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”Alla vill vara något annat än det de är. 

Jag får ändra pjäsen.” 
(Skalman)1 

                                                
1 ”Bamses teater”, Bamse 1977:3, s.6. 
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1. Inledning 
 

Frågeställning och tes 
 

Rune Andréassons (1925–1999) Bamse har utkommit som månadstidning sedan 1973 

och är en av Sveriges mest välkända tecknade barnserier. Den är dock föga omskriven 

i litteraturvetenskapliga sammanhang.2 

   I denna uppsats kommer jag att använda psykologen Claes Janssens teorier för att 

undersöka seriens fyra huvudkaraktärers relationer till varandra. Janssens psykologi är 

starkt influerad av C.G. Jung och dennes intresse för det mytiska och det arketypiska. 

Därför torde teorierna vara fruktbara att tillämpa på Bamse, som har starka inslag av 

saga och myt. 

    Min frågeställning är: Hur kan Claes Janssens teorier om Fyrarummaren och Det 

heliga fyrtalet fördjupa förståelsen för Bamses fyra huvudkaraktärer – Skalman, 

Vargen, Lille Skutt och Bamse – och för deras inbördes relationer? 

   Min tes är att dessa karaktärer kan ha sina psykologiska motsvarigheter i 

Fyrarummaren och sina arketypiska motsvarigheter i Det heliga fyrtalet, så som det 

definieras av Janssen. 

 

 

Bamse – en översikt 
 

Bamses värld befolkas av ett oräkneligt antal figurer, som alla har djurskepnad. Dess 

medelpunkt är ett namnlöst, lantligt samhälle där titelkaraktären och hans vänner – 

”Bamse-gänget” – bor. Ett fridfullt status quo vilar över bygden, men ordningen störs 

gång efter annan av Bamses antagonister från samhällets utkanter: ”elaka” karaktärer, 

som vargkusinerna och sjörövarna. Spänningen bygger nästan uteslutande på denna 

konflikt mellan gott och ont, vari den nämnda huvudkvartetten spelar en viktig roll. 

   Då Bamse utkommer som månadstidning finns utrymme för stora variationer i 

berättandeformen. Små, vardagliga dramer i närområdet varvas med farofyllda 

                                                
2 En sökning på ”Bamse” på webbplatsen www.uppsatser.se, som vid söktillfället 
(11/1 2008) innehöll 34 818 C- och D-uppsatser, gav 0 (noll) träffar. 
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äventyr i fjärran länder. Som ett exempel återfinns t.ex. i samma tidning Mickelinas 

smörgåsar, där Vargen saboterar Bamse-gängets matsäck, och den långt mer 

dramatiska Äventyr i rymden, där Bamses barn blir bortrövade av rymdvarelser. 3 

 

 

2. Claes Janssens psykologi – en introduktion 
 

Fyrarummaren 
 

Claes Janssens första större publikation, avhandlingen Personlig dialektik4, utgör 

grunden för den psykologi han kommit att utveckla och som används i denna uppsats. 

Utgångspunkten i Personlig dialektik är konflikten mellan outsiders och 

censurvänner5, två psykologiska extremtyper. De definieras operationellt av 

”outsiderskalan”, ett frågeformulär som placerar den svarande på en skala mellan de 

två polerna. En av de bäst diskriminerande frågorna lyder: 

 

Om någon frågade dig vad ditt liv har gått ut på, vad ledmotivet för dig har varit, skulle du 
då kunna svara något i stil med detta: ett sökande efter sanning, eller: ett sökande efter 
frihet (själva känslan av frihet, en förhöjd livskänsla)? 

 

Dessa två typer – outsidern, ”ja-svararen”6, och censurvännen, ”nej-svararen” –  

existerar dock inte i verkligheten. Janssen visar att det snarare rör sig om 

förhållningssätt, som varje individ växlar mellan. De har båda sina förtjänster och 

brister, och kan nyttjas mer eller mindre ändamålsenligt. Utifrån denna insikt har 

Janssen utvidgat sin teori och skapat Förändringens fyra rum, förkortad 

Fyrarummaren: 

 

                                                
3 Tecknad serietidning: Rune Andréasson (upphovsman till samtliga omnämnda 
Bamse-serier i uppsatsen), Bamse 1986:7. 
4 Avhandling: Claes Janssen, Personlig dialektik. Självcensur, outsiderupplevelser 
och integration, andra omarbetade upplagan, LiberFörlag Stockholm 1981 (1975). 
5 Begreppet syftar ursprungligen på inställningen till biografcensur, men vidgades av 
Janssen till att omfatta alla som föredrar att (i större utsträckning än outsiders) 
censurera icke önskvärda upplevelser av verkligheten. 
6 Ju fler ja-svar desto högre ”outsiderpoäng”, lyder, något förenklat principen för 
skalan – därav sambandet mellan JA–outsiders och NEJ–censurvänner. 
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NEJ+ 
Nöjdhet 
Anpassning. Allt känns rätt bra som 
det är. Ingen önskan om förändring. 
Avspänd behärskning av situationen. 
Realism. Ringa själviakttagelse. 
Upplevelse av att vara vanlig, som 
vem som helst. 

JA+ 
Inspiration/Förnyelse 
Skapande förändring. Känsla av att 
vara i utveckling. Ahaupplevelser. 
Känslorna obundna. Öppen, intensiv 
kontakt med nuet. Känslor av 
gemenskap. Starkt självförtroende. 
Energi, klarhet. Radikala idéer. Vilja 
att påverka. 

NEJ- 
Censur 
Pseudoanpassning. Ansträngd 
självbehärskning för att upprätthålla 
ett mönster som känns ihåligt eller 
genomföra en uppgift som känns 
tveksam. Inga klara känslor. Nuet är 
ansträngande, tomt eller mekaniskt. 
Irritation. Upptagen av min bild i 
andras ögon, av atthålla masken och 
spela spelet. 

JA- 
Förvirring 
Missanpassning. Något är eller känns 
fel, men jag vet inte om det är mig 
eller andra det är fel på. 
Självupptagenhet. Tillbakahållna 
känslor av rädsla, ilska eller 
ledsenhet. Mindervärdeskänslor. 
Dålig kontakt med andra. Tvivel, 
osäkerhet om vad som är rätt 
och/eller vad jag vill.7 

 

 

Här beaktas alltså både positiva och negativa aspekter, ”plus och minus”, av de båda 

attityderna.  

   I skeden av förändring, menar Janssen, förflyttar sig människan från en Nöjdhet8 

(NEJ+) som gått förlorad till ett skede av Censur (NEJ–), där hon försvarar status quo 

och bortser från ”nya fakta i målet”. När hon upphör att censurera skjuts hon ut i 

Förvirring (JA–). Där är den existentiella uppgiften att släppa taget om det gamla, 

som inte längre tillfredsställer henne, och bildligt talat födas på nytt. Om hon lyckas 

förflyttas hon till Inspiration/Förnyelse (JA+), till ”nytt liv”. Rätt förvaltat leder det 

vidare till ett nytt skede av Nöjdhet, en Nöjdhet som är rikare och lyckligare än den 

gamla. 

   Nyckeln till välbefinnande är alltså att röra sig så mjukt och friktionsfritt som 

möjligt mellan de fyra rummen, samt att maximera ”plustiden” och minimera 

                                                
7 Samtliga nyckelord hämtade ur den vanligast förekommande Fyrarummarmatrisen, 
skapad av Janssen, publicerad i flera verk, bl.a. i Janssen, Försvar för Djävulen, s. 12. 
8 Janssen skriver konsekvent ”Nöjdhet”, ”Censur” osv. (inte ”nöjdhet”, ”censur”) med 
versal i början för att skilja Fyrarummarens speciella livslägen från begreppen i vid 
bemärkelse. Jag följer hans skrivsätt i denna uppsats. 
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”minustiden”. Honnörsordet är medvetenhet: ju klarare man ser i vilket läge man 

befinner sig, desto godare möjligheter att göra det bästa av sin situation.  

 

 

Det heliga fyrtalet 
 

I Försvar för Djävulen9 lägger Janssen en ny dimension till Fyrarummaren: den 

arketypiska.  

   C.G. Jung ansåg att kristendomens treenighet är ofullständig och att djävulen bör 

”återinbjudas” för att skapa ett harmoniskt fyrtal10 – ett typiskt jungianskt förslag; 

Jungs psykologi präglas av strävan efter jämvikt och symmetri. Försvar för Djävulen 

är inspirerad av denna idé om ett heligt fyrtal, och argumenterar för att dess fyra 

arketyper har sin motsvarighet i Fyrarummaren: 

 

NEJ+ 
Gud 

JA+ 
Jesus 

NEJ– 
Djävulen 

JA- 
Den helige ande 

 

 

Den ursprungliga Fyrarummaren beskriver livslägena, men ger få rekommendationer 

(utöver att ”gilla läget”, dvs. identifiera och acceptera sin position i Fyrarummaren) 

för hur den bäst används i praktiken. Förtjänsten med ”Det heliga fyrtalet” (hädanefter 

kallat ”Fyrtalet”) är att det erbjuder kraftfulla verktyg för att påverka resan genom 

Fyrarummaren: 

 
Djävulen var essensen av NEJ– och man tog sig ut ur NEJ– genom att (medvetet) vara 
som Djävulen. Den helige ande var essensen av JA– och man tog sig igenom JA– genom 
att (medvetet) vara som Den helige ande. Jesus Kristus var essensen av JA+ och man höll 
fast vid sina upplevelser i JA+ och bragte dem till NEJ+ genom att (medvetet) vara som 
Kristus. 
   Omvänt fastnade man i censuren genom att omedvetet vara som Djävulen. Man fastnade 
i förvirringen genom att omedvetet vara som Den helige ande, och man förlorade 
kontakten med sina inspirationer (egentligen ”masochistiserade” dem) genom att 
omedvetet vara som Kristus. 

                                                
9 Bok: Claes Janssen, Försvar för Djävulen. Arketypisk psykologi, Wahlström & 
Widstrand 1997. 
10 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 7. 
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   Att känna sig ha kontakt med Gud var den djupaste nöjdheten av alla. Så snart man 
förlorat den, kunde man hitta tillbaka genom att vara (som) Djävulen, vara (som Den 
helige ande och/eller vara (som) Kristus.11 

 

Notera att Janssen inte lägger något religiöst–andligt innehåll i sin teori om Fyrtalet. 

Diskussionen rör psykologiska arketyper. Att ”vara som” Jesus innebär alltså att 

praktisera de mänskliga egenskaper som karakteristiskt associeras med gestalten i 

fråga, t.ex. ödmjukhet, osjälviskhet osv. Arketyperna kan här ses som en sorts tidlösa, 

allmänmänskliga manualer, som vem som helst kan följa. En mer ingående 

beskrivning av Fyrtalets praktiska funktion vore önskvärd, men utrymmet i denna 

uppsats räcker inte till. Min förhoppning är att en ökad förståelse för arketypernas 

speciella egenskaper – och för hur de påverkar ”resenären” i Fyrarummaren – ska 

växa fram hos läsaren i takt med att jag utvecklar mina resonemang nedan. 

 

 

3. Fyrarummarens beröringspunkter med 
huvudkaraktärerna i Bamse 
 

I Bamse finns ett antal gestalter som kan göra anspråk på att kallas huvudpersoner. 

Min tolkning är dock att Vargen, Lille Skutt, Bamse och Skalman är de centrala och 

mest lyskraftiga karaktärerna i serien. Det är min utgångspunkt, när jag i följande 

avsnitt övergår till att behandla korrespondensen mellan dessa karaktärer och Janssens 

Fyrarummare. 

 

 

Vargen: Censur 
 

Vargen är tidvis en ensidigt ”elak” karaktär, som endast njuter skadeglädje och som 

lever för att sabotera och stjäla. Han har dock en stående inbjudan till Bamse-gängets 

gemenskap. Där är han lycklig, men gemenskapen kräver uppoffringar och tvingar 

honom att ifrågasätta sin självbild. Identiteten som ”elak” är djupt rotad i Vargen, och 

han återvänder ofta till dess trygghet när Bamse-gemenskapens ljus liksom blir för 

starkt att uthärda. 
                                                
11 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 46. 
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   En typisk bild av Vargen är att han sitter i sin kula i skogen och surar. Det kan sägas 

vara hans existentiella grundposition, och är också utgångspunkten för min 

karakteristik (umgänget med Bamse-gänget betraktar jag som undantag, ”utflykter”). 

Han grämer sig över det han inte har men anser sig förtjäna. Kroppshållningen är 

hopsjunken, huvudet sänkt, som för att hålla tillbaka en kaskad av förvirrande känslor. 

De kanaliseras i stället i ett notoriskt missnöje och destruktiva, förbjudna handlingar. 

Av rädsla för den Förvirring som finns bakom nästa dörr spelar han alltmer 

krampaktigt den enda roll han kan utantill – rollen som ”elak”. Notera karakteristiken 

i Fyrarummaren: ”Upprätthålla ett mönster som känns ihåligt eller genomföra en 

uppgift som verkar tveksam.”12. 

   Vargen framstår som en tryckkokare av icke genomlevda känslor och tankar, 

manifesterade i bitterhet och i ett mekaniskt, spänt beteende. Han lockas av ett liv 

med Bamse-gänget – i avspändhet, gemenskap, kärlek – och kan alltså tidvis njuta av 

det, men en permanent övergång till den ”ljusa sidan” kräver eftergifter han inte är 

redo att betala. 

 

 

Lille Skutt: Förvirring 

 
Bamse: Du ser inte glad ut. Vad är det? 
Lille Skutt: Äsch, ingenting! Hela jag är ingenting. Bara en rädd liten kanin, inte bra på 
någonting.13 

 

Kaninen Lille Skutt är en tvivlare och ifrågasätter ständigt situationen och sitt eget 

beteende. Han tycks sakna ”livskompass” och ser snarare alternativen än det 

förhandenvarande. Lille Skutt är ofta rastlös och orolig – i Förvirring finns ingen vila, 

ingen fast grund. 

   Skutt brister i initiativkraft och fruktar förändring, men har redan sett för mycket för 

att kunna skärma av effektivt. Han har gjort erfarenheter (symboliserade av Bamse-

gängets skräckinjagande möten med monster, kidnappare etc.) som inte kan göras 

                                                
12 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 12 
13 Bamse 1980:3, s. 2; faksimil i BAMSE-biblioteket 15, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2004. 
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ogjorda, sett ”för mycket och för djupt”14, och är nu i Förvirring, vare sig han vill eller 

inte. Han kan inte utan vidare låtsas om att livet är ofarligt, eller att han är ”vanlig”. 

Men han törs inte uppleva Förvirringen fullt ut och når därför sällan vidare till 

Inspiration. 

   Skutt är speciell. Han springer t.ex. fortast av alla, och är den ende som får rida på 

hästen Lill-Pålle. Framför allt handlar han ofta hjältemodigt i krissituationer, när han 

glömmer sig själv. 

 
(Lille Skutt har med fara för sitt liv rusat fram och kastat bort en tänd dynamitgubbe från 
Bamses hus.) 
Annika Anka: Så modigt av Lille Skutt! 
Ola Grävling: Hur vågade du? 
Lille Skutt: Åh! Jag hann inte tänka.15 

 

Trots detta har Lille Skutt föga tilltro till sin egen förmåga. Han tvekar att dra 

konsekvenserna av de insikter äventyren har gett honom eftersom dessa insikter skulle 

tvinga honom att definiera sig genom handling.  

   Så länge han stannar i Förvirring är han ett oframkallat fotografi. Det är en tillvaro i 

ständigt vardande, med alla dörrar löftesrikt öppna, men den kan leda till en neurotisk, 

defensiv livshållning. 

 

 

Bamse: Inspiration/Förnyelse 

 
Titelkaraktären är ett under av optimism och initiativkraft. När han äter dunder-

honung blir han dessutom världens starkaste björn (därtill osårbar). Detta ger honom 

enorm makt, en makt han brukar med förstånd som självutnämnd rättsskipare och 

moralisk inspiratör i krissituationer. Mer om detta nedan. 

   Bamse är nyfiken. Han företar spontana utfärder till okända, farliga platser och 

tvekar inte att konfrontera sina fiender. Han får saker gjorda och handlar hellre än 

avvaktar. Därmed undviker han fällan av tvekan och ifrågasättande som kännetecknar 

                                                
14 Colin Wilson, Outsidern, Bakhåll 1992  (1959), citerat efter Henri Barbusse, 
L’Enfer. 
15 Bamse 1981:3, s. 12; faksimil i BAMSE-biblioteket 17, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2006. 
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Förvirring. Man kan likna dessa attityder vid cykling: om man håller en jämn, hög fart 

är det lätt att hålla balansen; om man cyklar långsammare börjar cykeln vingla – och 

till slut faller man av. 

   Vidare är Bamse nonkonformistisk, ett typiskt drag i JA+:  

 

Det modigaste är att säga det som man tycker är rätt – även om alla andra skrattar åt en!16  

 

I Inspiration/Förnyelse bär man med stolthet en eller flera personliga sanningar, som 

man bävade att dra konsekvenserna av i Förvirring. Bamse drar sig inte för att uttala 

dessa sanningar, eller, som i citatet ovan, uppmuntra andra att stå för sina sanningar. 

   Så något om Bamse som rättsskipare och inspiratör/ledare. En förutsättning för detta 

engagemang är att han inte är självupptagen. Bamse är avspänd i förhållandet till sig 

själv; därför upplever han sina projekt som så intressanta – hans ego står inte i vägen. 

   Bamse kan rasta i Nöjdhet17, men har sin bas i Inspiration/Förnyelse, mer fascinerad 

av möjligheter än av fakticiteter. 

 

 

Skalman: Nöjdhet 
 
Bamse: Vad säger du, Skalman? 
Skalman: Ibland är bästa svaret tystnad!18 

 
Sköldpaddan Skalman är den livliga kvartettens lugna vilopunkt. Han är förvisso 

uppfinnare; detta för tankarna till Inspiration/Förnyelse – men Skalmans centrum är 

en tyst, stilla Nöjdhet, varur han skapar för skapandets egen skull, inte för att fylla ett 

behov eller uppnå ett visst mål.  

 

(Vargen stjäl Skalmans nya uppfinning ”glass-automaten”. Bamse tar tillbaka den och 
kommer för att återlämna den till Skalman.) 
Bamse: Jag räddade automaten. 

                                                
16 Bamse 1978:8; faksimil i BAMSE-biblioteket 12, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 
2004. 
17 Familjelivet förskjuter honom tydligt mot Nöjdhet, men det skulle ta för stor plats i 
anspråk att beakta förändringar över tid. Uppsatsens huvudfokus ligger som synes på 
de grundläggande, tidlösa aspekterna av serien. 
18 Bamse 1982:3, s. 27; faksimil i BAMSE-biblioteket 19, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2007. 
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Skalman: Varför det? 
Bamse: Vill du inte ha din uppfinning? 
Skalman: Vad ska jag med den till? Den är ju färdig! Att uppfinna är roligt, men de färdiga 
grejorna bryr jag mig inte om. Vargen kan behålla den.19 

 

När Skalman inte uppfinner är han tillfreds med att vara overksam. Han agerar sällan 

driven av en frustration eller en upplevd brist, och försöker inte åstadkomma 

förändring innan han accepterat situationen fullt ut.  

   Skalman är bokstavligt talat alltid ”hemma”, eftersom han när som helst kan krypa 

in i sitt skal – som magiskt nog dessutom innehåller alla tänkbara föremål (utom 

atlantångare och månraketer). Ett tydligare uttryck för att ”ha allt man behöver” är 

svårt att tänka sig. 

   Skalman censurerar, men han gör det medvetet, och lagom mycket. Han skärmar av 

allt ovidkommande med stor precision; detta ger honom ett klart fokus på det lilla 

stycke existens som faktiskt går att påverka. 

 
Lille Skutt: Bamse tror alltid det bästa och jag tror alltid det värsta. Vad tror du, Skalman? 
Skalman: Jag tror vad jag vet, ingenting annat!20 

 

Jämför med Vargen och Lille Skutt: Den förres censur ”slår blint” och skärmar av 

fakta som skulle göra Vargen lyckligare, om han såg dem – att han är älskad, till 

exempel. Den senare lider av för lite censur: Skutt tar in allt, och eftersom han inte är 

beredd att dra konsekvenserna av sina visioner tycks honom existensen skrämmande 

osäker. 

 

 

Några kommentarer till avsnitt 3 

 
Enligt min uppfattning råder en god överensstämmelse mellan karaktärerna och de 

fyra livslägena. Jag vill dock understryka att inte ens fiktiva gestalter som dessa ”bor” 

                                                
19 Bamse 1982:4, s. 15 (repris från 1973); faksimil i BAMSE-biblioteket 19, red. 
Joakim Gunnarsson, Malmö 2007. 
20 Bamse 1977:11, s. 12; faksimil i BAMSE-biblioteket 10, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2004. 
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i sina respektive rum: alla utom Skalman21 glider fram och åter mellan de närliggande 

livslägena. Vargen rör sig mot Förvirring, vid enstaka tillfällen mot Inspiration; Skutt 

når ömsom Inspiration, retirerar ömsom till Censur; Bamse kan som nämnts vila i 

Nöjdhet och till och med falla ner i Förvirring korta stunder, (t.ex. när han saknar 

dunder-honung). Dessa fluktuationer är helt i sin ordning. Vad jag har försökt 

identifiera är deras grundpositioner i Fyrarummaren, där de har sin naturliga hemvist 

och tillbringar större delen av sin tid. 

 

 

 

4. Huvudkaraktärernas relationer till Fyrtalet 

 
Kort förtydligande av arketypbegreppet 
 

Janssens teori om Fyrtalet – som placerar in arketyperna Djävulen, Den helige ande, 

Jesus och Gud i varsitt rum och uppmanar till dialog med dessa – innebär en tänjning 

av Fyrarummarbegreppet. Fyrarummaren kan begripas intellektuellt, men min 

erfarenhet är att arketypisk psykologi snarare talar till intuitionen (en arketyps 

speciella egenskaper kan t.ex. svårligen föras i bevis). Den kan därför tyckas mer 

spekulativ och väcka skepsis hos läsare med höga krav på vetenskaplighet. Jag löper 

samma risk när jag prövar Fyrtalets korrespondens med de fyra Bamse-karaktärerna. 

Jungs ord ”Verkligt är det som verkar”22 kan möjligen levandegöra arketypbegreppet 

för den som finner det alltför abstrakt. 

   I Försvar för Djävulen ägnas relationen mellan Djävulen och Jesus särskild 

uppmärksamhet. Liksom Jung betonar Janssen dialektikens roll i sin psykologi. I 

Fyrtalet gäller detta i synnerhet Djävulen och Jesus – Janssen menar att de ”rättar” 

varandra, när Djävulen återinbjudits till gemenskapen och de kan föra en tänkt dialog. 

Detta interagerande möjliggörs av just arketyperna, som tillför Fyrarummaren liv. 

Dess ursprungliga livslägen är tankekonstruktioner, om än med praktisk 

                                                
21 Detta understryker ytterligare Skalmans förankring i Nöjdhet, som ju kännetecknas 
av vila. 
22 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 69, citerat efter C.G. Jung. 
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verklighetsanknytning, men när de fylls med Fyrtalets gestalter står de genast i ett mer 

levande förhållande till varandra (liksom ett stycke teater ”blir verkligt” först när det 

framförs på scen av levande skådespelare). Detta vitaliserande, bland annat, är 

arketypernas förtjänst. 

    Analogt med Janssens fokus på Djävulen–Jesus-förhållandet kommer jag att ägna 

Vargens och Bamses relation särskild uppmärksamhet, varför ordningen blir 

omkastad i nedanstående avsnitt. Först något om Skalmans och Lille Skutts relationer 

till ”sina” arketyper. 

 

 

Skalman: Gud 
 

Skalmans roll är speciell. Janssens Fyrtal ger ingen rekommendation för den som är i 

NEJ+ (mer än ”enjoy the ride”, ungefär). I de övriga livslägena är det gynnsamt att 

försöka ”vara som” Djävulen etc. Detta gäller naturligt nog inte Gud, som i en 

arketypernas hierarki intar en suverän särposition. Janssen skriver: ”Att känna sig ha 

kontakt med Gud var den djupaste nöjdheten av alla.”23 Om kontakt med en tänkt Gud 

– i psykologisk mening – innebär sinnesfrid, hemkänsla i tillvaron och absolut 

tillfredsställelse med nuet anser jag att Skalman har denna kontakt.  

 

 

Lille Skutt: Den helige ande 
 

Den helige ande är en man (eller kvinna) utan karaktär – och just detta definierar honom. 
Han är vem som helst. Vem som helst kan vara (som) Den helige ande och du äntrar detta 
förhållningssätt när du tänker, känner, handlar som vem som helst, som någon annan. Det 
är [...] ”för det mesta en fråga om att gå ur vägen för sig själv.”24 (Janssen) 
 
 

När Skutt glömmer sin identitet, som t.ex. innehåller föreställningen om att han är en 

”liten rädd kanin”, blir han fri att agera. Varje hjältemodig insats föregås av denna 

”glömskeakt”: han tycks lämna sig själv, ryggen blir rak och blicken klar – och så 

bara gör han det som situationen kräver. 

                                                
23 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 46. 
24 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 74. 
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   Den omedvetna identifikationen med Den helige ande, däremot, medför en rädsla 

inför möjligheten att vara ”någon annan”, t.ex. en hjälte, eftersom möjligheten 

rymmer ett tvivel: Skutt kanske inte är någon hjälte, men har han väl tagit språnget ut 

i ovissheten finns ingen väg tillbaka. Lille Skutt fastnar ofta i ett ”varken/eller”, och 

det lamslår honom. 

 
Bamse: Följ med honom, Lille Skutt, och se vad som har hänt! 
Lille Skutt: Varför just jag? 
Bamse: Du är den ende som får rida på honom [hästen Lill-Pålle]. 
Lille Skutt (tänker): Det var jag stolt över förut. Nu är jag mest rädd.25 

 

 

Bamse: Jesus 
 

Bamse har ett antal arketypiska egenskaper gemensamma med Jesus: t.ex. ödmjukhet, 

osjälviskhet och mod.26 Framför allt är han bra på att lida. Han kan uthärda svåra 

strapatser och utstå hån utan självömkan. Jag upplever detta som en central men 

tämligen bortglömd aspekt av Bamses karaktär. Hans storhet består inte bara i 

aktivitet, i de gärningar han uträttar, utan också i passivitet: att bära sitt lidande utan 

motstånd. 

 
(Bamse deltar i en konståkningstävling men faller pladask.) 
Publiken: Ha! Ha! Svans-åkning! Ho! Ho! 
Lille Skutt: Hur känns det att bli utskrattad, Bamse? 
Bamse (lugnt leende): Inget vidare. Men det gör ju inte så mycket.27 
 

Dessa i grunden goda egenskaper kan dock slå över i masochism, menar Janssen, när 

identifikationen med Jesus är omedveten. Den uppoffrande attityden får en air av 

hyckleri och belåtet självutplånande. Detta drabbar Bamse vid några tillfällen, t.ex. i 

                                                
25 Bamse 1980:6, s. 27; faksimil i BAMSE-biblioteket 16, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2006. 
26 Därtill föreligger i mina ögon flera likheter mellan den bibliska gestalten Jesus och 
Bamse. Skillnaden jag uppfattar mellan den bibliska och den arketypiska Jesus är att 
den förres karakteristika är bundna till vissa situationer och omständigheter. 
Arketypiska egenskaper, däremot, kan tillämpas i  en vilken som helst situation. 
27 Bamse 1982:2 
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Nu är det vinter och skidan den slinter28, då en missklädsam självgodhet håller på att 

ställa till det för Bamses lag. 

 

 

Vargen: Djävulen 
 

Vargen är i grunden förslagen och handlingskraftig. Han har en god viljemedvetenhet, 

”vågar önska”. Han kan uppleva starka känslor och har en naturlig kontakt med såväl 

vrede som glädje. Dessa är ”djävulska”, arketypiska egenskaper, när de verkar 

gynnsamt, dvs. när Vargen inte skäms för dem. 

    När dessa egenskaper orsakar konflikt med Bamse-gänget blir de i stället källor till 

skam. Vargen börjar omedvetet identifiera sig med Djävulen: han känner sig skyldig, 

ond, förvisad. Janssen sammanfattar denna attityd i ”surandeformeln”:  ”När jag inte 

får … (naturlig önskan) skall jag åtminstone i all tysthet unna mig … (dålighet).”29 

Inför det till synes moraliskt oklanderliga Bamse-gänget skäms Vargen över sin 

själviskhet och kväver den på ett så tidigt stadium att allt roligt blir förbjudet, ”av 

Djävulen”. Han blir i stället sadist och söker sin njutning i att plåga andra. 

 

 

Hur Vargen och Bamse ”rättar” varandra 

 

Så snart Djävulen återinsätts i sina rättigheter visar det sig att det är gynnsamt för alla. De 
tre andra tvingar Djävulen att avhålla sig från att vara ond.30 (Janssen) 
 
Psykologiskt sett är Kristusgestalten så sublim, så ensidigt perfekt, att ett psykiskt 
komplement är nödvändigt för att återställa balansen.31 (Jung) 
 

 

När Vargen och Bamse råkar i konflikt sker något intressant. De tycks ”väckas” ur ett 

slentrianbeteende, bli medvetna om sig själva. Jag urskiljer två tydliga effekter av 

detta: 

   I. De balanserar den andres alltför extrema drag och lär av varandra. Vargen lär sig 
                                                
28 Bamse 1988:2. 
29 Janssen, Personlig dialektik, s. 174. 
30 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 68. 
31 Janssen, Försvar för Djävulen, s. 94, citerat efter C.G. Jung, Aion. 
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att lida utan ifrågasättande, att försaka, att dela sin glädje med andra. Vargen börjar 

göra sig själv lycklig; det kännetecknar Djävulen, när han är rättad. Bamse, å sin sida, 

kan i konfrontation med Vargen plötsligt hämnas, luras och bejaka sina och Bamse-

gängets egenintressen, i stället för att vända andra kinden till och vara alla till lags. 

Utan denna ”djävulska” syretillförsel riskerar Bamse att bli en karikatyr av sig själv. 

   II. Vargen och Bamse påskyndar den andres resa genom Fyrarummaren. Dusterna 

skakar om Vargens stela, censurerade verklighetsbild. Han skjuts ut i Förvirring, 

börjar ifrågasätta vem han är och vad han gör. Därifrån är steget nära till Inspiration, 

dvs. att ansluta till Bamse-gänget. Bamse når i sin tur en efterlängtad vila i Nöjdhet. 

Han kan koppla av, göra något roligt: sköta hästarna, spela fotboll, ha saftkalas – 

tillsammans med Vargen, om denne också nått till Nöjdhet. Bamse måste inte tampas 

med Vargen för att kunna ta det lugnt, men det är ett mycket karakteristiskt mönster. 

Framför allt tycks mig Nöjdheten så mycket djupare och mer glädjefylld efter dessa 

konflikter, både för Bamse och för Vargen. 

 

(Vargen ertappas med att ha stulit guldmynt som Bamse-gänget hittat.) 
Vargen: Slå mig inte, snälle Bamse! 
Bamse: Du vet att jag inte slåss. Men som straff får du hjälpa Farmor att piska mattor och 
stapla ved hela dagen. 
Farmor: Banka på, så får du också pannkakor sedan! 
Vargen (piskar mattor med ett snett leende): Vilket gott straff!32 

 

 

 

5. Avslutande diskussion 

 

Eftersom uppsatsen rör fiktiva gestalter och tämligen abstrakta psykologiska teorier 

går det naturligtvis att ha invändningar mot undersökningen som sådan. Säkert finns 

episoder i serien som motsäger mina analyser. Jag anser dock att min ursprungliga tes 

om en korrespondens mellan huvudkaraktärerna och Janssens teorier har god 

relevans, med ledning av uppsatsens resonemang och dess citerade utdrag ur Bamse-

                                                
32 Bamse 1982:8, s.12; faksimil i BAMSE-biblioteket 20, red. Joakim Gunnarsson, 
Malmö 2007. 
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serien. Min inledande frågeställning33 besvaras löpande i och med uppsatsens avsnitt 

3 och 4, då dessa utgör just en fördjupning av förståelsen för huvudkaraktärerna med 

Janssens psykologi som verktyg. Arbetet har bjudit flera överraskningar – framför allt 

fäster jag mig vid hur förvånande väl de fyra kompletterar varandra. De bildar en 

näranog perfekt psykologisk enhet, vars jämvikt troligen skulle rubbas fullständigt om 

någon medlem försvann. Det krävs ingen uppsats för att observera att 

huvudkaraktärerna står i nära förbindelse och är ömsesidigt beroende av varandra, 

men min undersökning visar på ett långt mer komplicerat samspel än jag anat. 

Analogt med Janssens Försvar för Djävulen mynnar min uppsats på sätt och vis ut i 

ett ”försvar för Vargen”: karaktärer av hans sort är, trots sina klandervärda drag, 

absolut nödvändiga för harmonin. Troligtvis gäller detta både för fiktion och 

verklighet. Det behövs en Gollum i Sagan om Ringen34, och det behövs en John 

McEnroe i tennisen, om liknelsen tillåts. 

   En sista fråga, ”avknoppad” från huvudundersökningen men ändå intressant, väcks: 

Varför uppstår denna korrespondens mellan Janssens psykologiska kvaterniteter och 

huvudkaraktärerna i Bamse? Två resonemang kring detta nedan. 

   I. En djärv, spekulativ tolkning är att huvudkaraktärerna, som i otalet författarskap, 

gestaltar sin skapares inre konflikter på ett mer personligt plan. Vargen, t.ex. kan med 

jungianska termer ses som sin skapares skugga, som denne försöker integrera.35 Idén 

kan förefalla långsökt eller pretentiös, särskilt som Bamse är en tecknad serie för barn, 

och jag har inte tillräcklig biografisk kunskap om Andréasson för att pröva den. Jag 

uppmanar dock läsaren att föreställa sig ett motsvarande resonemang om en 

traditionell författare av romaner för vuxna. Min gissning är att motståndet, om det 

fanns ett sådant, minskar. Nedanstående citat belyser knappast ”inre konflikter” men 

är ändå noterbart i sammanhanget: 

 
– Bamse, Skutt och Skalman är kombinationer av pappa. Som barn var han kortväxt men 
sprang väldigt fort, hade Skalmans intresse för vetenskap och litteratur men drömde om att 
vara den starka och rättrådige hjälten. (Rune Andréassons son Ola Andréasson, intervjuad 

                                                
33 ”Hur kan Claes Janssens teorier om Fyrarummaren och Det heliga fyrtalet fördjupa 
förståelsen för Bamses fyra huvudkaraktärer – Skalman, Vargen, Lille Skutt och 
Bamse – och för deras inbördes relationer?” 
34 Bok: J.R.R. Tolkien, Sagan om Ringen, femtonde pocketupplagan, andra 
tryckningen, Norstedts Förlag. 
35 Vargen introduceras i serien som en ensidigt ond karaktär, men blir under årens 
lopp alltmer förtrogen med Bamse-gänget: ett förlopp inte olikt psykoterapins. 
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i Aftonbladet)36 
     

II. När Janssen presenterar Fyrarummaren i offentliga sammanhang får åhörarna 

själva bygga upp teorin genom att associera kring hur de föreställer sig typiska ”ja”- 

och ”nej”-svarare. Oavsett publik råder i regel stor samstämmighet, och resultatet blir 

sig likt från gång till gång.37 Fyrarummaren tycks alltså representera en gemensam 

dold kunskap, som alla besitter.  

   Givet att Rune Andréasson – som ju var konstnär, därmed rimligtvis i god kontakt 

med sitt omedvetna – också hade denna kunskap är det inte underligt om den tog sig 

uttryck i hans skapande. Inte som ett uttalat dramaturgiskt grepp, men som en naturlig 

del av verket, infogad med konstnärens intuitiva säkerhet – helt enkelt för att den 

passar. En saga som ska fortsätta i tidning efter tidning tarvar ett mycket dynamiskt 

centrum, och Fyrarummarens/Fyrtalets struktur är väl ägnad för det ändamålet – med 

sin kretsloppsrörelse och oavbrutna förändring torde den i rätta skaparhänder bli en 

sorts självförsörjande dramafabrik.  

                                                
36 Tidningsartikel från Aftonbladets webbplats: Olle Gunnarsson,  Bamsegrattis – nu 
fyller du 40 år, http://www.aftonbladet.se/kultur/article445016.ab, publicerad 10/10 
2006, hämtad 12/1 2008. 
37Bok: Claes Janssen, Förändringens fyra rum, En praktisk vardagspsykologi, 
Wahlström & Widstrand 1996, s. 22ff. 



 20 

Källförteckning 

 
Otryckta källor 
 

Uppsatsförfattaren: 

• Webbplats: http://www.uppsatser.se (11/1 2008) 

• Tidningsartikel från Aftonbladets webbplats: Gunnarsson, Olle,  Bamsegrattis – nu 

fyller du 40 år, http://www.aftonbladet.se/kultur/article445016.ab, publicerad 10/10 

2006, hämtad 12/1 2008.. 

 

 

Tryckta källor 

 
• Tecknad serietidning: Andréasson, Rune (upphovsman till samtliga citerade Bamse-

serier i uppsatsen), Bamse 1986:7. 

• Tecknad serietidning: Bamse 1977:3. 

• Tecknad serietidning: Bamse 1988:2. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 10, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2004. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 12, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2004. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 15, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2004. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 16, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2006. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 17, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2006. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 19, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2007. 

• Samlingsvolym: BAMSE-biblioteket 20, red. Joakim Gunnarsson, Malmö 2007. 

• Bok: Janssen, Claes, Försvar för Djävulen. Arketypisk psykologi, Wahlström & 

Widstrand 1997. 

• Bok: Janssen, Claes, Förändringens fyra rum, En praktisk vardagspsykologi, 

Wahlström & Widstrand 1996. 

• Avhandling: Janssen, Claes, Personlig dialektik. Självcensur, outsiderupplevelser 

och integration, andra omarbetade upplagan, LiberFörlag Stockholm 1981 (1975). 

• Bok: Tolkien, J.R.R., Sagan om Ringen, femtonde pocketupplagan, andra 



 21 

tryckningen, Norstedts Förlag 2002 (1954). 

• Wilson, Colin, Outsidern, Bakhåll 1992  (1959). 

• Barbusse, Henri, L’Enfer, citerad av Wilson i Outsidern. 

• Jung, C.G., Aion, citerad av Janssen i Försvar för Djävulen. 


