relationerna som satts upp av muslimer i 

Västeuropa. Carlbom själv levde under tre år i Malmöförorten Rosengård för att studera 

svenska och nyanlända muslimer. Han berättar om en ”informant” som första gången de 

träffas brinner för att islamisera Sverige. När de stöter på varandra några år senare menar 

mannen att han fortfarande är mer eller mindre fundamental på det ideologiska planet. I 

praktiken är han däremot förändrad. Han är ute på krogen och har ingen emot att äta en 

hamburgare på McDonald’s. Carlbom drar slutsatsen att mannen har blivit mer sekulariserad 

(Carlbom, 2003:169). 

Hur verkligheten gestaltas i grafiska noveller 

I sin bok Documentary Graphic Novel and Social Realism börjar författaren Jeff Adams med 

att försöka förklara begreppet ”grafisk novell”. Han menar att en grafisk novell självklart 

härstammar från seriestrippar, men att en grafisk novell innehåller fler mogna värderingar för 

att attrahera en bildad publik (Adams, 2008:12-15).  

Liksom konst präglas grafiska noveller av en stark verklighetsförankring till det 

samhällsklimat som var rådande då novellen skapades. Många grafiska noveller under 

efterkrigstiden präglades av global kapitalism samt rådande makteliter och deras ideologier 

(Adams, 2008:40) 

Dessa kriterier anser vi passa in på Tintin-albumen. 

Tidigare forskning om Tintin 

I sin artikel Imitating Incas and becoming llama : Tintin in Latin America − or the Latin 

American in Tintin har den brittiske lektorn James Scorer satt fokus på Tintins tre besök i 

Latinamerika (1937, 1949 och 1976). Under Tintins första äventyr i Latinamerika (Det 

sönderslagna örat, 1937) tycker Scorer att Hergé tagit på sig kolonisatörens glasögon då han 

målar upp en satirisk bild av den instabila latinamerikanska politiska läget med ständiga 

statskupper och maktskifte. De latinamerikanska ledarna är arroganta, korrupta, inkompetenta 

och saknar moral och etik. (Scorer, 2008:143)  

När Tintin återvänder till Sydamerika 1949 (Solens tempel) menar Scorer att Hergé fått en 

mycket mer kritisk syn på kolonialism. Något som Hergé uttrycker när han låter en 

förbannelse svepa över en grupp europeiska gravplundrare. (Scorer, 2008:143)  

I det sista fullbordade albumet (Tintin hos gerillan, 1976) har fokus ändrats ytterligare. Tintin 

tränar yoga, har bytt sina kostymbyxor mot jeans (en del i proteströrelsen mot kärnkraft) och 

åker än en gång till Sydamerika för att dras in i en statskupp. Men nu ligger det kritiska 
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fokuset på västvärldens inblandning i striderna. Den styrande diktatorn är sponsrad av ett 

multinationellt bananföretag. (Scorer, 2008:153) 

Metod, metoddiskussion metodanalys 
Bildanalys 

Den här metoden har vi använt under en större del av arbetet, men att bara göra bildanalys 

hade känts tunt. Vi har plockat ut bildrutor som innehåller både a) en gestaltning av någon 

som härstammar utanför västvärlden och b) en reaktion i form av kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck.  

Exempel: Vi har en serieruta där en glad Tintin ger sin japanska vän en apelsin. Hade vi bara 

använt bildanalysen hade vi förmodligen kommit fram till att Tintin är en vänlig man som 

delar ut apelsiner. Men ponera att det finns en pratbubbla som säger: ”Här får du en apelsin, 

guling. Som tack för att du har burit mina väskor genom hela Yokohama”. Då blir helheten 

annorlunda. (Alling-Ode, 2000). 

Därför räcker der inte med endast en bildanalys för totalförståelse. För att närmare kunna 

analysera bilderna i serien – alltså innehållet i rutorna exkluderat pratbubblorna – måste vi ta 

hjälp av bildsemiotiken. Bildsemiotiken är en underkategori av semiotiken, alltså ”den 

allmänna vetenskapen om betydelserna” (Sonesson, 1992:24).  

För att analysera en bild med hjälp av bildsemiotik kan man använda flera olika modeller. 

Roland Barthes har försökt förklara betydelsenivåerna i denn metod. Den menar att en bild 

består av två nivåer; uttrycket och innehållet – alltså det denotativa och det konnotativa. 

Enligt Barthe är det denotativa någon form av objektivitet som har ”en allmänmänsklig 

betydelse” (Sonesson, 1992:72).  

Konnotationen, å andra sidan, är mer subjektiv och har olika betydelser för olika kulturer. 

Serieteoretikern Scott McCloud berättar i sin bok Understanding comics – the invisible art 

om att man ser på en bild på två sätt – att det finns två nivåer i en bild – det du faktiskt ser, 

och det du tolkar. Du kan se en bild som består av en cirkel, i cirkelns övre hälft finns två 

prickar som linjerar horisontellt och under prickarna går en horisontell linje. Det här är exakt 

vad du ser (denotation), men hjärnan tolkar (konnotation) det som ett ansikte, eller egentligen 

– en abstraktion, en förenkling, av ett ansikte. (McCloud, 1993: 28-33) 

Det är också viktigt att förstå ens kulturella bakgrund och förförståelse när man låter hjärnan 

tolka en bild. McCloud ger ett exempel: tecknade ansikten från västvärlden kontra tecknade 

ansikten från Japan. Ett ansikte som det forsar näsblod ur näsan på, symboliserar begär i 

Japan. Ett japanskt ansikte som producerar en bubbla i näsan, betyder att personen sover. 
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(McCloud,1993:131) 

I väst har vi givetvis också kulturell förförståelse. Spiraler istället för ögon har idag växt fram 

till en symbol för mental ohälsa som inte ifrågasätts. När vi har utfört våra bildanalyser har vi 

först gjort en denotativ analys för att läsaren ska förstå vad vi har analyserat. Vi har gjort det 

utifrån ett denotativt perspektiv för att kunna förklara vad som syns i rutorna, fritt från våra 

tolkningar och vår förförståelse. Men vi går inte hur djupt som helst i vår denotation, som 

Umberto Eco först använde sig av, där man delar in uttrycket i underkategorier som streck, 

cirklar och kurvor (Sonesson, 1992:72). 

Det hade tagit för långt tid för oss och hade inte tillfört något mer. Vi beskriver rutorna med 

en liten dos tolkning i vår denotation. En bil förklaras som en bil och inte som några streck 

och färgade ytor. 

Dialogisk analys 

Att analysera dialog i Tintin, i syfte att undersöka vad karaktärerna anser om människor från 

andra kulturer och etniska bakgrunder har gett en del intressanta svar. Urvalet bestod av att 

leta upp situationer, serierutor, där Tintin eller någon annan västeuropé talar med en annan 

västeuropé, eller talar OM någon utomstående. Med vilka ord beskriver de människor från 

andra kulturer? Är orden ”historiskt belastade” (Kroon, 2000:168) eller pejorativa – alltså 

nedsättande (Kroon, 2000:179)?  

Om Tintin och Kapten Haddock diskuterar kring en svart människa de träffar på under en 

vistelse i New York. Väljer de då att sätta en etikett på honom/henne? Och i så fall, vilken? 

Väljer de ordet ”afroamerikan” får läsaren en helt annorlunda bild av deras världsbild och 

människosyn än om de väljer ordet ”neger”.   

Textanalys 

Eftersom att textanalys innefattar analys av både bilder och text (Ledin och Moberg, 2010: 

154) så passar den utmärkt till vår studie.  

Avslutande diskussion och analys – vårt val av metod 

Vi har bestämt oss för att kombinera textanalysen, bildanalysen och den dialogiska 

analysen. Som vi tidigare har beskrivit har varje metod något att komma med för att hjälpa 

vår studie.  

Textanalysen är på ett sätt självklar, eftersom analysen egentligen rymmer både text och bild 
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(Ledin och Moberg, 2010: 154) – som är exakt vad vi har undersökt. Men då vi tycker att 

textanalysen gör sig bäst till sakprosa, så kunde vi inte enbart använda den. Vi har främst 

använt oss av textanalysen för att analysera hur Tintin pratar med och om människor utanför 

västeuropa. Hur är hans tilltal? (Ledin och Moberg, 2010:175-176)   

Men en grafisk novell innehåller som bekant inte bara text. Därför krävs det också en analys 

av bilderna i en bildanalys. Här har vi tittat mycket på Tintin och hans vänners kroppsspråk 

och vi har arbetat med principerna om denotation och konnotation. Vad är det vi först ser, och 

vad är det – utifrån erfarenhet och kulturell ram – som vi sedan tolkar? Bildanalysen har varit 

viktig, men är underordnad textanalysen då vi anser att den muntliga kommunikationen i 

Tintin har gett mest resultat i undersökningen av våra frågeställningar.  

Som vi tidigare skrivit blir den dialogiska analysen intressant när de tecknade medborgarna i 

den västeuropeiska världen pratar om människor från andra etniska grupper. Benämner de ”de 

andra” som något speciellt alls? Den dialogiska analysen är också underordnad 

textanalysen, helt enkelt därför att situationer där västeuropéer pratar om andra kulturer inte 

förekommer tillräckligt ofta, och att ett resultat bara baserat på det skulle bli missvisande. Vi 

tror att fördelarna med att använda fler metoder överväger, för oss, nackdelarna och vi anser 

att metoderna  kompletterar varandra och därför ger oss ett mer adekvat resultat i slutänden.  

Metodtillämpning 

Analyserna ser likadana ut för alla album, efter följande struktur: En kortare sammanfattning 

av albumet, en historiebeskrivning över det aktuella landets situation under den aktuella 

tidsperioden, en bild-, en dialogisk- och en textanalys på tre olika serierutor samt en analys 

över albumet som helhet med utgångspunkt i hur icke-västeuropéer porträtteras. 

1.Sammanfattning över albumet. 

Vi beskriver i korta drag handlingen i albumet, tittar på huvukonflikten och var vi befinner 

oss samt på vilka karaktärer, förutom Tintin, som har en betydande roll och när albumet först 

utgavs. 

2.Historiebeskrivning över det aktuella landet – eller länderna. 

Här har vi tittat på de geografiska områden som Tintin rör sig i. Vi tar upp den aktuella 

historiesituationen under åren omkring albumets utgivningsår samt samhällssituationen och 

det politiska klimatet.  
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3.Urval av serierutor. 

Vi använder samtliga tre analysmetoder på varje exempel.  

Vi har valt ut tre serierutor i varje album som vi har analyserat: 

Av dessa tre innehåller en ruta en kommunikation mellan en västeuropé och en icke-

västeuropé, en ruta innehåller en eller flera västeuropéer som pratar om en icke-

västeuropé och en ruta innehåller en gestaltning eller porträttering av en eller flera icke-

västeuropéer.  

Vi har alltså sökt igenom varje album för att hitta serierutor som överensstämmer med 

ovannämnda kriterier. Om ett album saknat en ruta i någon av kategorierna så har vi valt bort 

det albumet ur analysen. Om det har funnits flera rutor i någon kategori så har vi använt oss 

av lottdragning för att slumpmässigt väja en serieruta. Vi har helt enkelt numrerat serierutorna 

och lagt en motsvarande numrerad lapp i en skål. Den första lappen som sedan drogs blev den 

serieruta vi analyserade.  

4.Textanalys. 

I textanalysen fokuserar vi enbart på de utvalda serierutorna i varje album som innehåller 

pratbubblor. Vi har tittat på tilltalet i pratbubblorna och sett på om det står för förtryckarens 

eller den förtrycktes tilltal, eller om det är neutralt. Textanalysen går hand i hand med den 

dialogiska analysen och har främst varit användbar på den ruta i varje album där västeuropén 

kommunicerar med eller om icke-västeuropén.  

5.Dialogisk analys. 

Användbar både i den interkontinentala kommunikationen och i den mellan två västeuropéer. 

Hur laddade är orden? Hur skildras ”vi och dem”? Den här analysen riktar sig också mot 

pratbubblorna.  

6.Bildanalys 

Här har vi analyserat rutorna genom konnotation och denotation. Vad vi – helt utan att tolka – 

ser. Och hur vi tolkar det. I det konnotativa har vi med vår förförståelse i bagaget. Vi har 

också studerat om Hergé har valt att använda sig av stereotyper.  

7.Slutgiltig analys av albumet. 

Här sammanfattar vi vad vi har fått fram i de tre serierutorna. Men fokus ligger på 

helhetsintrycket – vad som är det genomgående intrycket i novellen. Har Tintin ändrats något 

sen det senaste albumet? Skildras exempelvis syldaverna likadant som de gjorde senast de var 
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med? Vi kombinerar även vår analys med en mindre diskussion utifrån samhällsklimatet 

under den aktuella perioden i vilken albumet utspelar sig.  

 

Ytterligare förtydning. 

Som vi har skrivit kommer vi att analysera tre rutor i varje album. Underrubriker i analysen 

ser alltså ut enligt följande exempel: ”Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 

30, ruta 1 (Hergé, 1995:30)”. 

Det första ”ruta 1” innebär att det är den första rutan som vi valt att analysera i albumet. Det 

andra ruta 1, ”Sida 30, ruta 1” hänvisar till den faktiska serierutan i albumet. Exemplet hittar 

man således i den första serierutan på den trettionde sidan.  

Den sistnämnda rutans nummer har vi fått ifrån att räkna antal rutor på sidan, och sedan tagit 

ut rätt nummer. Den fjärde rutan på sidan fem har alltså fått betäckningen ”sida 5, ruta 4”. 

Analyser och resultat 
Tintin i Kongo 

1. Sammanfattning över albumet. 

Tintin i Kongo är det andra äventyret om den unge journalisten och hans hund Milou. Serien 

trycktes i sin ursprungsform dagstidningen Le Xxéme Siécle 1930 och kom ut som seriealbum 

senare samma år. Här åker Tintin till Afrika. Efter att ha landstigit på den afrikanska 

kontinenten ger sig Tintin ut i djungeln och senare ut på savannen. Han hinner med att skjuta 

allehanda djur och hjälpa både en infödingsby och en missionär. Hela tiden har han skurken 

Tom i hasorna, som fått i uppdrag av gangsterkungen Alphonse ”Al” Capone att röja Tintin ur 

vägen. Albumet har ingen tydlig struktur utan berättar mer om Tintins olika äventyr i Afrika. 

Den tydliga huvudkonflikten saknas, även om Tintin ideligen tvingas att handskas med 

Capones lakejer. 

2. Historiebeskrivning: Kongo, 1930. 

På Berlinkongressen 1884 beslutades det att Kongo(fri)-staten skulle komma att tillhöra den 

belgiske kungen, Leopold II. 1908 fick han lämna över området till den Belgiska staten, som 

då kallades Belgiska Kongo. (url 3)  

Belgiska Kongo kontrollerades helt av den belgiska regeringen. En kolonialminister fanns i 

Bryssel som ledde konialrådet och administrationen i Belgiska Kongo sköttes av en 

generalguvernör. (url 4)  

Inte förrän 1960 blev Kongo självständigt (url 3) 
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3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 30, ruta 1 (Hergé, 1995:30). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

Tre män finns i rutan. De är alla ritade helt svarta. En kal, svart man sitter ned. Ögonen 

himlar, ovanför hans huvud finns en spiral ritad. Mannen i mitten har ett gult, taggigt föremål 

på huvudet och en sabel i handen. Hans ögon är sneda och han befinner sig högre upp än de 

andra. Under honom finns också en spiral ritad. Den siste mannen står upp. Han står upp, lite 

sned. Han har något gult, ovalt på huvudet och det är stjärnor i olika färger är ritade runt om 

honom. 

3.1.2 Konnotation. 

Vår förförståelse – i det här fallet de föregående serierutorna – berättar att de tre männen har 

försökt avfyra en hemmabygd kanon, men misslyckats. Kanonen har sprängts. De tre männen 

har stått mitt i explosionen och är omtöcknade. Männen på sidorna (nummer ett och tre från 

vänster) har tomma blickar, stjärnorna och spiralerna runt omkring dem vittnar om att de är 

mycket förvirrade. Mannen längst till höger (nummer tre från vänster) bär en äldre europeisk 

polishjälm i guld. Liksom mannen längst till vänster bär han bara ett höftskynke. I mitten står 

deras kung – vi tolkar det så eftersom han bär en kungakrona i guld. Kungen har en sabel i 

handen. Han hoppar upp och ned – och hans snett lutande ögonbryn vittnar om att han är 

riktigt förbaskad. 

 3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

I rutan är det bara kungen som pratar. Han säger följande i sin pratbubbla: ”Blixt och 

förödelse! Vårt artilleri är krossat! Vid alla avlidna andar! Jag ska själv döda eländiga vita 

mannen!”. Hans pratbubbla består alltså av två svordomar och två påståenden. Eftersom 

svordomarna i Tintin ofta är godtyckligt översatta kommer vi inte att analysera de djupare än 

att de ska ge ett intryck av en primitiv och icke-sekulär civilisation (”vid alla avlidna andar!”). 

Meningen ”vårt artilleri är krossat” ger oss informationen om att krigskonsten inte kommit 

långt i den här byn om deras artilleri bara består av ett hemmabygge av ett gammalt 

europeiskt gevär. Tilltalet till Tintin (”eländiga vita mannen”) tror vi ska spela på en 

intolerans och oförståelse mot vita människor. Det kan också vara ett tecken på påstådd 

dumhet, att kungen inte kan identifiera Tintin mer än att han är en vit man. 
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 4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke-västeuropéer. Sida 38, 

ruta 7 (Hergé, 1995:38). 

4.1 Bildanalys.  

4.1.2 Denotation. 

Fyra karaktärer står bredbenta i profil med näsorna till höger. En liten hund. Två vita män. En 

kortare med huvudbonad. En längre, med vit skrud, huvudbonad och ett kors runt halsen. 

Båda männen har bruna skor och den mindre har ett gevär över axeln. Mannen längst till 

höger är svart. Han har en kort skjorta, lång byxor och är barfota. Han har också ett gevär i 

handen. 

 4.1.2 Konnotation. 

Det är alltså Milou, Tintin en missionär och en inföding som är ute och går. Tidigare har 

missionären lovat Tintin en elefantjakt, och det är dit de är på väg. Liksom samtliga svarta i 

albumet är ”drevkarlen” målad i total svärta. Och liksom alla svarta är han läppar 

oproportionerligt stora. Han är dessutom barfota. Vad vill Hergé säga med det? Afrikaner 

behöver inte skor? De kanske gick utan skor. Tintin är utrustad i klassisk safarimundering. 

Korta shorts, knästrumpor, uppkavlad skjorta och en bred solhatt. 

 4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

I rutan är det bara missionären som pratar. Hans pratbubbla: ”Jag lämnar er här. Drevkarlen 

visar vägen… lycka till med jakten…”. Han pratar alltså om drevkarlen, inte med honom – 

vilket vi inte tycker är ett tecken på ömsesidig respekt, särskilt när drevkarlen bara går en 

halvmeter framför missionären. Trots att det inte direkt är något elakt i hans tilltal, så är det 

ändå en herres ord till en tjänare. Drevkarlen har heller inte något namn, utan tilltalas bara 

med sin profession. Hade det varit tänkbart idag? Anmärkningsvärt är också att elefantjakten 

är helt naturlig. Det är helt i sin ordning att en västeuropé får komma ner till Afrika och skjuta 

lite elefant. Inga varningsord. Det här tror vi inte hade skett idag. 

 5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke-västeuropé. Sida 12, ruta 1 

(Hergé, 1995:12). 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

Till vänster i rutan står ett fordon i gult. Runt fordonet finns tre kuber i olika färger. Snett 

nedanför fordonet står en människa, målad i svart. Han har en blå tröja och är barfota. Till 

höger om honom står en något längre man, vit. Han har beiga kläder, något på huvudet och ett 
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gevär i sin hand. Längst ned i högra hörnet finns det en hund, med utsträckta ben och med 

nosen åt höger. Han har en ritad spiral bakom sig. De två männen har varsin pratbubbla. 

 5.1.2 Konnotation. 

Tintins pratbubbla är högre än Cocos - som vi tidigare har fått reda på är Tintins ”boy” under 

sin expedition. Eftersom vi i väst läser från höger till vänster och uppifrån och ner (McCloud, 

1993) förstår vi Coco svara till Tintin. Bilen är lastad med både lådor och en kamera. Tintin är 

alltså där i ett dokumentärt syfte. Också här är han klädd i sin safarimundering och beväpnad 

med ett gevär. Han är på väg ut ur rutan tillsammans med Milou, som springer mot rutans 

högra sida. Coco har shorts och är även han barfota – liksom majoriteten av alla svarta i 

albumet. Han är något framåtböjd, och vi tror att hans kroppsspråk ska signalera att han tjänar 

Tintin. 

 5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Tintin säger: ”Vänta på oss här, Coco, och vakta bilen… Jag ska se om det finns något 

villebråd.”  

Coco svarar: ”Javisst, herrn.”  

Tintin har alltså delegerat arbetet. Han och Milou ska jaga mat, Coco får vakta bilen. Återigen 

har Hergé ställt sig på kololialisternas sida. Varför ska turisten Tintin jaga mat, som utan 

tvekan är den mest avancerade uppgiften? Borde inte Coco ha bättre koll på hur man jagar på 

hans hemmaplan? Trots att han är yngre än Tintin (han är kortare, med ungdomligare drag) så 

tror vi att han borde ha både mer kunskap och erfarnehet. Tilltalet hos Tintin är inte heller 

direkt otrevligt eller direkt nedsättande men han visar klart vem det är som bestämmer. Han 

ger ju faktiskt direkta order till Coco. Coco intar också en tjänares position. Han ifrågasätter 

inte turistens order, utan tar emot sina order och svarar artigt ”javisst, herrn”. Om vi jämför 

missionären med Tintin, så visar han mer respekt än den tidigare, då han tilltalar Coco direkt 

och med hans namn. Men han visar inte alls samma artighet som Coco. Aldrig något ”herr 

Coco”.  

 6. Avslutande diskussion. 

Albumet verkar vara ritat med en kolonialists pensel. Bilden av afrikaner är väldigt 

stereotypiserad. Nästan alla är barfota och kolsvarta. De umgås inte som jämlika med de vita 

(ett utantag finns, när den onde medicinmannen och Tintins fiende, Tom, ska försöka röja 

journalisten ur vägen). När svarta och vita umgås är det som tjänare och den som blir tjänad. 

Att Hergé valde att förlägga handlingen till Kongo är naturligtvis, anser vi, för att landet var 
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en Belgisk koloni och det skulle bli lättare att relatera till för den Belgiska publiken. Dialogen 

mellan svarta och vita i albumet är alltså rent affärsmässig (”gör det”, ”ok, herrn”). Men det 

finns givetvis olika grader i förtrycket. Vissa vita är hårdare mot infödingarna, och det bästa 

som visas från de vitas sida är vänligt nedlåtande. Och just så framställs Tintin. Vad vill 

Hergé säga med det? Att Tintin har en mer human syn på svarta än andra européer? När 

Tintin bor i en infödingsby intensifieras nidbilden av de svarta i albumet. Om de är klädda är 

det ofta i gamla europeiska kläder som de blandar på ett märkligt och löjeväckande sätt – det 

kan vara en Napoleonhatt med en kjol, eller shorts med en militärrock. Det finns också 

karaktärer som har fått det ännu sämre. Medicinmannen går omkring med en kastrull på 

huvudet. Vidare beskrivs de svarta infödingarna som naiva, lätta att lura, ointelligenta, snikna 

och krigslystna. Vi har också lagt märket till vilka friheter Tintin tar sig mot djur och natur. 

Han skjuter ett 20-tal djur genom albumet,de flesta helt i onödan. Han skjuter också en apa, 

gör en kostym av dess skinn och klär sig i det– för att kunna rädda Milou från en annan apa. 

Hergé har i efterhand sagt att han inte gjorde researchen själv till ”Tintin i Kongo”, att 

åsikterna som speglas i albumet var typisk för mellankrigstiden (Farr, 2009). 

Albumet har i skrivande stund (december, 2010) återigen blivit aktuellt. I Belgien har 

Bienvenu Mbutu stämt förlaget som äger rättigheterna till seriealbumet, Moulinsart, för att 

”seriealbumet ger en oacceptabel bild av Afrika” (url 5). Enligt Mbutu strider albumet mot en 

lag som förbjuder rasism i konst och vinner han kan utgivningen av albumet förbjudas. (url 5) 

Tintin i Amerika 

1.Sammanfattning över albumet 

Tintin i Amerika är det tredje albumet i serien och den utgavs första gången i albumform 1931 

i Belgien. Här får vi följa vår unge hjälte till Amerika, närmare bestämt Chicago, dit han blir 

utsänd för att lösa stadens problem med organiserad brottslighet. Under äventyrets gång 

hamnar han i flertalet duster med maffian och stöter även på gangsterbossen ”Al” Capone. I 

jakten på en av Capones gangsterrivaler hamnar Tintin i Redskincity, ett litet vildavästern-

samhälle med ett närliggande indianreservat. Här blir han tillfångatagen av indianer från 

svartfotstammen för att sedan snubbla på en oljekälla vilket leder till att indianerna får lämna 

sina marker utan någon större profit när ett oljeföretag tvingar bort dem. Väl tillbaka i 

civilisationen återupptar Tintin kampen mot maffian och efter många om och men lyckas han 

besegra organisationen och hyllas som en hjälte i Chicago. 
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2.Historiebeskrivning: Amerika, 1931. 

1920 infördes en alkoholförbudslag i landet, den såkallade Volstead-lagen, som förbjöd intag 

och produktion av alkoholhaltiga drycker. Det ledde till uppkomsten av tusentals 

svartklubbar, såkallade ”speakeasys”. Distributionen av alkohol till dessa klubbar sköttes av 

den organiserade brottsligheten. Som samarbetade med korrumperade polismakter för att 

kunna smuggla alkoholen. Den stora efterfrågan på alkohol ledde till att maffians makt och 

inflytande ökade oerhört. (url 6) 

Indianer var det usrprungliga folket i Amerika innan européernas intåg. Under 1800-talet 

tvingades hundratusentals indianer lämna sina marker och flytta till särskilda reservat.(url 7) 

3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 16, ruta 8. (Hergé, 1989:16) 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

En man med rödbrun hy sitter lutad mot en husvägg av trä. Mannen är invirad i ett större, lila 

tygstycke ocg på huvudet bär han en fjäder. Framför honom står en annan man och en vit 

hund. Mannen är klädd i byxor, slipover och skjorta. På huvudet bär han en keps och i handen 

håller han en kamera. Mannen står framåtlutad och blicken är riktad mot den sittande mannen. 

3.1.2 Konnotation. 

Tintin och Milou har just anlänt till Redskincity. Det första som händer är att de stöter på en 

indian som sitter lutad mot en husknut invirad i någon slags filt. Tintin lutar sig framåt som 

för att ta en närmare titt. Han håller kameran i handen och är redo att ta ett foto. Rent bildligt 

kanman tolka det som att det här för Tintin är ett ”Kodak moment”, ett ypperligt tillfälle att ta 

ett foto på något exotiskt. Det framkommer än tydligare i den dialogiska analysen. Hergé har 

gestaltat indianen med för allmänheten igenkännbara medel såsom den rödbruna hyn och 

fjädern på huvudet. Varför han siter invirad i en filt kan man undra. Frös han eller var det bara 

ett bekvämt sätt at vila kanske? 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

I pratbubblan över Tintins huvud kan man läsa ”Titta, Milou! En riktig indian!” Tintin verkar 

upprymd och fascinerad över att han stött på en indian. Antagligen är det första gången. I 

meningen använder han ordet riktig, det tolkar vi som att han tidigare trott att indianer bara 

fanns i böcker och sagor eller att han tidigare bara stött på människor utklädda till indianer 

men att detta är en genuin sådan. Tintin står mycket nära den sitande indianen men tilltalar 
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honom inte utan talar bara om honom. Det kan ses som mycket respektlöst, som att indianen 

bara är ett ting och ingen faktisk människa. 

4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 34, ruta 

4. (Hergé, 1989:34) 

4.1 Bildanalys. 

4.1.1 Denotation. 

Tre män med ljus hy står i ett rum och samtalar. En av männen bär ljusblå hängslebyxor och 

en skjorta. På huvudet har han en hatt och han bär även glasögon. Han gestikulerar till 

föremål som finns bakom honom. De andra två männen bär likadana mörkblå uniformer med 

likandana hattar och de bär även pistolhölster och handskar. En av de två håller i ett block och 

för anteckningar. På golvet bakom männen ligger ett antal papperslappar och i vänsterkant av 

rutan skymtar man ett par människoben med byxor och skor. 

4.1.2 Konnotation. 

De två männen i uniform torde vara poliser. De intervjuar en man på en brottsplats. Mannen i 

hängslen förklarar för de två poliserna vad det är som har skett. Benen som sticker in i rutans 

vänsterkant tyder på att någon ligger där som har blivit nerslagen eller mördad. 

Papperslapparna tyder på oreda som kan uppstå vid en fysisk kamp. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Mannen i hängslen talar till de två poliserna och säger: ”Ja mer än så vet jag inte...När jag 

kom till banken som vanligt imorse, låg chefen där och kassaskåpet stod öppet...Jag slog 

larm...Man hängde genast sju negrer, men den skyldige kom undan...” Mannen är allstå 

anställd på banken. Han berättar för poliserna om vad han fann när han anlände till sin 

arbetsplats på morgonen. Vi får en förklaring till benen som sticker in i bilden. De tillhör 

mannens chef som antagligen blivit nerslagen då banken rånats. Vidare berättar mannen att 

han slog larm och den första åtgärden som togs var att man hängde sju negrer. Det påvisar den 

då rådande situationen mellan mörkhyade och vita i Amerika. Mörkhyade eller 

afroamerikaner var av mindre värde och ansågs ofta som kriminella. Att mannen sedan säger 

”men den skyldige kom undan” tolkar vi som att Hergé lite smått parodiserar det amerikanska 

synsättet och kanske även rättssystemet. Att man hipp som happ kunde hänga sju mörkhyade 

människor utan rättegång då ett brott begåtts för att sedan upptäcka att de var oskyldiga. 
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5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 29, ruta 7. 

(1989:29) 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

Två män står ansikte mot ansikte och samtalar. Mannen till vänster har ljus hy och bär en brun 

kostym, hatt och glasögon. I munnen har han en cigarr och han pekar mot den andra mannen. 

Mannen till höger har rödbrun hy och mörkt hår i flätor. Han bär en fjäderskrud på huvudet 

samt har ett halsband av ben runt halsen. Bakom männen ser man ett tält. 

5.1.2 Konnotation. 

I de föregående rutorna får vi se att Tintin av ett misstag funnit en oljekälla på indianernas 

mark och till platsen strömmar ett stort antal affärsmän som vill köpa källan av honom. Tintin 

förklarar för männen att marken tillhör indianerna från svartfotsstammen. Man kan tolka det 

som att männen diskuterar. Mannen i den bruna kostymen porträtteras som en affärsman med 

sin kostym och särskilt med cigarren i munnen. En klassisk direktörstyp. Hans hand med det 

pekande fingret tyder på att han menar något i stil med – Lyssna nu på mig. Mannen han 

samtalar med är indianövding vilket framgår av fjäderskruden han bär. Hans nedåtpekande 

ögonbryn tyder på att han är missnöjd och irriterad. Tältet i bakgrunden är gestaltat som en 

typisk tipi, ett indiantält vilket visar att männen befinner sig där indianerna bor. 

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Den ljushyade mannen till vänster säger ”Gamla uggla, här har du 25 dollar... Du får en 

halvtimme på dig att lämna området...” Den andra mannen svarar ”Blekansiktet är galen...”  

Mannen i kostym är alltså mycket riktigt en affärsman som vill tjäna pengar på oljekällan 

genom att köpa den. Några rutor tidigare erbjuder samma man Tintin tusentals dollar för 

källan då han tror att den är Tintins, men här erbjuder han indianhövdingen ynka 25 dollar 

vilket tyder på att han är av uppfattningen att hövdingen inte har någon vidare koll på pengar 

och sakers värde eller att man inte behöver betala mer än så till en indian. Han är dessutom 

mycket otrevlig då han kallar hövdingen för Gamla uggla. Vid en hastig anblick skulle man 

kunna tänka sig att det är hövdingens namn men tidigare i albumet framkommer det att 

hödingen faktiskt heter Skumögda Falken. Vidare ger han honom en tidsfrist inom vilken han 

måste lämna området. Mannen ser sig alltså som mycket högre överodnad hövdingen då han 

nästan befaller honom. Hövdingens svar tyder på att han visst har koll på värdet av källan.I 

den följande rutan ser man hur beväpnade män i uniform leder bort indianerna från området. 
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6. Avslutande diskussion. 

I det här albumen finner man mycket att höja ögonbynen åt. En av de mest talande sakerna är 

behandlingen av indianerna, urinvånarna i Amerika. Tidsmässigt är man väl kanske lite sent 

ute med att gestalta dem i ett slags vildavästern-ljus och även ta med folk som påminner om 

cowboys eftersom albumet utspelar sig under tidigt 1930-tal. Indianerna gestaltas som en 

aning lätlurade då mannen som försöker bli kvitt Tintin, Bobby Smiles, övertalat dem om att 

Tintin är ond genom att tala i ett mer primitivt språk som ska likna deras egna. Tintin själv 

talar själv bara med indianerna vid ett tillfälle då han är bunden och skriker att hövdingen ska 

sluta skämta och frigöra honom. Tidigare talar han bara om indianerna, i deras närvaro, som 

om han talade med sig själv. Vidare blir de omnämnda som rödskinn och försöket i att köpa 

deras mark för en spottstyver för att sedan tvinga dem från sin mark med hot om våld är inte 

särskilt juste. Man får en känsla av att Hergé på något sätt sympatiserar med indianerna och 

vill påvisa hur illa de blev behandlade. Samma sak gäller i fallet med hängandet av sju 

”negrer” som vi tidigare nämnt. Det förekommer även ytterligare en liknande serieruta då en 

försupen sheriff sitter och tar sig ett glas och lyssnar på radio. Nyhetsuppläsaren berättar att 

44 negrer har lynchats utan någon närmare förklaring till varför och sheriffen rör inte en min. 

I nästa ruta berättar nyhetsuppläsaren att bankrånaren Pedro Ramona har anhållits och erkänt 

sig skyldig. Sheriffen blir förskräckt och inser att man samtidigt håller på att lyncha en 

oskyldig man, alltså Tintin. Huruvida de 44 ”negrerna” var skyldiga eller ej får man inte veta 

men just reaktionen från sheriffen är ganska talande. 

Blå Lotus 

1. Sammanfattning över albumet 

Blå Lotus är det femte albumet i serien om Tintin och det utkom för första gången i tryck 

1936. När Hergé skrev albumet tog han hjälp av en ung skulptörstudent vid namn Zhang 

Chongren från Kina som vid tillfället studerade i Bryssel. Detta ledde till att porträtteringen 

av Kina och kineserna blev mer rättfärdigad.(url 8)  

Tchang blev även inspirationen till den unge pojken Tchang som Tintin blir god vän med i 

albumet. I det här äventyret, som är en direkt fortsättning på Faraos cigarrer, får vi följa den 

unge journalisten till Shanghai i Kina i den fortsatta jakten på opiumsmugglarna. Tintin 

undkommer vid ett flertal tillfällen att bli av med livet. Smugglarna använder sig av ett 

särskilt gift kallat ”radjaidjah” för att få sina fiender att tappa förståndet och Tintin klarar sig 

även från denna fara med nöd och näppe. Han blir dock kidnappad men räddas av medlemmar 

från motståndsrörelsen ”Drakens söner” som också kämpar mot opiumsmuggleriet.  Under 
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tiden invaderar Japan Kina efter att smugglarna sprängt en viktig tågförbindelse. Japanerna tar 

detta som en terroristhandling från kinesernas sida och ser sig som ansvariga till att återställa 

ordningen. Tillslut lyckas Tintin ta fast opiumsmugglarna och det visar sig att en av ledarna 

för kartellen var Rastapopolous som Tintin tidigare trott var en god man.  

2. Historiebeskrivning: Kina, 1936. 

Efter att Kina utropats som republik, under det tidiga 1900-talet, rådde konstanta fejder 

mellan olika krigsherrar. Två parter som tidigare hade samarbetat, nationalistpartiet och 

kommunistpartiet, bröt upp efter att nationalistpartiets ledare Chiang Kai-shek låtit döda ett 

antal kommunister. Nationalistpartiet blev den dominerande sidan. Under mitten av 30 –talet 

hade kommunisterna, under ledning av Mao Zedong lyckats bygga en stark maktbas i 

Shaanxi.(url 9)  

Samtidigt hade Japan invaderat landet och detta ledde till att nationalisterna och 

kommunisterna tvingades till ett motvilligt samarbete för att bekämpa den gemensamma 

fienden.(url 10)  

Opium var länge en viktig del av handeln mellan Kina och länder i väst, särskilt 

Storbritannien. Det kulminerade under mitten av 1800-talet då de två opiumkrigen ägde rum. 

Mot början av det tjugonde århundradet hade handeln minskat avsevärt och man signerade ett 

avtal med Indien om att förbjuda den inhemska odlingen av opium mot att den indiska 

exporten skulle minska och försvinna helt inom en period på tio år. Trots det var 

opiumberoende länge ett stort problem i Kina. Inte förrän kommunistpartiet fick makten 1949 

kunde man få bukt på problemet. (url 11) 

3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 43, ruta 9, 10 och 11. (Hergé, 

1936:43) Vi anser att rutorna hör ihop, därför har vi valt att ta med alla tre. 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

I den första rutan ser vi en man med svart hår i fläta och svart långsmal, hängande mustasch 

och skägg. Hans ögon är små och smala, ögonbrynen är markerade och han har långa naglar. 

På sig har han en lång gul dräkt och på huvudet bär han en utsmyckad hatt utan brätte. Bakom 

honom figurerar en röd drake. I den andra rutan ser vi tre kvinnor. Två av dem är vuxna och 

står upp. Den tredje är ett barn och hon sitter på en pall och håller händerna om sin ena fot. 

Alla tre har svart hår uppsatt i en knut, stora skjortor eller tunikor och korta byxor. Deras skor 

och fötter är mycket små. Munnarna är vidöppna och runt deras huvuden finns små prickar 

liknande droppar. I den tredje rutan ser vi ett par händer i det övre vänstra hörnet. Nedanför 
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händerna ser vi tre barn och en flod. De är alla tre inlindade i vit textil. Två av dem flyter i 

floden medans den tredje är på väg ner i den. Alla har de uppspärrade munnar. 

3.1.2 Konnotation. 

I de föregående rutorna räddar Tintin en liten kinesisk pojke från att drunkna. Pojken, som 

heter Tchang, blir förvånad då han tror att alla vita människor är elaka. Tintin förklarar då att 

det inte alls är så utan att människor bara vet för lite om varandra. Han tar då upp exempel på 

hur den vita människan stereotypiserar Kina. De tre bilderna i analysen är sådana exempel och 

vi får en tydligare förklaring på vad dessa innebär i den dialogiska analysen. Mannen i den 

första rutan bär traditionella orientaliska kläder. Ögonen är överdrivet smala så att han nästan 

inte ser något. Hans långa naglar och hårflätan tillsammans med ansiktsbehåringen är 

överdrivna stereotypiska drag för en äldre man av ostasiatisk härkomst under just den 

tidsperioden. Draken i bakgrunden talar även den för att vi befinner oss i en orientalisk miljö.  

Kvinnorna i den andra rutan har uppenbart ont då de verkar gråta eller skrika som 

ansiktsuttrycken, de öppna munnarna och vad vi tolkar som stänkande tårar  tyder på. 

Anledningen är  troligtvis de alldeles för små skorna som de har på sina fötter. Barnen i den 

tredje rutan är antagligen även de av asiatisk härkomst. Händerna överst i rutan tyder på att 

barnen har blivit kastade i floden. Något som man kan knyta an till överbefolkningen och 

historier man hört om att pojkar var mer önskvärda att få i Kina då de lättare kunde växa upp 

till att bli försörjare medans flickorna inte hade en lika ljus framtid och kunde adopteras bort 

eller göras av med. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Texten i de tre rutorna är sammanhängande. Det står såhär: ”...att alla kineser är grymma 

skurkar med hårfläta, att de alltid hittar på nya tortyrmedel, äter ruttna ägg och svalbon. Och 

samma Européer tror att alla kinesiskor utan undantag har pyttesmå fötter och att alla 

kinesflickor utsätts för tusen plågor för att hindra fötterna att utvecklas normalt . Och så tror 

de att alla Kinas floder är fulla med kinesiska spädbarn som kastas i vattnet efter födseln...”  

Här finns väl egentligen inte så mycket att analysera. Hergé tar helt enkelt upp en rad 

fördomar och stereotyper som västvärlden hade gentemot Kina och kineserna. I den följande 

rutan skrattar Tchang och säger ”Så lustiga de är i ditt land!”  Han tar på så vis kål på 

fördomarna och visar att det inte alls är så.  

 4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 7, ruta 

7 (Hergé, 1936:7). 
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4.1 Bildanalys. 

4.1.1 Denotation. 

I serierutan ser vi tre ljushyade män som sitter vid ett bord. De bär all tre kostymer, de har 

mustascher och två av männen röker cigarr. Mannen längst till höger i bilden bär hatt, vita 

handskar och damasker över skorna. Mannen har vad som liknar droppar runt sitt huvud och 

ena näven vilar på bordet. 

4.1.2 Konnotation. 

Alla tre männen ser ut att ha det gott ställt om man ser till deras kläder och uppsyn. Särskilt 

mannen längst till höger med sina vita handskar och damasker. Han för ett samtal med de 

andra två. Dropparna runt hans huvud och näven i bordet tyder på att han är upprörd.  

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Mannen till höger berättar upprört för de andra två: ”Var hamnar vi till sist om vi inte kunde 

inpränta litet hövlighet hos de där smutsiga gulingarna? Att hindra oss att ge dessa barbarer 

litet kultur! Vi skulle ju förlora greppet om dem, vi som burit fram vår...” I rutorna som leder 

upp till denna åker Tintin genom Shanghai med en riksha. Mannen med damaskerna kliver ut 

på gatan och upptäcker inte rikshaföraren trots dennes rop och blir påsprungen. Detta gör 

mannen vansinnig och han börjar slå på föraren med sin käpp samtidigt som han svär åt 

honom. Tintin blir upprörd av mannens agerande och ger honom en avhyvling och knäcker 

hans käpp. Mannen blir än mer rasande varpå han går in på en privatklubb för att berätta om 

händelsen för sina kamrater. Den damaskklädda mannen blir alltså först upprörd över att ha 

blivit påkörd sedan ännu mer upprörd  över att han som en vit man inte har rätt till att läxa 

upp en kines när han anser att kinesen har handlat fel, trots att det från början var mannen som 

inte såg sig för när han klev ut i gatan. Han ser det som en själklarhet att han står högre upp i 

hierarkin än den kinesiska rikshaföraren, troligtvis både från en ekonomisk och en 

kulturell/rasmässig synpunkt. ”Att hindra oss att ge dessa barbarer litet kultur!” Han menar 

alltså att västerlänningarna ger kineserna kultur genom att klå upp dem. Han påpekar även att 

han anser att kineserna är orena. Vi tolkar det som ganska talande för den tiden då det 

antagligen var den uppfattningen som gällde för gemene man från väst.  

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 7, ruta 10 

(Hergé, 1936:7). 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 
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En ljushyad man i kostym med hatt, vita handskar och damasker utdelar ett knytnävsslag i 

ansiktet på en lite gulhyad man i blå dräkt. Runt den slagne mannens huvud finns ett antal 

stjärnor i olika färger. På golvet ligger en bricka och glasskärvor.  

5.1.2 Konnotation. 

Det här är alltså tre serierutor efter den med de tre männen vid bordet. Den upprörde mannen i 

damaskerna har fortsatt sin berättelse och med sina vilt gestikulerande armar har han råkat 

träffa en servitörs bricka så att den flyger i golvet. Mannen blir ännu mer upprörd och utdelar 

slår servitören i ansiktet. Stjärnorna runt servitörens ansikte tyder på smärta. 

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Samtidigt som mannen utdelar slaget säger han ”Det där gjorde du med avsikt sabla guling! 

Men jag ska lära dig visa respekt för den vita rasen.” Här är ännu ett tecken på att mannen 

anser att den vita människan står över andra. Han säger ”sabla guling” som ett skällsord och 

att han ska lära servitören att visa respekt för den vita rasen. Trots att det var hans eget fel 

med sitt vilda gestikulerande menar han att han har rätt att handla som han gör.  

6. Avslutande diskussion 

I det här albumet märker man ganska tydligt att Hergé har fått hjälp med sin research. Det 

visar sig inte bara i texten utan också i det tecknade då han har lagt stor möda på detaljer 

såsom olika konstverk och skulpturer som dyker upp lite här och var i bakgrunden. Tack vare 

den kinesiska studenten Zhang så fick Hergé en stor hjälp med att hitta rätt med sina 

teckningar och beskrivningen av landet. Man får även en känsla av att Hergé försöker upplysa 

västerlänningarna om hur Kina och kineserna verkligen är. Särskilt tydligt blir det i det första 

analysexemplet vi tar upp där han radar upp fördom på fördom för att sedan ta kål på dem på 

ett lättsamt manér. Han går även mycket hårt åt den rådande politiska situationen i landet med 

den japanska ockupationen och det västerländska inflytandet och för detta fick han mycket 

kritik särskilt av japanska representanter i Belgien. De menade att Hergé visade dem i ett 

orättvist och grymt ljus. Hergé lyckades även med att väva in en verklig händelse i berättelsen  

då han tecknar sprängningen av tågspåret, Detta är baserat på Mukden-incidenten i 

Manchuriet där japanska militärer sprängde en viktig tågförbindelse och skyllde det hela på 

den kinesiska motståndsrörelsen vilket ledde till at Japan invaderade landet. (Assouline, 2009) 

Hergé hade med tydlighet avancerat från harmlösa barnberättelser till äventyr med en 

genomsyrning av politisk kritik och en seriösare samhällsspegling. 
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Det sönderslagna örat 

1. Sammanfattning över albumet. 

Albumet Det sönderslagna örat utkom första gången 1937 och utspelar sig till största del i 

Latinamerika. När en träfetisch blir stulen på ett museum tar Tintin upp jakten på tjuvarna. 

Han hamnar till slut i den fiktiva republiken San Theodoros, i hälarna på tjuvarna Ramon 

Bada och Alonzo Perez. I San Theodoros blir han inkallad i den revolutionära armén och 

träffar general Alcazar. Tintin beger sig senare ut till djungeln och Arumbaya-stammen, där 

han löser mysteriet med statyn med det sönderslagna örat. Att handlingen är belagt i en fiktiv 

stat har gjort att Hergé har kunnat vara fri i skapandet av handlingen. Men för att vi ska sätta 

handlingen i ett perspektiv, har vi försökt att gissa var San Theodoros skulle kunna ligga – 

eller vilka länder som det inspirerats av. Vi gissar att San Theodoros har inspirerats av 

länderna i Centralamerika – som Honduras, Panama, Nicaragua och Guatemala, detta med 

utgångspunkt från det karakteristiska som förmedlas i text och bild. 

2. Historiebeskrivning: Centralamerika, 1937. 

De centralamerikanska ländernas historia har flera gemensamma drag. Samtliga blev 

självständiga från Spanien 1821 och präglades fram till 1930-talet av maktkamp mellan 

liberaler och konservativa. Revolter gjorde att makthavare avlöste varandra och det var 

ovanligt att någon regerade ett land under längre perioder. De fyra länderna hade alla också 

mycket inblandning och påtryckning från USA. I Honduras kunde United Fruit Company 

göra stora vinster på landets bananodlingar tack vare billig arbetskraft från indianerna. USA 

såg till att stödja politiker som såg till bolagets intressen (url 12), som generalen och diktatorn 

General Tiburcio Carías – som regerade mellan 1932 och 1948 (url 13).  

Unitied Fruit var också verksamma I Guatemala, som styrdes av diktatorer från början av 

1930-talet till mitten av 40-talet (url 16).  

Från 1900-talets början hade USA militära baser I Nicaragua. De kördes ur landet 1933 av 

César Augusto Sandino. Året därpå mördades dock Sandino av det av USA skapade 

Nationalgardet, och landet styrdes därefter av militären (url 14).  

Panama har också haft sin beskärda del, särskilt sedan kanalen stod klar 1914. USA hade 

suveräna rättigheter till kanalzonen (url 15). 

3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 20, ruta 13 (Hergé, 1989:20). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 
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Rutan innehåller totalt sex män och fyra pratbubblor. Bakgrunden går i ljusgult. Samtliga sex 

män sträcker en eller två armar i luften. Fem man har gevär i händerna, den sjätte är bara till 

hälften avbildad i rutan. Alla har något diagonalt hängande från axeln. Fyra har mustasch och 

alla har hatt. En håller sin hatt i en höjd hand. Deras kläder går i färgerna blått, lila och beige. 

Samtligas munnar är öppna. 

 3.1.2 Konnotation. 

Det är sex entusiastiska män vi får se i rutan. De är glada och har av kroppsspråket att döma 

något att fira. Alla är som sagt beväpnade, samt har patronhylsor över axeln eller runt midjan. 

Vi kan anta att de i allmänhet tillhör en armé av något slag. I synnerhet utgör de den 

exekutionspatrull som ska arkebusera Tintin. Mustaschfördelningen i rutan ger ett bra 

riktvärde för de spansktalande latinamerikanerna (alltså inte indianerna) i hela albumet. 

Ungefär hälften har mustasch. Alla höga ledare, som officerare, generaler och presidenter har 

mustasch. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.   

De fyra pratbubblorna lyder: ”Leve general Tapioca!”, ”Död åt tyrannerna!”, ”Viva la 

libertad!” och ”Ner med general Alcazar!”. Vi kan härmed anta att de är revolutionärer, då de 

använde klassiska revolutionära klyschor som ”Viva la libertad” och ”Död år tyrannerna!”. Vi 

kommer ihåg att männen höjer armarna och svingar sina gevär och hattar, vilket ger oss en 

tydlig revolutionär bild. Men för att kunna få ut mer information om den här rutan måste vi 

sätta den i sitt sammanhang. På samma sida, åtta rutor tidigare finns ungefär samma bild. 

Ungefär samma män, ungefär samma kroppsspråk – men Alcazars och Tapiocas namn har 

bytt plats. Pratbubblorna den tidiga rutan innehåller således: ”Leve general Alcazar” och ”Ner 

med general Tapioca”. På bara åtta rutor, och som verkar vara några minuter i serien, har 

soldaterna bytt sida. Här tror vi att Hergé har använt sig av en stereotyp när han gestaltar 

soldaterna. De är lättmanipulerade och lättexalterade. De gillar mer konceptet revolution än 

vad de gillar generalerna. Att Hergé fick den här bilden är kanske föga förvånande. Vi har 

tidigare sett hur turbulent den här tiden var i Centralamerika, med ständiga maktskiften och 

revolter. 

 4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 50, 

ruta 5 (Hergé, 1989:50). 

4.1 Bildanalys. 

4.1.1 Denotation. 
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Sex figurer går från höger bildkant till vänster. Fyra av dem har en lång blå klädnad, långt 

svart hår, långa näsor och mörkbrun hy. De har alla något i handen. Mellan de fyra går två 

figurer med ljusare hy. Den ene är kort, har orange hår, blå byxor och vit skjorta. Den andre är 

längre, med långt vitt hår och långt vitt skägg. Han har röd tröja och slitna svarta byxor. De 

två sistnämnda går lätt framåtböjda, har händerna på ryggen och streck runt armar och 

överkropp. 

4.1.2 Konnotation. 

Tintin och hans nyvunne vän, Ridgewell, som är en gammal upptäcktsresande, har blivit 

fångade av Bibaros-indianerna ute i djungeln. Efter ett slagsmål, binds de och går mot okänd 

mål vaktade av fyra indianer med varsin knölpåk i handen. Alla Bibarnos-indianer är likadant 

avbildade. Långt hår över ögonen och stora näsor. Här kan Hergé omöjligt gjort någon seriös 

research. Frågan är bara varför han har valt att rita alla i indianstammen på exakt samma sätt? 

Vi tycker helt klart att det känns både onödigt och opåläst att rita hela stammen på samma 

sätt. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

 Ridgewell säger till Tintin: ”Vad de tänker göra med oss? Bara skära huvudet av oss! Som de 

sedan krymper ner till ett äpples storlek!”. Vi får således utgå ifrån att Tintin har frågat den 

gamle upptäcktsresanden om vad som är i görningen. I rutan får vi information om Bibaros-

stammen, två saker: De brukar hugga huvudet av sina fiender. De har också ett sätt att krympa 

dessa huvuden. Här tror vi att Hergé försökt förmedla en bild av stammen som både 

ociviliserad och barbarisk (de halshugger sina motståndare) samt en bild om stammen som 

mystisk och ockult (de kan krympa delar av människokroppen). 

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 45, ruta 

10 (Hergé, 1989:45). 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

Två män och en hund är i rörelse från vänster till höger i rutan. Den ene kort – den andre är 

längre, har hatt och mustasch samt stövlar. I bakgrunden finns två kvinnor. Den ena står 

bredvid ett barn och håller i en korg. Den andra sitter på knä och håller i en korg. Bakom dem 

finns ett buskage och ännu längre bort – ett vitt hus. 
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5.1.2 Konnotation. 

Tintin har vandrat en bit och ska få husrum på en farm. Han ser belåten och glad ut när hans 

vägvisare berättar att ägaren till farmen tar emot honom. Vägvisaren har en liten mustasch, en 

scarf runt halsen och kraftiga ridstövlar. Kvinnorna i bakgrunden ser ut att arbeta med 

uppsamlande av något slag. De är bland de första kvinnorna vi får se i Tintins vistelse i 

Centralamerika. 

 5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

En pratbubbla finns i rutan. Det är vägvisaren som levererar den till Tintin: ”Don José 

Trujillo, ägare till Haciendan, är glad att ta emot er…”. Tintin ska alltså få husrum och Milou 

följer honom.  

Från vägvisaren kan vi utläsa att Tintin är på en Hacienda – alltså ett latinamerikanskt 

storgods. Haciendorna växte fram i och med conquistadorernas kolonisering av Latinamerika. 

Stora och bördiga landområden togs över av iberiskättlingar. På godset arbetade rättslösa 

infödingar i utbyte mot att de fick äga en liten bit jord. Maktfördelningen var minst sagt 

orättvis, där patriarken – godsherren – var i ensam beslutandeposition. Maktstrukturen bakom 

haciendorna gjorde lantbrukarna i Latinamerika förblev en ytterst fattig grupp, medans 

godsherrarna tillhörde makteliten. (url 17)  

Hur kommer det sig att det enda samhället som Tintin kommer till på landsbygden är en 

hacienda? Haciendor var mycket vanligt i Centralamerika under mitten av 30-talet. Det finns 

alltså en bra chans att Tintin skulle kunna sprungit på en hacienda, att det blev ett naturligt val 

för Hergé efter att ha gjort research. Det kan ha funnits en annan orsak också. Som vi sett var 

systemet på en hacienda något som kan liknas vid de gamla feodalstyrena i Europa under 

medeltiden. Ville Hergé protestera mot det här genom att belysa en hacienda i sitt album? Det 

som talar emot den tesen är att han i så fall hade förklarat mer ingående hur det såg ut på 

godset. Nu ger godsägare Don (lägg märket till värdighetstiteln (url 18)) José Trujillo ett 

respektfullt, om än något översittande, intryck. 

6. Avslutande diskussion. 

De förekommer två etniska grupper som inte tillhör Västeuropa i Det sönderslagna örat: 

latinamerikanerna med rötter i Europa och latinamerikanerna med rötterna i Latinamerika – 

indianerna.  Här gör Hergé stor skillnad mellan de två grupperna. Vi har skäl att gissa att 

huvuddelen av befolkningen i San Theodoros utgörs av spanskättlingar, då Tintin träffar dem 

överallt förutom mitt inne i djungeln. Mitten av 30-talet var alltså en turbulent tid i 
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Latinamerika. Ständiga revolutioner och nya regenter – ofta generaler. Det här har Hergé tagit 

fasta på. Under Tintins tid i San Theodoros hinner han vara med tre maktskiften, från general 

Tapioca till general Alcazar, tillbaka och slutligen tillbaka igen till Alcazar. Hergé har alltså 

valt att gestalta latinamerikanerna med spansk börd som revolutionära, impulsiva och 

lättmanipulerade. De saknar moral och politisk struktur. Det visar sig inte minst när utländska 

vapenhandlare och oljeföretag styr general Alcazars utrikespolitik. Generalen själv är 

albumets mest impulsiva karaktär, när han över en sekund bestämmer vilka som ska avrättas 

och vem som ska invaderas. Men Hergé har även vävt in samhällskritik mot det dåvarande 

politiska klimatet i Sydamerika. Under sin tid som överste i general Alcazars armé stöter 

Tintin på R.W. Chicklet från det fiktiva företaget American Oil. Chicklet berättar att man 

hittat olja i Gran Chapo, ett område som delas av San Theodoros och dess grannrepublik, 

Nuevo Rico. Han ber Tintin att anfalla Nuevo Rico så att San Theodoros kan ta över hela Gran 

Chapo, vilket skulle underlätta för American Oils oljeborrning. Tintin, som skulle ha fått 100 

000 dollar, säger nej. Det fiktiva namnet Gran Chapo är likt Gran Chaco (url 25), ett område 

som ledde till Chacokriget mellan Bolivia och Paraguay mellan 1932 och 1935. Båda 

länderna gjorde anspråk på området där det hittats olja. Intressen från oljebolagen Standard 

Oils och Royal Dutch Shells pressade länderna. Tillslut hade 100 000 människor mist livet. 

(url 19)  

General Alcazar kommer sedan att tacka ja till erbjudandet från American Oil, vilket visar 

igen att han saknar moral. Chicklet från American Oil samarbetar med en vapehandlare, Basil 

Bazaroff, som säljer vapen till både San Theodoros och Nuevo Rico inför stundande krig. Ett 

namn som är väldigt likt (url 25) den gamle vapenhandlaren Sir Basil Zaharoff (url 20), som 

gjorde sig rik under första världskriget. Vi tror att Hergé ville visa missnöje över den politiska 

situationen i Sydamerika med satir över generaler, oljebolag och vapenhandlare i albumet.  

Slutligen träffar två indianstammar inne i djungeln. Här är likheter mellan porträtteringen av 

infödingarna i Tintin i Kongo slående. Indianerna är påtagligt lika varandra, ociviliserade och 

barbariska. Vi tycker de känns väldigt stereotypiserade. 

Solens tempel 

1. Sammanfattning över albumet. 

Det fjortonde albumet i serien om Tintin heter Solens tempel och kom ut för första gången 

1949. Albumet är en direkt fortsättning på De sju kristallkulorna och utspelas i Peru. 

Professor Kalkyl har blivit kidnappad och Tintin, Kapten Haddock och Milou tar upp jakten 

på dem i den peruanska staden Callao. De får hjälp av en den inhemske pojken Zorrino, som 
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tar dem genom berg, snö, en djungel och ett vattenfall innan de kommer till Solens tempel – 

ett uråldrigt indianfäste där Kalkyl hålls fången. Men expeditionen kastas i indianernas 

fängelse och blir dömda att brännas på bål. Tack vare Tintins kunskap om en kommande 

solförmörkelse klarar man sig och till slut lyckas Tintin också häva förbannelsen över de 

forskare som fallit i dvala i De sju kristallkulorna. 

2. Historiebeskrivning: Peru, 1949. 

Från början av 30-talet hade Peru haft en inåtriktad utveckling med en stark stat. 1948 tog 

general Manuel Odría makten och omstrukturerade landets ekonomi till att bli mer 

exportinriktad. (url 21) 

Med sina dryga 54 procent är Peru ett av få länder i Amerika där antalet indianer är 

dominerande – och där vita (mestadels ättlingar från Spanien) bara uppgår till tolv procent. 

Däremot har de vita oproportionerligt mycket inflytande i landet – både politiskt och 

kommersiellt. (url 22) 

3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 18, ruta 13 (Hergé, 1987:18). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

I rutan finns tre män och två pratbubblor. Två män står upp, den sista har händer och knän i 

marken. Den första mannen har hatt och orange skjorta – lång näsa och mustasch. Den andre 

har hatt och en cigarett i munnen. Han har kavaj och grön skjorta. Den siste har gul skjorta 

och röd mössa, till skillnad från de andra är han barfota. Han är också mörkare i hyn än de 

andra. Hans ena hand är under den förste mannens fot. Runt honom finns några runda 

apelsiner. 

3.1.2 Konnotation. 

Rutan har föregåtts av följande händelse: Den siste mannen, en något yngre pojke med 

namnet Zorrino, har gått längs en gata med en flätad korg innehållande apelsiner. De två 

männen har velat spela honom ett spratt och lagt krokben för honom. När Zorrino ska plocka 

upp apelsinerna trampar en av männen på hans hand. Eftersom de två männen är vita är de 

gissningsvis härstammande från Spanien. Mannen längst till höger skrattar. Mannen längst till 

vänster är lätt framåtlutad och har händerna i sidorna. Han ler, men har ”onda” ögon och ser 

allmänt elak ut. Zorrino är gestaltad som de flesta andra indianerna i albumet, barfota och med 

den karaktäristiska mössan som hänger ned över öronen. Situationen i sig gör givetvis Zorrino 

underlägsen, och hans position på knä förstärker den i kombination med hans lidande 



 

  37 (62) 
 

ansiktsuttryck. I den här rutan har Hergé gestaltat relationen mellan vita sydamerikaner och 

indianer – de vita ser sig som mer värda än de timida indianerna. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

Mannen i orange skjorta säger till Zorrino – förmodligen med ett mått ironi: ”Letar du efter 

något lille vän?”. 

Zorrino skriker: ”Aaah, aah!”. 

Återigen förstärks bilden av de dominanta vita kontra de underlägsna indianerna när mannen 

dels kan ironisera över hela situationen, och ställa en fråga där han uppenbarligen inte 

förväntar sig ett svar. Dels genom hans nedsättande tilltal gentemot Zorrino, ”lille vän”. 

4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 2, ruta 

4 (Hergé, 1987:2). 

4.1 Bildanalys. 

4.1.2 Denotation. 

Fyra män går på en gata. Längre bort finns en hund och tre lamor. Två av männen är i 

förgrunden och är vita i hyn. De syns från ryggen. En är klädd i svart och har en svart hatt, 

han har höger arm utsträckt. Den andre är kortare, rödhårig och här brun kostym. Männen i 

bakgrunden är mörkare i hyn. Den ene i kostym, den andre i poncho – han är också barfota. 

Det finns en pratbubbla ovanför den svartklädde. 

4.1.2 Konnotation. 

Det är Tintin och Haddock som kommit till Callao och ser sig om i staden. Återigen ser vi den 

gestaltade skillnaden mellan vita sydamerikaner och indianer på männen i periferin. Den vite i 

kostym, indianen i poncho och utan skor. Haddock säger något till Tintin och pekar på 

lamorna – ett djur som inte finns i Belgien. Även Milou tittar på djuren. Bakgrunden är en 

gata med grusad väg. Dörrarna ser något spartanska ut. Varför är gatan ritad så ”fattig”? Är 

det autentiskt eller ville Hergé visa att vi kommit till en civilisation som ännu inte nått 

västeuropeisk standard. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Kapten Haddock säger följande till Tintin: ”Asch, det spelar ingen roll. Se dig i stället 

omkring och njut av allt det pittoreska: indianerna… färgerna… kläderna… lamadjuren…”. 

Haddock börjar att besvara ett påstående från Tintin, att paret skulle vara skuggade. I övrigt 

tror vi att Hergé här vill befästa av scenen utspelas i en exotisk kultur. Och kapten Haddock 
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får vara länken mellan läsaren och Hergé, den nyfikne turisten. Han påpekar allt som är nytt 

för honom, det som gör den nya miljö exotisk. Här är det anmärkningsvärt att han ser en 

folkgrupp som exotisk – vad hade hänt om han sagt något liknande om en svart människa 

(”titta en neger”)? 

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 20, ruta 9. 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

Två män är avbildade i bröstbil, i profil, och språkas med varandra – eftersom det är två 

pratbubblor över deras huvuden. Mannen till vänster har gul hatt, smala ögon och är ljusbrun i 

hyn. Han bär en poncho i rött, gult och lila. Han har dessutom är örhänge. Den andre är 

kortare och vit i hyn. Hans ögonbryn pekar snett nedåt. 

5.1.2 Konnotation. 

Det är Tintin som pratar med en hittills okänd indian. Indianen säger något till Tintin som 

reagerar pessimistiskt, därav hans arga ögon. Återigen har Hergé arbetat på att göra indianen 

exotisk. Vi tror inte att en europeisk hatt haft den illgula nyansen.  

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Dialogen ser ut enligt följande, indianen säger till Tintin: ”Señor, mig veta… Du komma ihåg 

vagnen som lossnade… Du hade stor tur… Men icke alltid ha tur… Du höra på mig: du icke 

resa…”. 

Tintin svarar honom: ”Mig tacka dig, men mig resa i alla fall!”. 

Tidigare har Tintin hamnad i en bortkopplad tågvagn som skenat iväg och nu har han fått en 

indikation om att det inte var en olycka. I den här dialogen är det främst formen i språket som 

vi fastnat för. Svenskan är uppenbart inte korrekt, vilket i sin tur förmodligen måste innebära 

att franskan i originalet heller inte var korrekt. Det är nu solklart att indianen är från en annan 

kultur en Tintin. Vad ville Hergé säga med det här? Att spanskan i Peru är likt franska, fast en 

inkorrekt franska? Eller att indianen försöker sig på Tintins språk (franska) men inte 

behärskar det helt ut. Vår förförståelse från sidan säger oss att, när Indianen inlett samtalet 

med Tintin, så har Tintin svarat med korrekt svenska (eller korrekt franska). Tintin har alltså 

anpassat sig indianens språk. 

6. Avslutande diskussion. 

När Tintin kommer till Latinamerika för andra gången är platsen nu Peru istället för 
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någonstans i Centralamerika, och visst har saker förändrats sedan Det sönderslagna örat 

(1937). Men först likheterna. Fortfarande är det en skillnad mellan de vita spanskättlingarna 

och ursprungsbefolkningen. Den analyserade rutan där Zorrino blir nedsparkad är ett klart 

exempel på den inhemska hierarkin, trots att proportionerna mellan de två är klart omvänd. 

Skillnaden nu är att ursprungsbefolkningen får en mycket mer nyanserad beskrivning. Trots 

inkafolket är långt bakom den europeiska civilisationen ur både ett infrastrukturellt och ett 

teknologiskt plan, behandlas med mycket större respekt än vad indianerna i Det sönderslagna 

örat gjorde. Inkafolket har vackra, utsmyckade, klädnader och ett någorlunda utvecklat 

rättssystem (Tintin och hans vänner får ju något som kan liknas med en rättegång). De är 

också resonliga och köper Tintins argument om att forskarna som drogats bara ville utforska 

deras civilisation, inte plundra den. Tack vare Kapten Haddocks närvaro slipper Tintin att 

göra rollen som turist, utan Haddock kan utgöra en länk mellan platsen och läsaren. I vanlig 

ordning är Tintin den hövligaste och artigaste av sina landsmän. Han respekterar Peru och 

dess kultur, samtidigt som han hela tiden ställer sig på de svagas sida. 

Det Svarta Guldet 

1. Sammanfattning. 

Det svarta guldet är det femtonde albumet i äventyrsserien om Tintin och det utgavs första 

gången 1950. Albumet utspelar sig i Belgien och i det fiktiva arabiska landet Khemed. Det 

börjar med att Dupontarnas bil exploderar och de misstänker att det är något fel på bensinen. 

Tintin gör lite egna undersökningar och skaffar sig ett jobb få bensinbolaget Speedols fartyg 

och reser till Khemed. Väl i landet blir Tintin kidnappad, kvarglömd i öknen och tillslut 

upphitad av Dupontarna som också rest dit. I öknen träffar Tintin på sin gamla fiende Dr. 

Mueller som han tidigare stött på i albumet Den Svarta Ön. Han söker upp Emir Muhammed 

Ben Kalish Ezad och berättar vad som har hänt. Emiren har blivit erbjuden ett kontrakt med 

Skoil Petroleum, som Mueller arbetar för, men har tackat nej. Emirens son Abdallah blir 

kidnappad. Tintin ger sig ut för att finna Abdallah och lyckas rädda honom från Müller. Det 

visar sig att Müller ville sabotera Speedols bensin för att få emiren att skriva under kontraktet 

med Skoil.  

Hergé började arbeta på albumet innan andra världskrigets utbrott men ansåg det klokast att 

lägga projektet på is efter att Tyskland ockuperat Belgien. 1948 återupptar han berättelsen och 

handlingen placeras i Palestina där judiska motståndsgrupper kämpar mot de brittiska 

trupperna . Tjugo år senare skulle albumet för första gången publiceras på engelska. 

Originalstoryn kändes då lite ur tiden så Hergé skrev om albumet och placerade handlingen i 
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den fiktiva arabstaten Khemed. (url 23) 

Den upplaga vi analyserat utkom 1972. 

2. Historiebeskrivning: Palestina 

1917 erövrades Palestina av Storbrittanien och blev ett brittsikt mandat. Araberna i landet 

motsatte sig den judiska invandringen och tidigt drabbade judar och araber samman. 1936 

revolterade araberna mot både judarna och britterna och efter andra världskriget tog även 

judarna upp kampen mot britterna. Tillslut avvecklade Storbritannien mandatet. FN antog 

1947 ett förslag om att dela Palestina i en arabisk och en judisk stat. Staten Israel utropades i 

maj 1948 men arabiska Palestina kom aldrig till stånd. Under Palestinakriget 1948–49 

erövrades landet av Israel, Transjordanien och Egypten men arabstaterna vägrade erkänna den 

judiska staten. Sexdagarskriget 1967 ledde till att Israel erövrade östra Jerusalem, Västbanken 

och Gazaremsan. (url 24) 

3. Ruta 1: En eller flera icke-västeuropéer gestaltas. Sida 11, ruta 3. (Hergé, 1972:11) 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

I de föregående rutorna ser vi Tintin i jakt på sin hund Milou ombord på ett fartyg på kvällen. 

Han hör ett plums bakom sig och springer för att undersöka. I rutan ser vi Tintin stå med en 

förvånad min. Med i rutan ser vi en mycket mörkhyad man med överdrivet stora läppar i vita 

kläder med en vit hatt. I munnen har han en pipa och i händerna har han en stor gryta som han 

lutar över relingen på båten. Ur grytan faller något som påminner om potatisskal.  

3.1.2 Konnotation. 

En man med afrikanskt ursprung porträtteras. Han har ritats med överdrivet stereotypiska drag 

såsom stora läppar och svart hy påminnande om framställningen av afrikanerna i albumet 

Tintin i Kongo. På sig har han kockkläder. Han antagligen är anställd i mässen på båten.  

 3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

Det finns en pratbubbla i rutan och det är Tintin som säger: ”Var det bara han?” Det var alltså 

inte Milou som Tintin hade hört utan bara en av de anställda på fartyget. 

4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 59, ruta 

7  (Hergé, 1972:59). 

4.1 Bildanalys.  
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4.1.1 Denotation. 

Rutan är långsmal och man ser en mans huvud. Han ligger på en sanddyn och tittar bakåt. 

Han är kal på huvudet och i handen håller han en pistol. Vid horisonten bakom honom 

skymtar man två dammoln.  

4.1.2 Konnotation. 

Mannen i sanddynen är Dr. Mueller, boven i det här albumet. Han ligger i skydd och framför 

sig har han Tintin som också är beväpnad. De är mitt uppe i en eldstrid då Tintin i den 

föregående rutan uppmärksammar doktorn om vad som försiggår bakom honom.  

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Det finns en pratbubbla i rutan och den tillhör Dr. Mueller. I den står det: ”Emirens folk! Jag 

blir utlämnad till det grymmaste straff...stekt över sakta eld... Nej aldrig! Aldrig i livet!”  Dr. 

Mueller är alltså boven i dramat som för tillfället är fast i en eldstrid med Tintin och nu är 

emirens folk på ingång varpå han blir orolig för sin egen säkerhet. Det går att tolka som att 

emiren uppfattas som en grym man som inte är nådigt mot de som gör honom otjänster. 

Antingen menar Mueller att om han blir fasttagen så kommer han bokstavligen att stekas över 

eld som en form av tortyr eller så är det bara ett annat uttryck för att han har ett hårt straff att 

vänta sig.  

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 22, ruta 8 

(Hergé, 1972:). 

 5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

I serierutans bakgrund ser man sand, blå himmel och ett tält. Två män finns med i bilden. Den 

ena bär svarta byxor, svart väst, vit skjorta och ett svart plommonstop. Den andra mannen bär 

en långärmad blå dräkt som slutar vid anklarna. På huvudet har han en gul sjal. Han står på 

knä med huvudet mot marken meddans den andra mannen står bakom honom och sparkar 

honom i ändan.  

5.1.2 Konnotation. 

Mannen i svart i serierutan är en av Dupontarna, som är återkommande karaktärer i Tintin-

albumen. Den andra mannen är av arabiskt ursprung. I de föregående serierutorna som leder 

upp till denna är Dupontarna vilse i öknen. De stöter flera gånger på oaser som visar sig vara 

hägringar. I rutan precis innan den vi analyserar så får Dupontarna syn på tre män som 
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knäböjer bredvid varandra med ansiktena i samma riktning. De är med största sannolikhet 

muslimer och de sitter på knä för att de ber. Dupontarna får för sig att detta är ännu en hägring 

varpå en av dem går fram till männen och i undersökande syfte levererar en spark. Det visar 

sig dock att det inte alls är en hägring och i de efteföljande serierutorna tvingas Dupontarna 

fly från de uppretade männen. Här kan man fråga sig varför Duponten beslutar sig för att 

sparka istället för att tala med männen först. Troligtvis är det utav frustration över de tidigare 

hägringarna och en stark tro i att detta skulle vara ännu en. Man kan även undra om han skulle 

agera likadant om det exempelvis var västeuropeiska män som bad i en kyrka som 

uppenbarade sig.  

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Pratbubblan i rutan tillför inte särskilt mycket till vår analys. Dupont säger ”Hej där!” 

samtidigt som han sparkar mannen i baken. 

6. Avslutande diskussion. 

På grund av de flera olika revideringarna av albumet så är det svårt att precisera när 

handlingen utspelar sig, men en tydlig känsla som förmedlas är att man står inför randen till 

ett krig. Kapten Haddock kallas in till flottan och tidningarna i Belgien skriver om det 

förvärrade läget. Det speglar den oroliga känslan som låg i luften innan andra världskrigets 

utrott. Huvudkonflikten i albumet cirkulerar kring den exploderande bensinen som har gett 

oljebolaget Speedol en oerhörd minskning i deras försäljning och kampen mot det 

konkurrerande oljebolaget som bottnar i korruption, fiffel och sabotage samt en maktkamp 

mellan emiren och shejken i landet Khemed. Hergés porträttering av västeuropéer och icke-

västeuropéer i albumet anser vi vara förhållandevis neutral i jämförelse med de tidigare 

äventyren. Araberna skildras samtliga bärandes en lång huvudduk spänd med ett band runt 

pannan. En aning stereotypiserande kanske att alla skulle bära det. Det förekommer även ett 

par serierutor där någon med afrikanskt ursprung dyker upp. Här har Hergé använt sig av 

samma stereotypiska drag som i Tintin i Kongo då de har kolsvart hy och överdrivet stora och 

markerade läppar. Men till skillnad från Tintin i Kongo så porträtteras de inte längre som 

några ociviliserade vildar utan förefaller vara en naturlig del samhället och miljön de skildras 

i. 
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Det hemliga vapnet 

1. Sammanfattning över albumet. 

Det hemliga vapnet kom ut i albumform 1956 och återigen står en kidnappning av Professor 

Kalkyl i fokus. Kalkyl försvinner från slottet Moulinsart och spåret leder Tintin och Kapten 

Haddock till Schweiz. Där får de reda på att Kalkyl skapat en maskin som, genom 

ultraljudssvängningar, kan få föremål – som stora byggnader – att helt kollapsa. I Schweiz 

förs Kalkyl vidare till den fiktiva staten Bordurien, där han fängslas. Bordurierna vill åt hans 

uppfinning. Men Tintin och Haddock lyckas tillslut smuggla ut Kalkyl är hans fängelse och få 

med honom hem utan att hans ritningar kommit i orätta händer. 

2. Historiebeskrivning: Europa, 1956. 

Efter andra världskriget delades Europa mellan stater som antingen sympatiserade med USA 

eller med Sovjet. 1948 stödde Stalin den kupp som gav kommunisterna makten i 

Tjeckoslovakien. Det här skapade oro i västvärlden, var Stalin en ny Hitler? (Skovmand, 

2006:449) 

Året efteråt upprättades Förbundsrepubliken i västtyskland och DDR i öst. 

Förbundsrepubliken vägrade att erkänna DDR och sa att man skulle bryta förbindelserna med 

varje stat som gjorde det. Militärpakter skapades, Warszawapakten i öst och NATO i väst. 

Både USA och Sovjet förfogade över vapen som kunde skapa förstörelse i enorma mängder. 

Vapnen skapade en ”terrorbalans”, där inget av länderna kunde anfalla varandra i rädsla för 

vedergällning. (Skovmand, 2006: 452-453)  

3. Ruta 1: En eller flera icke västeuropéer gestaltas. Sida 51, ruta 9 (Hergé, 1990:51). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

Rutan består en man är vänd mot nio andra män. Över honom en pratbubbla. Han är skallig 

och bär en svart rock med röda slag. Övriga män har svarta eller gröna rockar. Den förste 

mannen pekar på en tv. Bakom honom står någon slags maskin. 

3.1.2 Konnotation. 

Det är de högsta politiska ledarna i Bordurien, som samtliga är militärer, som samlats för en 

demonstration av det hemliga vapnet. Mannen längst fram vid tv:n och den hittills okända 

maskinen ska leda demonstrationen. Han bär alltså en dubbelknäppt militärrock, med en röd 

armbindel som påminner om de bindlar som ledarna i Nazityskland hade runt sina överarmar. 
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Hans ögonbryn lutar nedåt och han har bistert utseende. Vi tycker det är tydligt att han är 

porträtterad som en ond karaktär, just tack vare bisterheten och den uppenbara referensen till 

nazisterna. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

Mannen säger: (med början i föregående ruta: ”Efter långvariga forskningar har borduriska 

vetenskapsmän lyckats att…”) ”… framställa ett vapen, som kommer att göra A- och H-

bomberna till rena slangbössor… Den dag är nära, då detta vapen skall ge den borduriska 

nationen och dess store ledare Plekzy-Gladz herravälde över hela världen… Mina herrar! En 

blick på denna skärm ska överbevisa er alla…”. 

Det är alltså ett massförstörelsevapen som mannen håller på att visa, och som vi ser det, en 

uppenbar referens till det kalla kriget. Att det är ett massförstörelsevapen kan vi utgå ifrån då 

han säger att den gör betydligt större effekt än A- och H-bomberna. Han nämner Borduriens 

ledare, Plekzy-Gladz, vilket vi tycker klingar betydligt mer Östeuropa än Västeuropa. Enligt 

mannen ska vapnet han ämnar att visa, ge Bordurien världsherravälde. Det pekar återigen på 

at vapnet är mäktigt och att Bordurien är en stat som söker en stark maktposition i världen. 

4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 20, ruta 

9 (Hergé, 1990:20). 

4.1 Bildanalys. 

4.1.2 Denotation. 

Två män är avbildade från midjan och uppåt. De har varsin pratbubbla över sig, en större och 

en mindre. Bakom dem finns en svart bil. En man är något kortare, bär trenchcoat och är 

rödhårig. Den andre har skägg, större näsa, svart hatt och svart kostym. 

4.1.2 Konnotation. 

Tintin och Kapten Haddock sitter i baksätet på en bil. Genom fönstret går det att se en svart 

bil som kör efter dem. Genom vår förförståelse vet vi att vi har sett bilen i tidigare rutor. Både 

Tintin och Haddock har rynkade ögonbryn och ser något bistra ut. Tintin håller sin hand mot 

hakan, vilket gör att han ser ut att fundera. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Tintin säger till Haddock: ”Kapten, märkte du att den där typen som vi överraskade i Kalkyls 

laboratorium hade likadan regnrock som den där grobianen i hotellvestibulen?”. 

Kaptenen svarar: ”Hade han?”. 
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Tintin har alltså dragit en slutsats. Den man de sprungit på i professor Kalkyls labb just innan 

han försvann hade samma rock som en man de brakade ihop med på ett hotell. Och de här 

männen, eller mannen, är båda från Bordurien. Tintin använder två nedsättande substantiv för 

att beskriva männen – eller mannen. Dels ”den där typen”, vilket egentligen inte är så farligt – 

men vi tycker ändå att det finns en viss skepsis i det tilltalet. Det andra är värre: ”grobianen” – 

vilket förmodligen är en koppling till en ”gorilla”, alltså en stor och stark människa som utför 

uppdrag där inte intellektet är prioriterat. Är det Hergés tanke här att göra satir över 

östeuropeiska män? Vi tror inte det, utan snarare handlar det om att befästa teorin om att 

männen, eller mannen, inte har rent mjöl i magväskan. 

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 47, ruta 

12 (Hergé, 1990:47). 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

En blå bil en central i rutan, den är avbildad med nosen åt höger. Bakgrunden är en stad, flera 

bilar finns på gatan samt några fotgängare. Ett stort hus är avbildad, på det hänger röda 

flaggor. Ett torn ses i bakgrunden. Ganska nära bilen står en staty, att döma av en man bredvid 

den är mellan åtta och tio meter hög. Statyn består av en man i militärrock. I ena handen har 

ett svärd. Den andra är utsträckt framåt, ungefär i 90 grader. Mannen på statyn är skallig och 

har en bred mustasch.  

5.1.2 Konnotation. 

Först några saker vi fastnat för i bakgrunden. Det stora huset är förmodligen en 

regeringsbyggnad eftersom det har ett far flaggor fästa centralt. Flaggorna går i röd och svart, 

en kombination som vi tror Hergé har valt för att gestalta ett land där allting inte står helt rätt 

till. Tornet längst bak är förmodligen en moské, vi har alltså förflyttat oss ganska långt på ett 

kulturellt plan. Men det är främst statyn som vi fastnat för. Vi tycker att mannen i sten utgör 

arketypen för en diktator. Hans utsträckta arm ser ut att vara en fascistisk hälsning. Hans 

mustasch kan vara tagen från Stalin och hans skallighet tror vi är en referens till Musolini. 

Lägg till alla hans militära attribut, som militärkostymen och hans svärd, så har vi här en 

general som styr landet med järnhand. 

.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Tintin och Haddock sitter i bilen, skjutsade av representanter från den borduriska regeringen. 

När de åker förbi statyn får de berättat för sig: ”Och här är Plekszy-Gladz-platsen med 
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regeringsbyggnaden… Ert hotell ligger alldeles intill…” 

Här får vi alltså reda på byggnaden med flaggorna tillhör regeringen och att statyn står på 

Plekszy-Gladz-platsen. Av allt att döma föreställer statyn alltså Borduriens ledare, Plekszy-

Gladz, vilket gör att vi kan driva teorin om att Bordurien är en diktatur längre. Statyn är alltså 

ingen landsfader eller legend, den föreställer dagens ledare i Bordurien. Och att göra statyer 

av sig själv, tycker vi känns som ett tecken på diktatur. 

6. Avslutande diskussion. 

Känslan vi får efter att ha läst albumet är först och främst att det är en anspelning på det kalla 

kriget. Massförstörelsevapen och världsdominans. Vad det beträffar gestaltningen av 

bourdurierna är det en stor skillnad mot västeuropéerna, de flesta bourdurier är militärer. 

Annars läggs inte så mycket tid på att visa borduriernas personlighet, förutom att en del är 

onda. Fokus verkar vara mer på hur staten Bordurien fungerar. I albumet finns det klara 

diktaturreferenser. Förutom statyn som vi tagit upp finns det hela tiden en obotlig tilltro till 

ledaren Plekzy-Gladz. Vi har tidigare nämnt den röda armbindeln – den återfinns på alla 

militärer i albumet.  Dessutom har Bordurien en hemlig polis, något som brukar finnas i varje 

diktatur. Överlag ligger det ett moln av ondska över hela Bordurien. Vi tror att Hergé var 

tvungen att skapa en fiktiv stat för att kunna lägga det här molnet över landet. Det är lättare att 

skriva ned ett land som inte kan försvara sig. Men då Bordurien ligger på Balkan, tror vi att 

det är en uppenbar passning till Sovjet och dess satelitstater. Vi tror inte att Hergé hade 

kunnat förlägga handlingen i det här albumet i väst. Det känns som att han har utgått ifrån en 

föreställning där alla stater i öst är diktaturer. 

Plan 714 till Sydney 

 1. Sammanfattning över albumet. 

Det tjugoandra albumet i serien om Tintin heter Plan 714 till Sydney och kom ut i albumform 

för första gången 1968. I albumet är Tintin, Haddock och professor Kalkyl på väg till ett 

astronautkonvent i Sydney, men mellan Djakarta och Sydney kapas planet och kursen ändras 

till en ö mellan destinationerna, förmodligen någonstans i Indonesien. Det visar sig vara 

ärkeskurken Roberto Rastapopoulos som ligger bakom kapningen, för att komma över 

miljonären Laszlo Carreidas – som också färdas med planet. En katt-och-råtta-lek inleds på ön 

som slutar med att Tintin hittar en gammal ingång till en grotta. Grottan visar sig vara en 

samlingsplats för utomjordingar och passagerarna får tillslut lift från ön av ett flygande tefat. 
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2. Historiebeskrivning: Indonesien, 1968. 

Indonesien blev självständigt från Nederländerna 1949. Åren efteråt präglades av maktkamp 

mellan olika militära grupper och gerillor. 1965 slogs ett kuppförsök ned mot general Suharto. 

Armén anklagade kommunistpartiet PKI och följden blev en massaker mot 

kommunistsympatisörer där – vilket kan ha krävt en miljon dödsfall. (url 26) 

 3. Ruta 1: En eller flera icke västeuropéer gestaltas. Sida 19 ruta 7 (Hergé, 1989:19). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

Två män står på varsin sida av rutan, avbildade i brösthöjd och i profil. De har varsin 

pratbubbla över sig. Mannen till vänster har hatt, glasögon och lång spetsig näsa. Han bär 

också en halsduk.  På motsatt sida står en annan man. Han har också hatt, lång rund näsa och 

rosa skjorta. Han röker. Bakgrunden är ljusblå, med ett litet grönt, spretigt inslag. 

 3.1.2 Konnotation. 

Det är Laszlo Carreidas, som ungerskt klingande namn, och Roberto Rastapopoulos som för 

en arg dialog, att döma från deras ansiktsutryck. Bakgrunden vittnar om vi är vid havet, och 

det klimatet tillåter palmer att växa där. Det är framförallt Carreidas buskiga ögonbryn och 

hans spetsiga näsa som ger honom ett säreget uttryck. Rastapopoulos hatt är av cowboymodell 

och har bär också monokel, och en bolo-slips. I tidigare rutor visat att han har på sig jeans och 

cowboy-boots. I handen håller han en ridpiska och i munnen en cigarr. Guldattiraljerna i hans 

klädsel vittnar om att den är dyr, och att Rastapopoulos är en man med pengar. Men hans 

lömska blick, i kombination med hans rökande och ridpiskan (som vi anser båda associerar 

till något negativt) gör att han förvandlas till skurk i våra ögon. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

Rastapopoulos säger: ”Rollerna är ombytta… Nu är ni i mitt våld! Det är ni själva som avgjort 

ert öde. Ni skulle stannat i ert plan till Sydney…”. 

Carreidas säger: ”Kasta cigarren! Laszlo Carreidas avskyr tobaksrök!”.  

Här pågår en maktkamp mellan de två. Eftersom att Carreidas är bunden (förförståelse från 

tidigare ruta) är det uppenbarligen Rastapopoulos som har kommandot. Något som Carreidas 

inte kan acceptera. 

4. Ruta 2: Två västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 31, ruta 8 

(Hergé, 1989:31). 
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Här har vi gjort ett undantag. Egentligen finns det ingen ruta i Plan 714 till Sydney som 

motsvarar ovanstående kriterier, men vi har hittat en ruta där Rastapopoulos pratar om sina 

indonesiska kumpaner.  

4.1 Bildanalys. 

4.1.2 Denotation. 

En man står i ett rum, avbildad från halsen och uppåt. Rummet går i grått. Mannens ögon är 

uppspärrade. Han är skallig och har stor näsa och stora öron. Hans skjorta är rosa. 

4.1.2 Konnotation 

Rastapopoulos har fått i sig en dos av sanningsserum. Därav hans uppspärrade ögon. Han 

befinner sig i en betongbunker. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Rastapopoulos säger: ”Och de här stackars patriotiska öborna som jag inbillat att jag kämpar 

för deras oberoende… De skulle bara veta vad som väntar dem, ha, ha, ha!”. 

Rutan är en i längden där Rastapopoulos, tack vare sanningsserumet, berättar sin egentliga 

plan. Det som är intressant här, är hur han ser på ”öborna”. Han börjar med prata om dem på 

ett nedlåtande sätt: ”…de här stackars patriotiska öborna”. Han säger också att han lurat dem 

att tro att han kämpar för deras frigörande – han har helt enkelt satt sig i en beroendeposition. 

Vidare utvecklar han med att han kommer att lura den, alltså att han utnyttjar dem. Här tror vi 

inte att Hergé har velat framställa indonesierna som naiva, utan att han vill visa på 

Rastapopoulos ondhet. 

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 41, ruta 7 

(Hergé, 1989:41). 

5.1 Bildanalys-  

5.1.1 Denotation. 

Sexman i rutan. Två pratbubblor, en stor och en liten. De två männen längst till vänster är 

något ljusare i hyn än de andra, de är också porträtterade framifrån. De övriga fyra är mörkare 

i hyn, tre bär något på huvudet och deras skjortor går i rött, blått, grönt och vitt. 

5.1.2 Konnotation. 

Rastapopoulos och hans kapten Allan har tillsammans med fyra indonesier nått en 

grottöppning. Indonesierna är porträtterade med färglada skjortor och huvudbonader som inte 
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hade hittas i Västeuropa, en har t.ex. turban. En av indonesierna pekar mot några tecken 

utanför grottan. Hans ögon är uppspärrade. Rastapopoulos ser arg ut. 

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

En av öborna säger: ”Nej, mister Allan… Förbjudet gå under jorden… Ser du tecknet på 

stenen… Gudarna varnar… Fruktansvärt farligt!”. 

Rastapopoulos säger: ”VASA?”. 

Direkt har vi ett tilltal som vi fastnar för, ”mister”. Vi tycker det är anmärkningsvärt att 

”mister” är utskrivet, istället för ”mr”. ”Mister” användes av de svarta slavarna i USA 

gentemot sina vita herrar, vill Hergé göra någon koppling här? Vi ser också att svenskan inte 

är korrekt, Hergé har i tidigare album (T.ex. Solens tempel) använt den här tekniken för att 

tydliggöra klyftan mellan kulturerna. Vi får här reda på att indonesierna inte vill gå in i grotta 

på grund av de tecken utanför som de upptäckt. Hergé visar här att indonesierna är 

vidskepliga och mindre sekulariserade än västeuropéer – vi tror inte att Hergé hade visat upp 

en liknande scen där en kristen inte skulle gå in någonstans efter att ha hittat några tecken som 

sade att hennes religion motsatte sig detta. 

6. Avslutande diskussion. 

Av namnen att döma är varken Carreidas eller Rastapopoulos från Västeuropa, men 

skillnaden mellan gestaltningen av dem och av Tintin och hans vänner är det ingen större 

skillnad i. De två har en mer skurkliknande framtoning, men i kultur ser vi ingen skillnad. Det 

lilla intressanta man kan finna i albumet utifrån aspekten att jämföra attityder mellan kulturer 

är gestaltningen av indonesierna. De går barfota, bär turban, pratar ett annat språk och är inte 

fullständigt bekanta med det västerländska språket. De är dessutom vidskepliga, styrs av 

gamla religiösa föreskrifter och är lätta att lura. Hur kommer det sig att Hergé valde att 

porträttera dem så här? Behövde han några naiva infödingar till manuset? Eller sa det research 

han gjorde att indonesier var på det här sättet? 

Tintin hos gerillan 

1. Sammanfattning över albumet. 

Det sista fullbordade albumet om Tintins äventyr heter Tintin hos gerillan och kom ut i 

albumform 1976. Historien handlar om att Tintins vän och operasångerskan Bianca Castafiore 

åker till den fiktiva staten San Theodoros där hon anklagas för spioneri. Tintin tar med sig 

professor Kalkyl och kapten Haddock, och får tillfälle att återvända till Centralamerika och 
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landet där han var med om äventyret rörande Det sönderslagna örat. I San Theodoros hålls 

först Tintin och de andra fängslade av landets nya ledare, general Tapioca, men lyckas fly ut i 

djungeln där en annan gammal bekant, general Alcazar huserar med sin gerilla. Tintin hjälper 

gerillan att återta makten, i utbyte mot att revolutionen blir oblodig – vilket den blir. 

2. Historiebeskrivning: Centralamerika, 1976. 

1970 tillhörde både Honduras och El Salvador Latinamerikas fattigaste länder (Bjöl, 

1987:253).  

Inbördeskrig hade pyrt i Gutemala ända sedan CIA hjälpt till att störta den Sovjetorienterade 

Jacobo Arbenz. Arbenz hade fått amerikanernas arga ögon på sig efter att ha beslagtagit odlad 

jord från den amerikanska bananfirman United Fruit Company – som 1970 bytte namn till 

United Brands Company (Tägil, 1987:162) (Bjöl, 1987:263). 

I Nicaragua hade familjen Somoza härskat sedan 30-talet, men 1979 föll den siste diktatorn i 

släkten, Anastasio Somoza i en revolution. Familjen somozas bas i makten hade kommit från 

det ”nationalgarde” som upprättats av USA (Bjöl, 1987:263). 

Den sociala och politiska utvecklingen har präglats av stor instabilitet i form av förtryckande 

regimer och motståndsrörelser. Därför har revolutioner och inbördeskrig haft stor inverkan på 

regionens historia (Tägil, 1987:162). 

Under 70-talet styrdes Guatemala, Honduras, El Salvador och Nicaragua till stora delar av 

militärjuntor och diktatorer – ofta med uppbackning från utländska intressenter (Tägil, 

1987:162-163). 

3. Ruta 1: En eller flera icke västeuropéer gestaltas. Sida 11, ruta 9 (Hergé, 1984:11). 

3.1 Bildanalys. 

3.1.1 Denotation. 

Rutan innehåller många element. I förgrunden ses två grönklädda män iförda varsin hjälm. 

Bakom dem finns ett par brunaktiga kullar där några byggnader är uppställda. Några 

människor finns också i bakgrunden, de har inte så mycket kläder. Längst bort har vi en 

bergskedja. Högst upp i rutan ser vi ett flygplan, med nosen mot höger. Två pratbubblor 

kommer från flygplanet. 

3.1.2 Konnotation. 

Det vi ser är två patrullerande militärpoliser i ett slumområde. Poliserna har både pistol och 

batong, dessutom kompletteras deras gröna klädnad med ett par rejäla kängor. Runt vänster 

överarm har de varsin armbindel. Återigen tror vi att Hergé vill dra paralleller till SS och 
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nazityskland. Symbolen kan vid en första hastig anblick förväxlas med ett hakkors. 

Bakgrunden utgörs av en stereotypisk bild av en kåkstad. Några människor sitter i ett hus med 

tygtak, en familj har förlagt platsen för sin måltid till ett stort betongrör och flera andra hus 

ser fallfärdiga ut. På marken ligger flera lådor, tunnor och burkar. Några magra barn leker 

med en pinne. En gul skylt står mitt i misären: ”Viva Tapioca”. Det som gör den här rutan 

intressant är dess samarbete med den föreliggande rutan. I den tidigare rutan följe vi samma 

flygplan som kretsar över Tapiocapolis centrum; Flera ståtliga byggnader i glas, moderna 

bilar, ett stort konstmonumet, byggnadsställningar och fotograferande turister. Här har Hergé 

använt en av de vanligaste stereotypbilderna om Sydamerika – klyftorna mellan det rika och 

det fattiga. Vi tror att Hergé har gjort det därför att belysa att San Theodoros är ett land som 

inte mår bra, där landets bakgård är fylld av missär som man inte vill visa. 

3.2 Dialogisk analys/textanalys.  

De två pratbubblorna i rutan tillför inget till vår analys. Haddock (antagligen) säger till 

professor Kalky: ”Spänn fast säkerhetsbältet, Kalkys!”. 

Kalkyl svarar: ”Cirkustältet?... Var ser du det?”.  

 

4. Ruta 2: En eller flera västeuropéer kommunicerar om icke västeuropéer. Sida 1, ruta 

7 (Hergé, 1984:1). 

4.1 Bildanalys. 

4.1.2 Denotation. 

En ung mans ansikte är avbildat i den högra, nedre delen av rutan. Lite framför honom finns 

en katt. En pratbubbla tar upp större delen av rutan. 

4.1.2 Konnotation. 

Tintin pratar med Kapten Haddock (som dock inte finns i rutan). Han håller i – och klappar på 

– en katt. Tintin har ett glatt uttryck i ansiktet, det ser nästan ut som han är road av vad han 

själv säger. 

4.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Tintin säger (till Haddock): ”Just det! De där friskarorna kallar sig ”picaros”. De har lovat att 

störta Tapioca och hans regemente. Det sägs att inom handel och industri finns det en jätte 

som ger dem penningbidrag: International Banana Company… En härlig röra, som du ser!”. I 
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den här meningen får Tintin säga det som vi tror är Hergés bild över hur politiken i en 

Latinamerikansk stat fungerar. Ett par rutor tidigare får vi höra att Tintins gamle bekant, 

Alcazar, har störtats från sitt presidentämbete i San Theodoros – men planerar att ta det 

tillbaka. Hergé har inte släpp bilden av ett Latinamerika där generalerna (och ofta 

diktatorerna) ideligen byter plats med varandra. Det finns också en annan viktigt aspekt. 

Tintin nämner företaget som stöder gerillan – International Banana Company. Vi tror att det 

är en uppenbar reaktion av United Fruits inblandning i den Latinamerikanska politiken. I 

Tintin hos gerillan väljer det fiktiva företaget alltså att sponsra Alcazars mannar, som vi får 

förmoda har något att ge tillbaka. Vi tror således att Hergé har valt att ironisera över de 

amerikanska företagens inblandning i statsmakten. Slutligen är Tintin nästan lite föraktfull när 

han berättar. Han skrockar över den ”saliga röran”, något som vi inte tror han hade gjort om 

konflikten hade ägt rum i Västeuropa.  

5. Ruta 3: Kommunikation mellan en västeuropé och en icke västeuropé. Sida 24, ruta 7 

(Hergé, 1984:24). 

5.1 Bildanalys. 

5.1.1 Denotation. 

I rutan är tre män ritade i en s.k. bröstbild – de är avbildade från bröstet och uppåt. En ses 

bakifrån, två framifrån. Mannen bakifrån har svart hår och grå kavaj, trots att man inte ser 

hans ansikte går det att urskilja en mustasch. Av de två som är porträtterade framifrån, har 

svart hår, skägg och blå tröja. Den andre är rödlätt och har turkos tröja med en skjorta under. 

De har varsin pratbubbla över sig, varav den över mustaschmannen är överlägset störst. 

Bakom pratbubblorna finns ett oregelbundet format gult inslag, med toner innanför. 

5.1.2 Konnotation. 

Mannen med ryggen mot läsaren heter Pablo, en man som räddade Tintins liv redan i Det 

sönderslagna örat. Både han och Tintin har antagit att de är filmade och avlyssnade, därför 

har Tintin satt på en skiva och höjd volymen på stereon – därav noterna. Pablos pratbubbla får 

Kapten Haddock att reagera med rynkade ögonbryn och en ilsken blick. Tintin reagerar med 

höjda ögonbryn, som i en förvåning. Vi tycker att deras kroppsspråk utstrålar respekt för 

Pablo. 

5.2 Dialogisk analys/textanalys. 

Pablos pratbubbla är först i ordningen: ”Vet ni vem som leder stadspolisen?... Jo det är en 

överste Esponja… Eller Sponz som han egentligen heter!” 
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Här får vi alltså reda på att mannen som var chef för hemliga polisen i Bourdurien under Det 

hemliga vapnet har ett finger med i spelet även i Tapicoas regim. 

Haddock svarar: ”Sponz!!”. 

Tintin säger: ”Som var polischef i Szohôd?”. 

Szohôd är huvudstaden Bordurien. Vi får i kommande rutor rutor reda på att Sponz blivit 

skickad till San Theodoros från Bordurien för att styra upp säkerhetspolisen, och att han och 

Tapioca har en plan att röja Tintin och hans vänner ur vägen. I situationen är Tintin och 

Haddock nästan underställda Pablo, då de ställs i tacksamhetsskuld till honom. Rutan är 

representativ för hela albumet då den visar relationen mellan invånarna i San Theodoros och 

Västeuropéer, främst Tintin. Tintin är som alltid respektfull och hövlig, men är nu på samma 

nivå som invånarna i landet. Men istället för att Tintin ber om, eller köper, en tjänst – för han 

nu samtal där bägge parter är på samma nivå i den sociala hierarkin.  

6. Avslutande diskussion. 

Genom hela albumet går en röd tråd gällande det politiska klimatet: länder i Centralamerika är 

revolutionsbenägna och gillar att göra revolution. Vi får reda på att Tapioca har tagit makten 

från Alcazar i en revolt, och att nu Alcazar planerar att göra det samma med hjälp av sina 

Picaros. Vi kan egentligen inte klandra Hergé för den skildringen. De efterforskningar vi har 

gjort gällande den politiska situationen i 70-talets Centralamerika säger oss att läget var 

instabilt. Revolter avlöste varandra och generaler turades om att styra landet – ofta med 

utländska intressenter i ryggen. Överlag tycker vi att Hergé har gjort sin research på ett bra 

sätt – förutom att invånarna i San Theodoros fortfarande gestaltas som nyckfulla och naiva 

när deras sympatier ideligen svänger för den generalen som har övertaget. Återigen träffar 

Tintin på Arumbaya-indianerna och Hergé skiljer fortfarande på de vita i landet och 

ursprungsbefolkningen. Men till skillnad från mötet i Det sönderslagna örat har indianerna 

inte alls längre samma homogena utseende och det finns nu en klar skillnad mellan män och 

kvinnor. Det finns också en annan anmärkningsvärd skillnad från när Tintin besökte San 

Theodoros för första gången, vi har redan varit inne på under analysen i mötet med Pablo. När 

Tintin och de andra västeuropéerna kommunicerar med invånarna i landet handlar det inte om 

att be eller köpa tjänster. Nu hjälper man istället varandra och dialogen är på ett mycket mer 

jämställt plan. I förlängningen innebär det att invånarna i San Theodoros inte befinner sig i en 

position som tjänare – eller som den förtryckte. Att invånarna pratar ”korrekt svenska” 

förstärker också intrycket av jämställdhet mellan de etniska grupperna. 
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Sammanfattning, slutsatser och reflektion 

Här avser vi att diskutera och dra slutsatser utifrån de resultat vi fått i våra analyser samt att 

försöka besvara de frågeställningar som vi byggt studien runt. 

Hur har det då sett ut? 

Skulle vi beskriva vad vi kommit fram till i en mening skulle den se ut något i stil med: 

”klimat mellan väst- och icke västeuropéer har blivit mer respektfullt i Tintin från 1930 till 

1976”. 

Två perspektiv är det vi har fastnat för, tidsperspektivet och det geografiska perspektivet. Kort 

och gott: Vad händer när Tintin reser genom tid och rum? 

I de tidigare Tintin-albumen som skrevs och tecknades under mellankrigstiden skildras 

västeuropéer och icke-västeuropéer genomgående olika. Personer och karaktärer med 

ursprung i Västeuropa tecknas alla med ljus hy. Så gott som samtliga är välklädda och ger en 

bild av att de har det gott ställt ekonomiskt. De är också ofta mycket vältaliga. Icke-

västeuropéerna tecknas på ett mer stereotypiskt sätt. De har ofta ett unisont utseende, såsom 

afrikanerna i Tintin i Kongo eller indianerna i Det sönderslagna örat, och är i många fall 

svåra att skilja åt bortsett från kläderna. Men även det kan vara svårt ibland. I några av 

albumen skildras de som ociviliserade, lätta att manipulera och nästan grymma.  

Albumet Blå Lotus skiljer sig däremot från de övriga tidiga äventyren. Samarbetet med den 

kinesiske studenten Zhang Chongren ledde till att den kinesiska befolkningen i äventyret 

skildras som mycket civiliserad och kineserna ter sig mer lika västeuropéerna till sättet. Hergé 

blottar även en del västeuropeiska fördomar gentemot Kina och tar kål på dem. Relationen 

mellan västeuropeér och icke-västeuropéer i de tidigare albumen tenderar att hålla sig på en 

”herre och tjänare”-nivå. Det vill säga att i många fall är det de vita från väst som bestämmer 

och donderar och de andra agerar tjänstefolk, exempelvis baggagebärarna i Faraos cigarrer, 

som utför grovjobben. Särskilt i dialogerna märks detta av då tilltalet dem emellan skiljer sig 

markant. Icke-västeuropéerna använder i vissa av albumen uttryck som herre och sir när de 

talar till någon från väst medans de själva kan tillkallas som ”boy”, ”guling” eller dylikt.  

När vi läser de tidiga albumen får vi intrycket att det är imperialisten och kolonialisten Hergé 

som har skrivit dem. Han har valt en stereotyp och hållit sig till den. Bilden av en kongoles, 

latinamerikan eller japan är inte alls nyanserad. 

Det här går att jämföra med novellerna som utspelar sig i Europa. Här hittar vi också onda, 
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dumma och naiva karaktärer, men de är som sagt bara en karaktär och representerar inte en 

hel folkgrupp. 

En gemensam nämnare för i princip alla albumen är att Tintins inställning gentemot och 

uppfattning om icke-västeuropéer skiljer sig märkbart från de andra västeuropéernas. Han är 

alltid mycket artigare, mer förstående och inte alls lika fördomsfull. Han har helt enkelt ett 

modernare förhållningssätt till andra kulturer och känns nästan lite före sin tid jämfört med 

många andra i seriealbumen. Ett särskilt tydligt exempel går återigen att hämta från Blå Lotus, 

där Tintin försvarar riksha-föraren som blir påhoppad och utskälld av den kostymklädda 

västerlänningen. Tintins och mannens uppfattningar skiljer sig markant då mannen säger sig 

ha rätt att läxa upp en ”smutsig guling” med våld eftersom han är vit. I flertalet andra fall 

framhäver Hergé västerlänningar som inskränkta och rasistiska och gör snudd på narr av 

dessa attribut.  

Om man tittar överskådligt på handlingen i alla äventyren i Tintin-serien så handlar det mer 

ofta än inte om människor som blir orättvist behandlade och lurade. Ofta är det ett lands 

urbefolkning som utnyttjas av skurkar från väst. Hergé skildrar bovar, svindlare, 

korrumperade tjänstemän och militärmakter som lurar och bedrar. Det är inga superhjältar, 

superskurkar eller övernaturliga fenomen som i många andra serier och grafiska noveller. 

Utan istället har händelserna en logisk förklaring och kan anknytas till verkligheten. Våra 

tankar efter att ha läst samtliga seriealbumen är att Hergé har valt att ta upp och blotta 

orättvisor som förekommer i världen och att genom sina berättelser med Tintin som den rakt 

igenom goda frontfiguren visa vad som är fel och av ondo. Oavsett om du är barn, ungdom 

eller vuxen så är det inte svårt att uppfatta vad som är gott och vad som är ont i serien. På 

detta sätt tror vi att Hergé kan ha haft en liten men betydande roll i många människors 

utvecklade uppfattning om olika kulturer och världens orättvisor.  

Tittar man på albumen som Hergé skapade under andra världskriget så har de gemensamt att 

de inte alls har ett lika laddat politiskt innehåll och kretsar inte kring den tidens aktuella 

händelser. Istället åker Tintin på skattjakt, gör en expedition till en nedslagen meteorit och 

sysslar med andra mindre kontroversiella saker. Belgien var under denna tid ockuperat av 

Nazisterna och Hergé ville undvika konflikter vilket gjorde att han tonade ner den annars 

uttalade samhällskritiken i sina berättelser.(Assouline, 2009) 

Med Tintin-albumen som skapades efter andra världskrigets slut hade Hergé återigen hittat 

tillbaka till den gamla modellen med mer politisk kommentering och samhällskritik. Men 

porträtteringen av karaktärer och folk är något annorlunda. Stereotyperna ter sig inte alls lika 

hårda och man kan ana en skillnad i attityd mellan västeuropéer och icke-västeuropéer. ”Herre 
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och tjänare”-kommunikationen finns inte längre kvar utan de icke-västeuropéer som dyker 

upp i albumen verkar i de flesta fallen vare en del av samhället som alla andra. Andra 

utvecklingar i kommunikationen som märks av är exempelvis den i Tintin i Tibet (Hergé, 

1990) som utkom första gången 1960. Väl i Tibet har Tintin och Kapten Haddock svårt att 

göra sig förstådda när de pratar med invånarna. Det visar sig emellertid att vissa av 

Tibetanerna talar engelska och de kan på så sätt kommunicera med Tintin och hans 

kompanjon. Detta tolkar vi som ett tecken på globaliseringen där allt fler kulturer kommer 

varandra närmare tack vare gemensamma språkförståelse. (Leidener, 2010)  

I Tintin och Gerillan, som är det sista albumet som Hergé färdigställde, återvänder Tintin till 

den fiktiva staten San Theodoros. Här stöter än en gång på Arumbaya-indianerna, som han 

träffade första gången i Det sönderslagna örat, Indianerna har nu inte alls samma homogena 

utseende och porträtteras inte likadant. Alltså har en utveckling skett. Hergé har försvarat de 

tidigare albumen som har upplevts som lite smått rasistiska, särskilt Tintin i Kongo, med att 

det var så samhället såg ut på den tiden och att det handlade om en okunskap och brist på 

research. Något som han börjar ta på allvar med Blå Lotus (Farr, 2009).  

Efter att ha läst 22 album och analyserat 9 har två faktum utkristalliserat sig. Ett: västeuropéer 

behandlar människor från andra delar av världen med mycket större respekt. Två: människor 

utanför Västeuropa har närmat sig Västvärlden på ett kulturellt plan. Det här tror vi självklart 

har att göra med både sekulariseringen och globaliseringen. 

Människorna i väst har blivit mer världsliga och förstående mot andra kulturer – man har 

alltså gått igenom vad man skulle kunna kalla en början till en sekularisering. 

Det andra som vi fastnat för, tycker vi att vi kan härleda till globaliseringen.  

I teoriavsnittet citerade vi Dorothy E. Leideners definition av globaliseringen: 

“globaliseringen är något mer än bara växlande av varor, det innebär också […] ingjutandet 

av kulturella normer, artefakter och värderingar” (Leidener, 2010:1). 

Och det här är precis vad vi tror har hänt. Västvärlden har spridit sin livsstil till andra delar av 

världen. Det här är inget som vi tycker är helt rätt, att väst har fått sätta en form av dagordning 

för hur man ska uttrycka sig själv, utan ett konstaterande – det är så här det ser ut i Tintin.  

Det märks av i de senare albumen att utförlig research har gjorts och att även samhällets 

utveckling har påverkat albumens utseende. Vi får uppfattningen av att Hergé själv var före 

sin tid när det kom till inställning och attityd gentemot andra kulturer och att han genom sin 

hjältefigur Tintin förmedlade sin humanism. Ponera att Hergé fortfarande var i livet och var 

aktiv med sitt serietecknande idag. Hur skulle albumen under 80-, 90- och 00-Talen ha sett 

ut? En intressant tanke men tyvärr så får vi aldrig veta.  
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Förslag till vidare forskning 
 

Vår studie har till största del gått ut på att ta reda på om det finns några skillnader mellan 

porträtteringen av väst- och icke västeuropéer. Som synes i vårt resultat är svaret på den 

frågan ja. Men vi har bara tittat ytligt på varför det är så. 

Kort sagt har vår studie svarat på frågan ”är det så?” och inte ”varför?”. 

Där finns en ocean av möjligheter till vidare forskning. Varför är Hergés behandling av araber 

genomgående mer civiliserad än den av afrikaner? Vad hade han för belägg att gestalta alla 

vita i Sydamerika som blodtörstiga revolutionärer? Här finns det möjlighet att gå djupare in 

på hur situationen i världen påverkade den gode Hergé. Under arbetets gång då vi har läst och 

studerat Tintn-albumen har ytterligare en frågeställning dykt upp hos oss, det lilla antalet 

kvinnor som finns i serien – eller: varför finns det så få kvinnor i novellerna om Tinin? Vare 

sig det är huvudkaraktärer, bifigurer eller folk i bakgrunden så är det genomgående få 

kvinnor. Hur kommer det sig?  
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