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Abstract
Denna uppsats berör hur C. G. Jungs arketypteori används i tolkandet av filmen Sagan om

Konungens Återkomst. Valda scener analyseras där arketyper identifieras och deras roller

förklaras. Även annan symbolik som kan delge åskådaren av filmen en större mening med

både berättelsen och arketypernas funktioner presenteras. Mytens betydelse för oss människor

vävs samman med exempel från det verkliga livet för att delge en större förståelse för vad

uppsatsen vill säga läsaren. Klassiska hjältar som ställs mot osannolika hjältar. Filosoferande

om individuell eskatologi och diskussion om härarföraretalens mening är några exempel på

vad J.R.R. Tolkiens klassiska berättelse, här i Hollywoods tappning, egentligen har att säga

oss.
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1. Inledning
Det hela började med meningen: I en håla under jorden bodde en hobbit .1 J.R.R. Tolkiens

Bilbo, där denna magiska mening börjar sagan, som sedan skulle följas av trilogin

Härskarringen har kommit att fängsla inte bara mig, utan miljontals läsare världen över i flera

generationer. Ingen ände tycks finnas för dess popularitet. Uppmärksamheten blev dock än

större, när Peter Jackson 2001 kom ut med sin filmatisering av den första boken, Sagan om

Ringen. Året därpå kom den andra delen, Sagan om de Två Tornen och sist 2003 kom då

Sagan om Konungens Återkomst som ligger till grund för denna uppsats. Efter att ha sett

filmen sex gånger då den gick på bio, de två föregående filmerna endast fem gånger vardera,

och säkert ett tjugotal gånger hemma i soffan, samt läst boken så gott som en gång per år, så

anser jag mig något av en fantast. Kombinationen av den klassiska sagan om gott mot ont och

kanske framförallt tanken på att hjälten inte alla gånger är den som svingar sitt svärd högst

utan istället är en småfet, kortväxt, piprökande hobbit med stora håriga fötter är för mig

berättelsens hjärta.

    Med detta som grund är det inte svårt att förstå att när jag bestämde mig för att en

filmanalys skulle passa utmärkt som uppsatsämne, blev Konungens Återkomst ett givet val.

Hur jag sedan skulle gå tillväga, rent metodiskt föll sig också naturligt då jag från första

början visste att Carl Gustav Jungs analytiska psykologi skulle fungera som ett bra verktyg i

min analys. Jungs teorier om arketyper och hur de kan återfinnas i sagor och myter världen

över som något gemensamt för alla människor, finner jag mycket fascinerande. Detta speciellt

då jag har en förkärlek för litteratur och framförallt filmer som behandlar det klassiska temat

ondska/godhet med en uppoffrande hjälte som vinner sin ära på slagfältet under vackert

komponerad stråkmusik samtidigt som blodet stänker ner filmkameran. Jag tilltalas av just

självuppoffrandet och kampen för the greater good.2 Dessa hjältar, och de andra arketyper

som ständigt återkommer, blir en slags tröst i ett land där man kan sova med öppen ytterdörr

och där mellanmjölk är den mjölk som tycks sälja mest. Vi behöver helt enkelt skakas om och

Jungs arketyper och de berättelser de går att finna i tycks vara ett utmärkt val för detta.

    Det jag valt att fokusera på är hur just arketyper går att finna i Konungens Återkomst och

vilken betydelse de som symbolik har för oss tittare. Framförallt ligger mitt intresse i att

försöka bena ut hur man genom att identifiera arketyper och tolka dess eventuella symbolik

kan få igång reflexioner och tankebanor hos oss människor som rör något djupare än vad 251

                                                          
1 Tolkien 2001, sid. 9
2 Ett uttryck jag först stötte på i Harry Potter böckerna av J.K Rowling.
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minutersunderhållning i tv-soffan normalt åstadkommer.3 Just den avslutande delen av

trilogin utgör ett gott exempel för Jungs arketyper, då saker så att säga ställs på sin spets och

karaktärerna tvingas ta de viktiga beslut som visar vem dem är. När stråkmusiken är slut och

ridån har rullats ned har vi förhoppningsvis förstått vem den sanna hjälten är och varför

karaktärerna gjorde som de gjorde. Om inte, hoppas jag att min analys kan bringa en viss

klarhet på detta.

1.1. Disposition
Denna uppsats tar sin början med en Inledning där det valda ämnet presenteras. Därefter

kommer denna disposition som sedan följs av en kortare Bakgrund där ämnet presenteras mer

ingående. Under kapitlet Forskningsläge följer sedan en presentation av tidigare forskning

inom ämnet, som rör både filmen, Sagan om Konungens Återkomst, som valts att analyseras

samt jungiansk analys. Efter detta talar jag om att det är sagotolkning som kommer att bli min

metod samt presenterar den teoretiska utgångspunkten där fokus finns på den jungianska

analysen.

    Sedan definieras begrepp som är av vikt för denna uppsats och som återkommer senare

under textens gång. För att läsaren ska ha fått en gedigen förförståelse för ämnet, presenteras

först nu uppsatsens huvudsakliga Syfte, samt de tre Frågeställningar som ämnas att besvaras,

däribland identifierandet av arketyper. Jag berättar sedan hur jag systematiskt gått tillväga,

hur filmen har studerats och under Material och Avgränsningar förklarar jag varför endast

några få valda scener har analyserats. Efter detta leds vi in i analysen av Konungens

Återkomst, med början på en kort resumé samt presentation av de karaktärer som kommer att

finnas med. Sedan kommer den huvudsakliga Analysen, där scenerna först presenteras och

därefter analyseras.

    Under rubriken Slutsatser går jag kortfattat igenom mina slutsatser, för att sedan avsluta

denna uppsats med en Avslutande diskussion av först metoden och sedan mitt resultat.

2. Bakgrund
Jag ska här ge en läsaren en bakgrund som presenterar Härskarringens kopplingar till

religiösa och filosofiska funderingar, samt redogöra för det aktuella forskningsläget.

                                                          
3 I min analys använder jag mig av den förlängda versionen av Konungens Återkomst, som är ca 50 minuter
längre än den version som visades på bio. Anledningen till detta förklaras senare under rubriken Material och
avgränsningar.
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2.1. En saga som berör
Det tycks finnas något i Tolkiens fantasivärld med Midgård4 som huvudarena som djupt berör

oss människor. Ett bevis på detta är de böcker som skrivits om de filosofiska och religiösa

tankar som uppkommit då människor läst Tolkiens böcker eller sett filmatiseringarna.

Gregory Bassham har skrivit om Tolkien’s Six Keys to Happiness.5 En genomgång på vad vi

människor har att lära av hobbitar och alver för att finna lycka. Kurt Bruner och Jim Ware har

i sin bok Finding God in the Lord of the Rings6 sökt efter den mer religiöst underliggande7

meningen i Tolkiens värld. En sökning på orden lord of the rings and the bible via sökmotorn

Google ger ett resultat på ca 1 490 000 svar.8 Ytterligare en internetsökning, denna gång på

orden lord of the rings and jung ger 1 820 000 svar.9 En sista sökning med sökorden lord of

the rings and archetypes och antalet träffar är 98 100.10  När jag klickar vidare in på några

sidor på dessa sökord hittar jag allt från personliga funderingar till större uppsatsarbeten och

utdrag ur litteratur som har skrivits i ämnet. Ett intresse för att gå vidare med Tolkiens epos

och finna någon sorts meningen med det som går att applicera på sin vardag tycks såldes

populärt.

    Detta är bara några få exempel på hur Härskarringen har använts i filosofisk och religiös

undersökning och mening. Min egen underökning kommer att inriktas på Jungs arketyper och

de känslor, associationer och eventuellt symboliskt värde som dessa kan uppbringa och då kan

det tänkas oundvikligt att inte snudda vid de två ovan nämnda ämnena filosofi och religion.

    Att använda sig av jungiansk filmanalys är ingen ny företeelse. Åke Tilander skriver om

hur just jungiansk analys kan lämpas inom filmvetenskapen. Han påtalar att det inte är någon

större ovanlighet med identifierandet av arketyper i olika filmer, men efterfrågar en djupare

analys, där forskaren går vidare med vad identifierandet av arketyperna har för betydelse.11 En

som tagit till vara på just detta är Febe Orést i sin avhandling Ondska – individuell och

                                                          
4 Midgård är namnet på den del av Tolkiens värld där Härskarringen utspelas. Midgård består av flera olika
länder, däribland Rohan, Gondor, Fylke och Mordor.
5 Bassham, Bronson 2003  sid. 49
6 Bruner, Ware 2001
7 som utgår från eller inverkar på de djupare själsliga skikten, enligt NE, hämtad 2010-04-08

8 http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&hs=a4c&rls=org.mozilla%3Asv-
SE%3Aofficial&q=lord+of+the+rings+and+the+bible&meta=&aq=1&aqi=g2&aql=&oq=lord+of+the+rings+an
d+&gs_rfai=
(2010-04-13)
9 http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&hs=Dkx&rls=org.mozilla%3Asv-
SE%3Aofficial&q=lord+of+the+rings+and+jung&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= (2010-04-13)
10 http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Asv-
SE%3Aofficial&q=lord+of+the+rings+and+archetypes&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
(2010-04-13)
11 Tilander 2008, sid. 93ff
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kulturell projektion12 där författarinnan visat en film för ett antal testpersoner och utifrån

deras upplevelser av filmen gjort sin analys, som involverar bl.a. Jungs arketyper.

2.2. Forskningsläge
Den jungianska analysen är, som Åke Tilander säger i sin text, ingen ovanlighet när det

handlar om filmanalyser.13 När det i övrigt handlar om att identifiera Jungs arketyper visar det

sig att inte enbart film är en populär undersökningsarena. På Högskolan i Gävle finns bl.a. två

b-uppsatser från 2009 att finna. Hans-Jörgen Alsings Vad har Jungs arketyper med musik att

göra? samt Ockultism i media – en jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner

av Johanna Hertzberg. Båda uppsatser utgår från den jungianska analysen och behandlar

kultur och media. Alsings uppsats tar sig an bl.a. vaggvisan och dess symboliska mening samt

hur musik kan verka terapeutiskt och helande och då hur arketyper kan samstämma med

denna helande kraft.14 Alsing utgår delvis från personliga erfarenheter och delar med sig av

hur hans arbete som musikterapeut haft en betydande roll för uppsatsen.15 En av Alsings

slutsatser blir att vaggvisan har ett symboliskt värde16 och att det arketypiska visst går att

finna i musik:

[---] vägen till arketypen uppstår då det symboliska budskapet framträder i en treenighet som

består av utföraren, musikens kvalitet och mottagaren.17

Alsings uppsats är ett sorts upprop för att belysa musikens viktiga funktion för oss människor.

Kortfattat har Alsing och min egen uppsats en liknande utgångspunkt där fokus ligger på att

finna arketyper, samt att se hur deras funktion på oss människor kan verka i en positiv

mening.

    Hertzbergs uppsats har också den en intressant utgångskälla – nämligen tv-programmet Det

okända. Hertzberg har valt att undersöka ett avsnitt av denna serie. Hennes syfte lyder:

Syftet med denna uppsats är att utifrån den analytiska psykologin belysa vilka psykologiska

funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för den sökande individen.18

                                                          
12 Orést, 2009
13 Tilander 2008, sid. 93
14 Alsing, 2009, sid. 14
15 Alsing, 2009, sid. 4
16 Alsing, 2009, sid. 16
17 Alsing, 2009. sid. 16
18 Hertzberg, 2009, sid. 4
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Den arketyp som Hertzberg identifierar i sitt arbete är animus och utifrån detta söker hon

förklara huvudpersonen i avsnittet –Valborg Nordin – och hennes negativa relation till sin

avlidne make som sägs hemsöka henne.19  Också denna uppsats har fokus på den terapeutiska

funktionen som identifierandet av arketypen/er kan ha:

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi därför förstå att andlighet i media kan ha vissa terapeutiska

funktioner för den individuella människan.20

Så lyder en av hennes slutsatser.

    Hertzbergs syfte med uppsatsen snuddar, precis som Alsings, vid min egen, då de precis

som Tilander önskar, görs något med identifierandet av arketyper. De ser till deras funktion

inom musikens helande kraft eller till hur ett tv-program med ockult tema kan verka som en

terapeutisk ingångsport.

    Orést avhandling Ondska – individuell och kulturell projektion behandlar också den vad

arketyperna har för funktion hos oss människor. Orést ser arketyperna som symboliska bilder

för mänskliga funktioner […]21, där kultur har en betydande roll för hur de framställs.22 Orést

avhandling, liksom min uppsats, använder sig av en film som utgångspunkt för sin analys. När

det kommer till filmanalyser av det religionspsykologiska slaget är Ola Sigurdson med sina

två böcker Världen är en främmande plats – Essäer om religionens återkomst23 och Film och

religion – Livstolkning på vita duken24 någon som forskat i hur religion presenteras på film

och hur religionspsykologiska tankar kan uppkomma när vi ser vissa filmer. I Film och

Religion återfinns en text om just Härskarringen trilogin. Det är en intervju med en ung

lärarstudent om hans syn på de tre favoritfilmerna. Studenten är också aktiv inom frikyrkan

och vi får ta del av hans syn på filmerna och hur de påverkar honom. Kampen mellan gott och

ont, Frodos självuppoffring och de paralleller som går att dra till sitt eget vardagliga liv är

något av det som den tillfrågade studenten skattar högst med filmerna.25

    Jag ska också presentera två ”jungianska” författarinnor vars forskning inom det aktuella

ämnet är av stor betydelse för denna uppsats.

                                                          
19 Hertzberg, 2009, sid. 14
20 Hertzberg, 2009, sid. 16
21 Orést, 2009, sid. 84
22 Orést, 2009, sid. 84, 86
23 Sigurdson, 2003
24 Axelson, Sigurdson, 2005
25 Axelson, Sigurdson, 2005, sid. 37ff
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    Pia Skogemann har skrivit boken Where the shadows lie – a jungian interpretation of

Tolkien’s The Lord of the Rings.26 Skogemann har valt att analysera de tre böckerna och går

systematisk igenom viktiga händelser och, när det behövs, även karaktärernas och historiens

bakgrund. På så sätt går hennes analys på ett djupare plan än min egen, som tvingas

komprimeras för att passa sitt format som c-uppsats. Skogemanns syfte med sin forskning är

att nå en djupare förståelse, inte bara för Härskarringen, utan också för att förstå oss själva.27

Jag skall inte här avslöja Skogemanns slutsatser om diverse arketyper, då jag kommer att

återknyta till det då jag gör min egen analys.

    En av de mer berömda jungianska forskarna är Marie-Louise von Franz. I hennes två

böcker Skuggan och det onda i sagan28 samt Sagotolkning29 får vi prov på jungiansk analys

där arketyperna presenteras och gås igenom. von Franz har viktiga nycklar till att tolka sagor

och kommer att återkomma under Metod och teori avsnittet som en grundsten för min

tolkning av Konungens Återkomst.

3. Metod
För att besvara mina frågor om identifierandet av arketyperna, de känslor, associationer samt

funktion de ger betraktaren blir det hermeneutiken, som ingår i den kvalitativa

forskningsmetodiken, som blir min metod då det är en tolkning jag sysslar med. Jag har

arbetat efter den hermeneutiska cirkeln, där problemformuleringar, bearbetning av material

och handledarsamtal30 ständigt gått om varandra och till sist givit mig rätsida på uppsatsens

struktur och innehåll.

    Efter litteraturstudier och fokus på metoder och teorier har jag satt mig ned framför TV-n

för att se Konungens Återkomst. Där har jag sedan valt ut de scener jag anser viktigast för mitt

arbete att fokusera på. Efter detta har jag spolat fram och tillbaka, studerat scenerna och

analyserat dem och dess karaktärer utifrån den frågeställning som jag har.

När jag gjort min tolkning av filmen har Marie-Louise von Franz sagotolkning varit mig

behjälplig. Som jungiansk arvinge är von Franz med sin metod helt rätt för detta arbete. von

Franz visar i sin bok Sagotolkning hur man systematiskt går tillväga för att identifiera

arketyper och eventuell problematik som kan uppstå. Att tolka sagor och myter enligt von

Franz metod är ett gediget arbete, om man väljer att tolka en hel berättelse för ett mer

                                                          
26 Skogemann, 2009
27 Skogemann, 2009, sid. vii
28 von Franz 1994
29 von Franz 1987
30 Ejvegård, 2003, sid. 23
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djupgående arbete. Då jag endast tolkar några få, väl utvalda scener, har jag från von Franz

valt ut de verktyg som är mig behjälpliga och dessa har använts framförallt gällande urvalet

av scener. Det är sedan den jungianska arketypteorin som är mitt redskap i själva analysen

medan von Franz stått för den övergripande metoden.

    Jag ska här mycket kort beskriva hur en sagotolkning enligt von Franz går tillväga:

• Expositionen – rum och tid

• Dramatis personae – rollinnehavarna

• Expositionen – början till problemet

• Peripetin – berättelsens höjder och djup

• Lysis – lösning31

Det är utifrån dessa grunder som jag med min förförståelse studerat Härskarringen och det

kommer att bli med fokus på peripetin och lysis som jag kommer att göra denna analys om

sagans sista del, Konungens Återkomst. Scenerna som valts ut är de som under mina många

biobesök på Konungens Återkomst jag minns gett flest reaktioner bland publiken. Det är

scener som kan kategoriseras som berättelsens peripeti samt lysis. Det är också de scener som

gett även mig flest känslomässiga reaktioner och där symbolik tydligt kan identifieras. Jag

anser att det är genom berättelsens höjder och djup och dess upplösning som karaktärerna ”får

visa vad de går för”, vi får ta del av deras sanna natur och kan då lättare identifiera arketyper

och se till deras funktion. På grund av detta urval kommer stora glapp i berättelsen att

uppkomma. Jag kommer då att under uppsatsens senare del, ge en kort bakgrund som kommer

att innefatta rum och tid, rollinnehavarna samt början till problemet för delge förförståelse till

läsaren.32 De citat som återges från filmen, kommer att vara översatta från filmens

originalöversättning och är således inte min egen översättning. Jag kommer också att

benämna den utvalda scenen som peripeti eller lysis då den först presenteras.

    Då jag redan sett Konungens Återkomst upprepade gånger och spenderat timmar med att gå

igenom den i mitt huvud så är min förförståelse för filmen och dess karaktärer mycket stor.

Den jungianska psykologin är jag sedan tidigare bekant med, men då endast fått en mycket

överskådlig bild av vad arketyper är för något och vad de har för betydelse. Detta är något

som jag sedan studerat inför denna uppsats.

                                                          
31 von Franz, 1987, sid. 33-34
32 Se 5.1.
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3.1. Teori – Analytisk utgångspunkt
För att få en bra grund att stå på i min analys ska jag här gå igenom vad den jungianska

analysen med fokus på arketypteorin innefattar. Jag ska även ta upp hur symbolik och

symbolers betydelse kommer att användas i denna uppsats.

    Det medvetna, personligt omedvetna samt kollektivt omedvetna är något av grunderna

inom jungiansk analys. Det är inom det personligt omedvetna och framförallt det kollektivt

omedvetna som arketyperna befinner sig. Det personligt omedvetna är enligt Jung:

Ett på sätt och vis ytligt skikt av det omedvetna är utan tvivel personligt. [---] Det personligt

omedvetnas innehåll är i huvudsak de så kallade känslobetonade komplexen, som utgör det

psykiska livets intimitet.33

  Det kollektivt omedvetna däremot kan beskrivas som ett sorts medfött nätverk, som finns

hos oss alla och binder oss samman:

[---] det omedvetna inte är av individuell utan av allmän natur […] har innehåll och

förhållningssätt som mer eller mindre är desamma överallt och inom alla individer. […] bildar

därmed en allmän själslig grund av överpersonlig natur, som finns hos var och en av oss.34

Det är i det kollektivt omedvetna som vi i huvudsak finner arketyperna. Arketyper såsom

självet och skuggan finner vi dock i det personligt omedvetna35, då de också är av mer

personlig karaktär. I min analys kommer arketyper från de båda skikten – personligt och

kollektivt – att identifieras, men fokus finns på arketyper från det kollektivt omedvetna.

    Orést tar upp hur arketyper finns i sagor och berättelser. Arketyperna är kända såsom de

vanliga roller vi finner i berättelser, dvs hjälten och boven.36 Men vad fyller då arketyperna

för funktion hos oss? Vad är meningen med att vi över hela världen har samma sorts roller –

gud, djävul, hora, vis gammal man – i våra legender och myter? Enligt Orést så handlar det

om mänskliga funktioner och instinkter.37 Som jag uppfattar det och väljer att arbeta utifrån så

ger identifierandet av arketyperna oss en sorts trygghet. När vi identifierat vem boven i

dramat är och vem som är hjälten så kan vi lugnt luta oss tillbaka för vi vet att hjälten gör gott

                                                          
33 Jung, 1995, sid. 102
34 Ibid.
35 Orést, 2009, sid. 61ff
36 Orést, 2009, sid. 76
37 Orést, 2009, sid. 78
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och boven gör ont. Hjälten får hjälp av den vise gamle mannen och räddar oftast världen samt

får prinsessan och halva kungariket. Trots att alla sagor och legender inte slutar gott, så får vi

ändå någon sorts struktur på hur saker och ting är förskaffade i världen. Detta applicerar vi

också i vår vardag, då vi identifierar en dömd mördare som boven eller djävulen medan en

ung man som stoppar en ficktjuv får epitetet hjälten. Det är utifrån denna syn på arketyper

som min analys av Konungens Återkomst kommer att ta plats. Jag har valt att inrikta mig på

just arketyper och deras funktion för oss. Jag ämnar inte ge en djupare psykologisk förklaring

till karaktärernas utveckling utifrån det personligt omedvetna då det inte är denna uppsats

uppgift.

    Jung talar om arketyperna som sedan urminnes tider existerande bilder38 men vilket uttryck

har då dessa arketyper tagit sig i vår värld? Stamläror, är enligt Jung ett uttryck för arketyper

medan vi kanske är mer bekant med våra myter och sagor. Det är här vi finner arketyperna

representerade.39 Även i naturfenomen projicerar vi, enligt Jung, våra arketypiska

föreställningar på händelser såsom en soluppgång. Som jag tolkar Jung, finns det inget

gudomligt bakom det, utan det är vi människor med våra symboliska uttryck för själens inre

och omedvetna drama 40 som genom symbolik, myter och sagor skapar en sorts gudomlighet,

som är präglad av vårt psyke, vårt kollektivt omedvetna. Jag uppfattar att det är därför myter,

legender och sagor ger oss en stark känsla av trygghet och en plats där man känner sig

hemma. Det är också något som jag kommer att knyta an till i min analys av Konungens

Återkomst.

    Orést har i sin avhandling kommit fram till att arketyperna är en symbolisk produkt. 41

Denna symboliska produkt framträder dock olika för oss beroende på vårt kulturella arv och

vår etnicitet, eftersom den representeras av individer blir den i hög grad också personlig och

individuell när den uppdagas för oss.42

    Om vi då sammanfattar arketypen som en urbild med symbolisk laddning för oss, som

präglas av vår kultur och etnicitet och som återfinns i sagor och myter, ska vi nu se närmare

på just symbolers värden.

    I Människans symboliska verklighetsbygge43 skriver Nils G. Holm om hur symboler

fungerar hos oss människor. Några viktiga slutsatser som Holm har och som är relevanta för

                                                          
38 Jung, 1995, sid. 104
39 Ibid.
40 Jung, 1995, sid. 105
41 Orést, 2009, sid. 80
42 Ibid.
43 Holm, 1997
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denna uppsats ska jag gå närmre in på här. Holm utgår från något han kallar grundsymboler.44

Grundsymboler, menar Holm, är av stor betydelse för vår identitet och vår inre utveckling, då

dessa symboler står för våra erfarenheter och behandlar ofta liv och död och allt som finns där

emellan.45 Holm delar sedan upp grundsymbolerna, beroende på vad de innebär. Den

kategorin som våra arketyper hamnar i är rollsymboler. Övriga kategorier är fenomen samt

situationssymboler.46 Det går att finna arketypiska bilder i de övriga kategorierna också, men

om vi väljer att fokusera på de arketyper som mest sannolikt kommer att uppdagas i

Konungens Återkomst så infaller dessa under kategorin för rollsymboler.

     Det är i par som rollsymbolerna oftast visas sig, hjälte – bov, gud – djävul.47 Här är det

motsatsförhållandet som kan tyckas intressant, speciellt då vi senare återkommer till

diskussionen om ondska och godhet48 och definitionerna av dessa. Om då arketyper gärna

återkommer som en sorts dikotomi, blir de måhända lättare att identifiera då en motsats oftast

finns? Jag drar parallellen till att en sorts balans också uppehålls. Vi kan inte bara urskilja

roller/arketyper, utan också enklare ge dem en etikett och veta att efter natt kommer dag, efter

regn kommer solsken och efter döden kommer paradiset. Således ger inte endast

identifierandet av arketyperna oss en trygghet, utan deras funktion för att upprätthålla balans

inom och utom oss kan även det vara av vikt. Hjälten kommer att besegra boven och rädda

världen och få gifta sig med prinsessan. Jag vågar påstå att till stor del även de mest moderna

berättelser och filmer är bekanta med denna synopsis. Om vi då skall återgå till godhet kontra

ondska. Holm menar att vår uppdelning mellan godhet och ondska kommer tidigt, redan i

moderns mage om man så vill. Han förklarar det enkelt, att det som hotar vår existens får

stämpeln ont och det som gynnar livet blir kallat gott.49

• Stjälper = ondska

• Hjälper = godhet

    Holm, då inne på tanken att ondska splittrar och hotar, medan godhet förenar och hjälper.

En tanke som sedan återkommer då viktiga begrepp definieras.50 Vidare diskuterar Holm hur

inte endast godhet och ondska är något vi som mycket unga lär oss uppfatta. Även andra

konstraster, såsom skönhet – fulhet exempelvis. Detta tillsammans med olika erfarenheter och

                                                          
44 Holm, 1997, sid. 18
45 ibid.
46 ibid. Holm menar dock att det inte finns någon distinkt skillnad mellan de tre kategorierna.
47 ibid.
48 Se under 3.2. definitioner av de två begreppen
49 Holm, 1997, sid. 34
50 Se under 3.2.
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känslor stannar sedan i vårt minne och sorteras och bearbetas där för att så småningom kunna

ge upphov till symboler:51

Det hemska, det förskräckande och det rysliga vi lärt oss och själva varit med om kan

koncentreras till en gestalt [---] detta kan i sin tur överföras på mer abstrakta storheter, på

symbolen djävulen, det onda, det som hotar mig som individ.52

Vad har då dessa erfarenheter som bidrar till symbolformandet med arketyper att göra? Paul

Moxnes menar att arketyperna aktiveras av våra erfarenheter.53 Och Orést menar att

arketyperna är symboliska produkter, formade utifrån kultur och etnicitet.54 Utifrån min

tolkning av detta uppfattar jag arketyper som ett sorts symboliskt register för våra

erfarenheter, både individuellt, kulturellt och allmänt. Detta symboliska register aktiveras när

vi ställs inför situationer som gör att vi känner oss nödgade att kategorisera händelser och

personer så att de stämmer in i vår uppfattning av världen. Vi, så att säga, identifierar snabbt

hjälten eller häxan när situationen kräver det, så att vi ska kunna agera utifrån detta

identifierandet. Frågan kvarstår då vad gör detta identifierandet med oss? Hur, som åskådare,

är vi delaktiga i händelsernas förlopp?

3.2. Definitioner
För att få en bättre helhet och förståelse för denna uppsats innehåll bör det vara på sin plats

med att belysa några specifika ord samt begrepp och definiera dessa. De definitioner jag

kommer att hålla mig till kommer att vara nationalencyklopedins, då det endast är

definitionen jag efterfrågar där och inte en utförligare förklaring till ordets innebörd.

    Då detta är en jungiansk analys med fokus på arketyperna så är det på sin plats att börja

med att definiera ordet arketyp. I Nationalencyklopedin lyder:

arkey´p […], urbild, urtyp [---] Arketyperna tillhör det förra och representerar universella

föreställningar – modern, den gamle, hjälten, draken – med rötterna långt ned i människans

historia.55

                                                          
51 Holm, 1997, sid. 34-35
52 Holm, 1997, sid. 35
53 Moxnes, 1995, sid. 28
54 Orést, 2009, sid. 80
55 NE under sökordet arketyp
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Denna enkla definition stämmer väl överrens med den uppfattning och förståelse för ordet

som jag själv erinrar mig. Närmare förklaringar till de olika arketyper, där ibland några av de

ovanstående exempel  från NE, kommer att göras då de presenteras utförligare tillsammans

med det jungianska arketypbegreppet och vad det innefattar under själva Analysen.

    Ytterligare ord som bör definieras är hobbit, detta då det är just hobbitars agerande som

spelar den avgörande rollen i Härskarringen:

[…] ord bildat av J.R.R. Tolkien, jfr engelska hole-builder, (’hålbyggare’), hober, mytologiska,

kortväxta gestalter i J.R.R. Tolkiens fantasyberättelser [---].56

Jag använder mig av det engelska ordet hobbit/ar och inte det emellanåt översatta ordet

hob/hober i denna uppsats, av den enkla anledning att jag är mest bekant med det hobbit/ar

sedan jag först läste boken Bilbo – en hobbits äventyr med Britt G. Hallqvists översättning.

    Då ett av de mer centrala teman i Konungens Återkomst är kampen mellan godhet och

ondska skall dessa två begrepp också definieras. Att applicera dessa två ord på händelser och

människor torde vara en högst subjektiv handling, då inte alla människor har samma

värderingar, moral, uppväxt eller liknande som i hög grad avgör vad man som människa anser

vara gott eller ont. Det krävs ändå en objektiv definition av de två motsatsorden för att kunna

få en vetenskaplig utgångspunkt för hur de kommer att användas i denna uppsats. Ondska

definieras enligt NE:

önskan att orsaka sina medmänniskor (andligt) lidande.57

Under ordet godhet går att finna:

att vara god [---] försvagat om artighet el. vänlighet.58

 Jag finner det intressant att ordet ondska tycks mer lättdefinierat än sitt motsatsord. Det finns

ingen liknade definition i stil med: att behjälpliga sina medmänniskor till en bättre tillvaro

som jag anser vore önskvärd. Orést har i sin avhandling också tagit upp begreppet ondska.

Hon har under sin forskning kommit fram till att ordet djävulsk, som ofta förknippas med

ondska, efter översättningar från grekiskan är liktydigt med ordet splittra. 59 Om således

                                                          
56 NE under sökordet hobbit
57 NE under sökordet ondska
58 NE under sökordet godhet
59 Orést, 2009, sid. 12
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ondska innefattar att splittra bör godhet, som dess motsatsord, innefatta att förena. Om vi då

uppfattar Midgårds fria folk, där våra hjältar ingår, som goda så ser vi att det är endast genom

förenade krafter de kan stå emot ondskan. Vi ska se exempel på detta senare, under Analys.

    Det är inte denna uppsats uppgift att ta reda på varför ondska tycks lättare att definiera än

godhet, men det är en intressant tanke att ta med sig.

    Berättelsen om Midgård och dess öde avgörs i Härskarringens sista del Konungens

Återkomst. Midgårds fria folk riskerar att bli förslavade under mörkrets makter och världen

kommer, att om inte bildligt talat gå under, i alla fall inte längre finnas till, annat än i

ondskans grepp. Detta, tillsammans med de personliga öden som avgörs och de tankar som vi

senare ska se uppkomma angående livet efter detta, rör vid eskatologins fötter. Enligt NE:s

definition på eskatologi innefattar ordet:

[…] läran om de yttersta tingen. [---] inte enbart världens undergång och förnyelse (allmän

eskatologi) utan också det som händer den enskilda människan efter döden (individuell

eskatologi).60

I denna uppsats kommer jag att använda mig av främst begreppet individuell eskatologi. Den

allmänna eskatologin finns i Midgårds öde och den individuella eskatologin visar sig då

diskussioner om livet efter detta sker mellan två huvudkaraktärer.

    Under senare avsnitt Metod  har jag till största del hänvisat till ordet peripeti som en

anledning till vilka scener jag kommer att välja till min analys. Definitionen av peripeti lyder:

(grekiska peripe´teia 'plötslig förändring', av peripetē´s  'som plötsligt förändrar eller vänder

sig'), term införd av Aristoteles: den avgörande vändpunkten i ett antikt eller klassicistiskt

drama.61

    Jag refererar emellanåt till Härskarringen (alla tre berättelserna) som ett epos. Måhända är

det en inte hundraprocentig korrekt hänvisning, då Härskarringen inte är skriven på vers men

utöver detta anser jag berättelsen inneha de kvalifikationer som krävs för att få epitetet epos.

Anledningen till detta är följande definition:

                                                          
60 NE under sökordet eskatologi
61 NE under sökordet peripeti
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[…] handlingen tilldrar sig i en förgången tid […] gestalter är större, starkare och tapprare än

sena tiders, deras företag har mäktigare dimensioner. I centrum står en hjälte eller en krets av

hjältar […] t.ex. krigiska uppgörelser med andra folk. 62

Hobbitar, som är huvudkaraktärerna i Härskarringen må ej instämma på den fysiska

beskrivningen av ett epos hjälte. Det finns dock andra sätt att vara större, starkare och

tapprare63 än på just det fysiska planet som vi senare skall få erfara i denna uppsats.

4. Syfte
Med denna uppsats ämnar jag identifiera de arketyper som går att finna i filmen Sagan om

Konungens Återkomst. En kort beskrivning av vad som menas med arketyper är på sin plats:

Som universella mönster och motiv från det kollektivt omedvetna är arketypiska bilder

grundelementen i religioner, mytologier, legender och folksagor.64

    Syftet med uppsatsen blir således själva identifierandet av arketyper men även att se på de

funna arketypernas funktion i Konungens Återkomst och det symboliska värdet som finns, hur

detta kan väcka tankar och värderingar hos oss. Hur identifierandet av arketyper kan fylla en

funktion hos oss människor i form av reflektion och ökad medvetenhet om vårt mänskliga

beteende då vi direkt, eller indirekt berörs och påverkas av berättelsens mening.

4.1. Frågeställningar
De frågor jag ska försöka besvara är som följer;

• Vilka arketyper går att identifiera i filmen Sagan om Konungens Återkomst?

• Vilka känslor och associationer kan arketyperna aktualisera hos betraktaren?

• Vilken funktion fyller respektive arketyperna och dess eventuella symboliska värde?

                                                          
62 NE under sökordet epos, samtliga sökord hämtade 2010-03-17
63 ibid
64 Sharp, 1993, sid. 31 Utförligare förklaringar till arketyper och det kollektivt omedvetna finns under rubriken
Teori – analytiskt utgångspunkt
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4.2. Material och avgränsningar
Den film i Peter Jacksons triologi jag valt att analysera är den sista, Sagan om Konungens

Återkomst från 2003. Det är den förlängda versionen, som endast utkom på dvd, som kommer

att vara min grund. Anledningen till detta är mycket enkel – det är den som är i min ägo i

bokhyllan. Men det är också den versionen som jag anser ger mig mest, då scener som i

originalet klippts bort här finns med. Det är inga nyckelscener, men de hjälper att fördjupa

och förbättra förståelsen för berättelsen.

    Anledningen till att jag valt filmen och inte boken är av den enkla anledning att filmen är

en, enligt mig, mycket lyckad adaption av en synnerligen intressant bok. Förvisso har en del

ändringar gjorts för att underlätta adaptionen men kontentan är densamma och då jag sedan

tidigare studier är van vid filmanalys har jag därför valt just filmatiseringen.

    De böcker jag främst kommer att använda i min analys är:

C G Jung – Arketyper och drömmar

Pia Skogemann – Where the shadows lie – a jungian interpretation of Tolkien’s Lord of the

Rings

Marie-Louise von Franz – Sagotolkning

Marie-Louise von Franz – Skuggan och det onda i sagan

Rollo May – Ropet efter myten65

Till detta kommer sedan sekundärlitteratur som behandlar jungiansk analys, symbolism, samt

Härskarringen. Det tillkommer givetvis också litteratur som innefattar hur jag gått tillväga

rent metodisk och teoretisk med min uppsats.

 5. Resultat

5.1. Konungens Återkomst – en kort resumé av händelserna så långt
Det kan vara på sin plats att här ge en kort resumé på händelserna som lett fram till den film

där min analys tar sin början.

    Den onde Sauron har smitt en ring där hans ondskefulle väsen härbärgerar. En gång

besegrad av människor och alver har han dragit sig tillbaka under många hundra år. Tills nu,

då hans styrka växer och han planerar att förslava hela Midgård under sin ondska. Detta med

                                                          
65 Utförlig information om samtliga böcker finns under litteraturlistan
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hjälp av arméer bestående av ohyggligt fula orcher. Det enda som förhindrat Sauron från att

ödelägga hela Midgård är att hans ring, The One Ring, saknas. Den är i förvar hos hobbiten

Frodo, som är på färd med sin vän Sam och varelsen Gollum. Gollum har en gång haft ringen

i sin ägo och konsumerats av dess ondska med följderna av en nu något schizofren läggning.

Frodo, Sam och Gollum är på väg att förgöra Ringen i Domedagsklyftan, elden där den

smiddes. Det är den enda eld som kan förgöra den. Förgörs Ringen, förgörs Sauron och hans

ondska för gott. Domedagsklyftan ligger dock mitt i Mordor, Saurons ondskefulla land. Under

tiden slåss Midgårds fria folk, människor, alver, trollkarlen Gandalf och de två hobbitarna

Merry och Pippin mot Saurons växande arméer.

    En kort presentation av huvudkaraktärerna i denna analys är också på sin plats:

Frodo Baggins – Hobbit och Ringbärare

Samwise Gamgi – Hobbit och Frodos trogne vän

Gollum/Sméagol – Varelse med schizofrena drag som burit ringen under lång tid

Sauron – Ringens egentlige härskare

Gandalf den vite – Trollkarl, slåss mot Sauron

Aragorn – Människa av Gondor, slåss mot Sauron

Pippin – Hobbit, slåss mot Sauron

Nazgûler – Svarta ringvåldnader besatta av att få tag på ringen, slåss på Saurons sida

Galadriel – Alv, slåss mot Sauron

5.1.2. Sagan om Konungens Återkomst – en analys
Jag börjar med ge en kort beskrivning av scenens innehåll och går sedan över till analysen av

den.

Scen 21 – The fall of Osgiliath  - Peripeti
Gondor har förlorat slaget om staden Osgiliath då Sauron har inlett sitt krig mot människorna.

Gondors kapten Faramir och de få överlevande tar sin tillflykt till Gondors huvudfäste –

Minas Tirith. Det är en färd på hästar under öppen himmel på en stor slätt, Pelennor. Saurons

främsta krigare – Nazgûlerna – på sina bevingade monster sätter efter Faramir och soldaterna

för att, i något som mest påminner om plocke-pinn, döda så många de bara kan. Då ser vi

Gandalf rida ut på sin vite häst, Skuggfaxe. Gandalf höjer sin stav mot Nazgûlerna och i en

översiktsbild ser vi hur ljuset från hans stav skrämmer bort mörkrets bevingade monster.

    Denna scen växlar från att inge total hopplöshet till att väcka rysningar då Gandalf rider ut

på Skuggfaxe. Precis som den stora folkmassan som på tryggt avstånd inom Gondors murar

ser hur bedrövelsen vänder till hopp, ser vi hur Gandalf med ljuset från sin stav räddar livet på
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Gondors soldater. Om vi istället fått sett Gandalf ta upp sitt svärd och börja svinga det mot de

bevingade monstren hade inte samma symbolik kunnat uppnås. Det är i just kontrasten mellan

Gandalf den vite på sin vite häst och de svarta Nazgûlerna på sina svarta monster som det hela

uppdagas för oss och sedan blir fullkomligt klart när trollkarlens stav ger ifrån sig ett mäktigt

ljus. Det är balansen som upprätthålls. Efter natt kommer dag, efter skräcken kommer

räddningen, efter förtvivlan kommer hopp. Dikotomin blir tydlig då godheten så tydligt

konfronterar ondskan. Det är genom ljuset och mörkret som vi blir varse Tolkiens

presentation av godhet och ondska. Duriez påstår t.o.m. att det är just ljuset och mörkret som

är Tolkiens huvudmotiv i Härskarringen.66 Jag anser att en del av Konungens Återkomst

styrka finns i just denna maktkamp som utkämpas mellan ljus och mörker. Enligt Jung

behöver vi motsatsparen som finns, för genom detta bildas en helhet, en fulländning av livet.67

Kampen mellan Nazgûlerna och Gandalf ger oss den balans som behövs för att vi ska finna

helheten i denna scen och ge oss hopp inför fortsättningen.

    Vad symboliserar då Nazgûlerna? Saurons trogna tjänare som också kallas de Svarta

Ryttarna. En gång mänskliga kungar, men sedan förtärda av girighet och makt och nu bundna

till Sauron via Ringens makt. von Franz har i Skuggan och det onda i sagan kommit fram till

följande:

[…] människor som har assimilerats av dessa demoniska naturkrafter […] förvandlas långsamt

till något demoniskt och destruktivt och blir fullkomligt besatta av onda makter.68

von Franz talar vidare om hur detta – besatthet- är den värsta typen av ondska som finns och

kallar det den onda maktens arketyp.69 Vad är då Nazgûlerna om inte demoniska och

destruktiva? Genom min förförståelse vet jag att Nazgûlerna endast ”lever” för en sak – att

finna Ringen och ge den tillbaka till sin herre Sauron. De är besatta av den och detta får dem

att sätta efter soldaterna på Pelennors slätt och döda så många de bara kan. Soldaterna kanske

inte har Ringen, men där är, i sitt motstånd, en orsak till varför Sauron inte har den. Om då

Nazgûlerna är identifierade som den onda maktens arketyp, då de sannerligen representerar

mörkrets sida, bör Gandalf, i sin motsatsroll, representera ljusets sida. Gandalf är helt klädd i

vitt, hans häst är helt vit, hans stav är vit, t.o.m. hans skägg är helt vitt.

                                                          
66 Duriez, 2002, sid. 216.
67 Jung, 1977, sid. 19
68 von Franz, 1987, sid. 164
69 ibid.



21

Magikern och Den vise gamle mannen är synonyma [---] genomtränger […] kaotiska mörker

med meningens ljus. Han är den upplysande, läraren och mästaren [---]70

Så beskriver Jung arketypen den gamle vise mannen. Om vi då identifierar Nazgûlerna som

mörker och det onda maktens arketyp71 blir Gandalf genom sin roll som motsats och genom

sin handling, den som genomtränger mörkret med ljus, identifierad som arketypen den vise

gamle mannen.

Scen 38 – Shelob’s Lair - Peripeti
Efter att blivit lurad av Gollum att skicka iväg en förtvivlad Sam hem, har Frodo äntligen

insett Gollums komplott. Ensam och inlurad i Shelobs, som är en enorm spindel, tunnel

känner han saknaden efter Sam. Sam, som efter att funnit bevis på Gollums komplott nu

bestämt sig för att återvända till Frodo. Då Frodo får panik och ramlar omkull av utmattning

och förtvivlan får han en uppenbarelse: Han befinner sig på en upplyst plats med mjukt gräs.

Det är Galadriel, alvdrottningen som talar till honom:

Uppgiften gavs dig, Frodo av Fylke. Om du inte klarar det… kommer ingen att göra det.72

Efter detta räcker hon sin hand mot Frodo och drar honom upp på fötter. Han går beslutsamt

vidare.

    Gollum har alltså visat sitt svek, hur han har spelat ut Frodo mot Sam och nu ser Frodo

Gollums sanna karaktär. Sam visar också han sin sanna karaktär, i denna scen. Men till

skillnad mot Gollums svek och förräderi mot Frodo agerar han tvärtom. Han bestämmer sig

för att inte svika Frodo. Också i denna scen blir kontrasterna tydliga genom Gollum och Sams

agerande mot Frodo, den ena komplotterar att mörda honom, medan den andre gör vad som

helst för att följa honom. Vi ska se mer på Gollum och Sams roller senare.

    Precis som i den föregående analyserade scenen så byts här förtvivlan till hopp. Vi känner

med både den ivägskickade Sam och den vilseledde Frodo. Frodos ”syn” kan närmast

kategoriseras som en sorts uppenbarelse, men jag skulle också vilja ge den epitetet nära-

döden-upplevelse. Frodo är måhända inte fysiskt döende, men så pass mentalt uttröttad och

utan hopp att han kollapsar. Då får han se ljuset, kanhända inte i tunneln, men likväl på en

mjuk bädd av gräs och mossa, en stor kontrast till Shelobs steniga hem, som faktiskt är en

tunnel. Galadriel, som är alvdrottning och den som givit Frodo en flaska som innehåller ljuset

                                                          
70 Jung, 1995, sid. 148
71 von Franz, 1994, sid. 164
72 Sagan om Konungens Återkomst, 09.15, disc 2



22

Eälendil, är också den som bokstavligt talat drar honom upp på fötter. Precis som en räddande

ängel, skyddsängel, finns hon där, utseendemässigt personifierar hon också en allmän bild av

änglar. Galadriel har inga vingar som änglar oftast framställs med, men symboliken är ändock

påtaglig. Galadriel är lång och smärt, hon har långt gyllene hår och vackra drag och ett

skimmer över sig som får henne att ut som en ljusets varelse.

    Frodo har flytt från Shelob, även kallad Honmonstret. I en mörk, unken tunnel bor hon,

Honmonstret. Hon är svart och ful och vill ha Frodo till middag. Det finns få kvinnor i

Härskarringen, Shelob och Galadriel är två av de endast fyra.73 Frodo flyr från den ena, för att

bli räddad av den andre.

    Jag uppfattar Jungs animaarketyp som en sorts feminin inre sida hos mannen som under

årens lopp tar sig olika uttryck, detta beroende på vilket skede i livet som mannen är i.74

Anima kan vara både den goda gudinnan, den svekfulle älskarinnan och den onda häxa.75

Utifrån min uppfattning av arketypen anima, skulle jag vilja identifiera Shelob som denna

arketyp.

    Efter att Frodo har svikit Sam och är så psykiskt nedtyngd av Ringen, slår Hon till. Då

Frodo just skickat iväg sin lojale följeslagare passar anima på att krypa ut ur sin mörka tunnel.

Som om Sams närvaro har hållit Frodo på benen – bokstavligt talat – tvingas han nu möta sin

både yttre och inre demon själv. Den yttre visar sig genom anima - Shelob, medan den inre är

hans svek mot Sam. Underligt nog är det en annan anima som blir hans räddning. Detta efter

att han insett sitt svek mot Sam och ångrar sig. Då kollapsar han och anima i form av den

goda gudinnan uppenbarar sig. Frodo har genomgått ett prov med Shelob och blivit varse om

sitt samvete. Den goda anima drar honom då på fötter.

    Galadriels anima fyller funktionen av den räddande ängel, det är också den symboliken jag

finner. Shelobs roll som den negativt laddade anima fyller funktionen att påvisa Gollums svek

samt göra saknaden efter Sam än större. Visst blir vi åskådare nervösa av att se Shelob

attackera Frodo, men det som tynger oss, och Frodo, mest är att han är alldeles ensam. Sam

har hittills funnits vid hans sida och räddat honom från trångmål flera gånger förut. Men i

Shelobs mörka tunnel är han helt ensam, dessutom förrådd av Gollum.

Scen 43 – The choices of master Samwise - Peripeti
Frodo har blivit stungen av Shelob och ligger förstenad på marken. Sam kommer precis

tillbaka. Han tar upp Frodos svärd och hans ljuskälla Eälendil och slåss med den enorma

                                                          
73 De två andra är Èowyn, sköldmö av Rohan och alven Arwen.
74 Sharp, 1993, sid. 17
75 Jung, 1995, sid. 131
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spindeln. Sam lyckas driva tillbaka henne. Han tror nu Frodo är död och tvingas lämna honom

när han hör orcher komma. Gömd bakom en stor sten, hör Sam orcherna tala om hur Frodo

lever. De tar honom dock med sig. Sam förebår sin dumhet och ser med beslutsamhet på hur

de bär iväg Frodo.

    Början på denna scen, då Frodo bli stungen av Shelob, är kanske den som väckt mest

reaktioner hos biopubliken de sex gånger jag såg filmen på bio. Jag minns bl.a. en kvinna som

högt skrek ”nej!” i publiken när Shelobs gadd piercar Frodos bröst. De känslomässiga

reaktionerna är minst sagt påtagliga då hoppet ser ut att vara ute för Frodo. Om Frodo dör, hur

ska då Ringen kunna förstöras?  I slutet av Sagan om de Två Tornen deklarerar Frodo för Sam

att han inte skulle ha kommit långt utan honom.76 Faktum är att Frodo knappt skulle ha

kommit någonstans alls utan Sam.

    Under tidigare års läsning som rör Härskarringen minns jag att denna scen, då Sam motar

tillbaka Shelob, beskrivs som han stora stund. Shelob är ett uråldrigt monster som lever för att

fånga sina offer och sedan äta upp dem. Sam är en enkel hobbit, trädgårdsmästare till yrket,

utan erfarenhet av krig och våld innan han gav sig ut med Frodo för att förgöra Ringen. Det är

Davids kamp mot Goliat. Den lille, tjocka hobbiten mot det stora, håriga monstret. Precis som

Sam blockerar vägen för Shelob med ett vitt skinande ljus, så att hon inte ska kunna äta upp

Frodo minns vi bilden av den unge mannen som ställer sig framför fyra stora pansarvagnar i

Peking 1989.77 Detta är en sorts symbolik som tilltalar de flesta. Den lilla människans kamp

mot det stora systemet eller de stora bolagen är också det associationer som lätt görs. Men jag

vill också påvisa den än större associationen: Frodo och Sams kamp mot den så överlägsne

Sauron. Det är en kamp som de egentligen inte bör kunna vinna, likasom Sam egentligen

borde vara en enkel match för Shelob. Men då Sauron inte kan föreställa sig att hans Ring

ämnas att förstöras, har han en svaghet. Han slåss med terror och hot om våld. Hans skapade

arméer av orcher är avsedda endast för krigets och våldets skull. Lika som Shelob endast vet

att döda och äta. Sam vet något mer. Han bryr sig inte om någon ära, eller berömmelse för att

lyckas besegra den stora spindeln. Han drivs inte av sitt hat mot henne. Han drivs av sin

kärlek för Frodo. Lika som Frodo, Sam och alla de andra fria folken i Midgård drivs av sin

kärlek för sitt land och för varandra och för sin frihet. Sauron och Shelob är onda, de ämnar

att splittra och göra ont, att förgöra. Medan Sam och de andra är goda, då de ämnar att förena

sig mot ondskan och att ta hand om varandra.

                                                          
76 Se filmatiseringen av Sagan om de Två Tornen, scen 66 ”Gollum’s plan”
77  http://en.wikipedia.org/wiki/Tank_Man, hämtad 2010-05-12 efter en sökning på google.se på orden Tank
Man
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    Om då Shelob är den negativa representationen av anima, vad kan vi då identifiera Sam

som? Skogemann skriver att det i sagor oftast är the fool78 som i slutändan går att identifiera

som hjälten. Och att det är en hjälte olik den mytologiska, då det inte handlar om styrka eller

svärdsvingarkunskaper utan en helt annan sak – nämligen att ha hjärtat på rätt ställe.

Skogemann identifierar Sam som en sådan hjälte.79 Då Sam med sitt svärd sticker Shelob

underifrån, i hennes mage eller livmoder menar Skogemann att symboliken med hur en

kvinnas genitalier är en dödlig fiende för en man är nästan övertydlig.80 Jung menar att:

[…] uppgörelsen med anima är mästarprovet. Ty relationen till anima är, återigen, ett modprov
och ett eldprov för mannens andliga och moraliska krafter.81

Sam genomgår sannerligen ett eldprov i sin kamp mot Honmonstret. Det är också efter att

hobbitarnas äventyr är slut och de än en gång befinner sig i Fylke som Sam äntligen vågar

göra nåt åt sin förälskelse i Rosie Cotton. Sam har växt, han har besegrat sin archetypal fear

of women82 som Skogemann uttrycker det, i och med att han besegrat Honmonstret.

    von Franz menar att det finns olika sorters hjältar, däribland den starke mannen och

dummerjönsen.83 Sam är ingen stark man, han är en lustig, småfet hobbit som råkade bli

indragen i den stora kampen mellan gott och ont. von Franz skriver vidare:

Hjälten är alltså den som återställer den normala, medvetna situationen. [---] Därför förefaller
hjälten i viss mån att vara Självet: eftersom han tjänar dess instrument och till fullo ger uttryck
åt det som Självet vill ska hända.84

Hjälten är alltså en sorts sammansmältning med arketypen Självet som dessutom appellerar

till oss i stunder då vi behöver det som mest. Om den unge mannen framför pansarvagnarna

kan vara en hjälte, då kan jag också vara det? Om Sam ”tar tag i saken” och besegrar Shelob

då kan jag också göra det!

Om man bara har sin hjältemyt kan man leva. Man hämtar instinktivt mod ur den. [---] När vi får
höra dessa myter tror vi nämligen att vi nu åter vet varför vi lever, och det förändrar hela vår
livsinställning och kan ibland till och med förändra vårt fysiska tillstånd.85

Detta menar von Franz. Det går att göra en outtömlig lista på populärkultur med filmer och

böcker där den karaktär som verkar minst lämpad för det i slutändan identifieras som hjälten.

                                                          
78Skogemann, 2009, sid. 35
79 ibid.
80 Skogemann, 2009, sid. 43
81 Jung, 1995, sid. 137
82 Skogemann, 2009, sid. 43
83 von Franz, 1987, sid. 52
84 von Frans, 1987, sid. 56
85 ibid, också sid. 57
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Några av de mest kända nutida exempel är Harry Potter, Star Wars, Avatar och just

Härskarringen. Dessa filmer och böcker har den där speciella hjältemyten. Det är den lilla

människan, eller hobbiten, som kämpar och mot alla odds vinner. Dessa berättelser inger hopp

till oss vanliga människor att man inte behöver vara född till att få prinsessan och halva

kungariket, för att kunna bli en hjälte. Sams kamp mot Shelob gör oss alla medvetna om att

även den minst osannolike kan bli hjälte och att så länge vi kämpar av rätt anledning, för

godhet, är halva kampen redan vunnen.

Scen 49 – ”A far green country” - Peripeti
Minas Tirith är under belägring och Gandalf och Pippin befarar slutet.

Pippin: Jag trodde inte att det skulle sluta såhär.

Gandalf: Sluta? Nej, resan slutar inte här. Döden är bara ännu en stig… som vi alla måste gå.

Den här världens grå regnridå dras undan… och blir till silverne glas. Och då ser du det.

Pippin: Vad då, Gandalf, ser vad då?

Gandalf: Vita stränder… och bortom dem. Ett fjärran grönt land under en snabbt stigande sol.

Pippin: Tja, det är ju inte så illa.

Gandalf: Nej. Nej, det är det inte.86

Jag ämnar inte att identifiera några arketyper utifrån denna scen, men anser att dess betydelse

när det gäller symbolik och associationer är alltför viktig för att bortse från.

    Vi människor av västerlandet tycks idag rygga tillbaka för ålderdom och sedermera döden

med en nästan sjuklig rädsla. Att inte vilja dö är givetvis ett naturligt försvar, vår

överlevnadsinstinkt är den mest överlägsna instinkten av dem alla. Men att frukta döden som

slutet på allting torde, enligt mina erfarenheter gällande diskussioner angående ämnet, vara

något av en allmänt given lag. Denna scen, då Gandalf förundrat tittar på Pippin och frågar

vad han kan tänkas mena med slutet kan förhoppningsvis bringa en ände på sådan fruktan.

Det slutar ju faktiskt inte här, enligt Gandalf.

    Jag vet inget om hobbitars eventuella tro på livet efter detta. Inte heller om Gandalfs. Men

då Pippin – och vi åskådare – blint litar på Gandalf, invaggas vi i en trygghet av hans ord.

Gandalf har under berättelsens gång visat prov på sin visdom och sin förmåga att ta rätt

beslut. Han är från början nästan löjligt förtjust i hobbitsläktet för att han ser något mer i dem

än bara piprökandes små tjocka figurer. Det är tack vare Gandalfs tro på hobbitar och hans

ledarskap, råd och beslutsamhet som Midgårds fria folk har en, om än liten, chans mot Sauron

                                                                                                                                                                                    
86 Sagan om Konungens Återkomst, 36.12, disc 2
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och hans arméer av orcher. Så varför ska vi inte lita på Gandalf när han säger att resan inte

slutar här? Det finns ingen anledning för oss att inte ta honom på hans ord då man ser hans

längtansfulla blick när han talar om den snabbt uppstigande solen och det gröna landet.

Gandalf vet. Kanske har han varit där förut? Han är i varje fall inte skrämd av tanken på att

komma dit. Hans ord lugnar Pippin, de ger honom hopp men kan också ge oss vanliga

människor funderingar kring döden och det som kanske kommer efter.

    Denna scen ger ett tydligt exempel på individuell eskatologi. Gandalf och Pippin diskuterar

livet efter döden. Är då döden ond? Det kan den, enligt min tolkning, inte vara om den inte är

splittrande. Döden kan endast vara ond om den sannerligen betyder slutet. Om allt vi känner

och älskar försvinner ut i en svart tomhet, så ja – då är döden ond. Då splittrar den oss, både

fysiskt och psykiskt. Men om vi fortgår, om slutet inte slutar med denna tomhet – hur kan då

döden vara ond? Måhända, bör livet bli alltmer värdefullt för oss om döden verkligen är ond,

men frågan kvarstår om inte det andra alternativet är att föredra.

    Gandalfs beskrivning av livet efter detta är en ljus, grön plats. Det är också en sådan

version av Midgård som han och Pippin kämpar för. Sauron, med sin ondska, gör allt i sin

makt för att förvandla Midgård till en mörk och dyster plats. Som Shelobs tunnel, hård och

kall. Men precis som Galadriel i en ljus glänta drar Frodo på fötter så drar Gandalf metaforiskt

talat Pippin på fötter med sin beskrivning av ett sorts paradis. Tja, tycker Pippin, det där låter

ju inte så dumt och då kan också han se ljuset i tunneln.

    von Franz menar att den sista striden utgörs av döden och det är en kamp som man inte kan

vinna. Det är mörkret, det onda, det vill säga döden som vinner det slutgiltiga slaget.87 Men

hur kan det onda vinna om döden inte är slutet? Om det verkligen är som Gandalf säger, att

det är bara är ännu en stig vi alla måste vandra, en stig som leder fram till något nytt och

vackert – hur kan det då vara ont? Alla förändringar är inte av ondo och om döden inte är det

mörka slutet, utan endast en till förändring – en ny stig att vandra – då kan även vi se ljuset i

tunneln.

Scen 65 –  The Black Gate opens  - Lysis
Aragorn har tagit befälet över en skenmanöver mot Sauron så att Frodo och Sam får lättare att

ta sig fram till Domedagsklyftan. Tillsammans med Gondor och Rohans soldater har han

marscherat till Svarta Porten, vägen in till Mordor. Totalt utnumrerade och med vetskapen att

de inte kan vinna den kommande striden mot Saurons tusentals orcher håller Aragorn ett

klassikt härföraretal.

                                                          
87 von Franz, 1994, sid. 196



27

[---] Det kanske kommer en dag då människornas mord sviker dem. När vi överger vänner och

bryter alla band, men det är inte idag. [---] Idag ska vi strida! Vid allt ni håller kärt på denna

goda jord, bjuder jag er att stå fasta… män av Västern!88

Det är män av Rohan och Gondor som står vid samma sida för att med förenade krafter och

ledda av Gondors rättmätiga konung söka ge de små hobbitarna en sista chans. Dvärgen Gimli

har, när planen tidigare lades fram, konstaterat att det är en liten chans att vinna och att de

med säkerhet går mot döden. De offrar sig för the greater good. Det är dessutom någonting

extra rörande att alla dessa stora krigare tillsammans går ut i strid för att bana vägen för två

hobbitar, som är allt annat än stora mäktiga krigare. Men Midgårds öde vilar på Frodo och

Sams axlar och Aragorn vet detta. Därför är han villig att offra sitt och andras liv för att ge

Frodo och Sam en sista chans att rädda Midgård.

Härföraretal är näst intill standard när det kommer till denna typ av scener. När det är dags för

det slutgiltiga slaget att hållas, då de goda oftast är utnumrerade av fienden och modet börjar

svika männen. Då kliver han fram, härföraren, nästan alltid rider han på en ståtlig häst. Han

håller detta tal som ingjuter hopp hos männen och som påminner dem om vad som är viktigt

här i livet – vad de slåss för. Och som alltid så är det inte för deras liv, utan för deras frihet. Vi

har sett det förut och alltid orsakar det gåshud på våra armar.

    Lena Roos har skrivit en text som tar upp härföraretal i film och text, där just detta tal

ingår. Hon söker finna varför vi tilltalas av just denna typ av tal och denna typ av film. En av

hennes slutsatser lyder:

[…] en verklighetsflykt till en värld av gott och ont, manligt och kvinnligt, vän eller fiende är
tydliga och oproblematiska kategorier […] vilopaus från den komplexa samtiden […].89

Hon söker vidare och kommer fram till att den ovanstående talet av Aragorn inte behandlar

kampen mellan gott och ont, utan snarare rör sig om filmens stora huvudtema, som hon ser

det, nämligen vänskapen mellan män. Enligt min tolkning av filmen så har Roos till viss del

rätt. Det är vänskapen men samtidigt vetskapen om att den minst osannolika människa, eller

hobbit, kan ändra historiens gång och visa sig vara en hjälte som jag anser vara filmens

huvudtema.

                                                          
88 Sagan om Konungens Återkomst, 1.12.04, disc 2
89 Roos, 2008, sid 49
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    Om vi då konstaterar att Aragorn och hans trupp kämpar för godhetens sak, de förenar sig

ju trots allt för att kämpa mot en gemensam fiende som endast vill ödelägga och splittra. Då

kan vi nu se, ur ett mer arketypiskt perspektiv, hur denna scen tilltalar oss.

    Aragorn är en klassik hjälte, han är som en arketypisk mytologisk hjälte ska vara. Han är

inte samma sorts hjälte som Sam. Aragorn är menad att bli konung, det är hans födelserätt,

men det är en tron som han inte är intresserad av. Detta gör honom än mer lämpad att sitta på

tronen, då han inte söker ära eller makt för egen del. De som minst eftersträvar makt bör vara

mest lämpade för att leda. Också Skogemann har identifierat Aragorn som en arketypisk

hjälte vars uppdrag är att bli konung.90 Duriez kategoriserar också han Aragorn som en hjälte

och beskriver honom med ord som ödmjukhet och storhet.91 Just att inte vilja ha makten för

egen del och att offra sig för en större sak brukar bli omnämnt som ödmjukt. Aragorn är då en

hjälte i en klassisk bemärkelse då han leder sin här till ett det slutgiltiga slaget samtidigt som

han tilltalar oss då han är ödmjuk i sin storhet. Det ödmjuka hörs också i hans härföraretal,

Aragorn beordrar inte männen att stanna kvar och slåss för sitt fäderneland som de undersåtar

de är. Han ber dem stanna kvar och slåss tillsammans sida vid sida, för landet de älskar.

    Det måhända att Roos har rätt i sin slutsats att när hon tror att det är enkelheten i kampen

mellan gott och ont och andra motsatspar som tilltalar oss i denna typ av film i allmänhet och

denna typ av scen i synnerhet. Jag vill påstå att det också talar till något djupare inom oss än

just enkelheten. För att knyta an till mina ord i inledningen, så är det min tro att vi behöver

detta för att det talar om för oss att vi blivit förslöade i vårt trygga svenska samhälle. De

offentliga konungar vi har idag är våra politiker och de håller inga sådana här tal. Ingen tycks

kämpa för något till sista blodsdroppen, för att det inte är deras ansvar eller för att det kanske

inte är värt att kämpa för. Vi kanske inte har något i dagens samhälle som är värt att kämpa

för längre. I vår trygghet har våra sinnen förslöats och då vi hör Aragorns tal väcker det något

minne inom oss, de arketypiska urbilderna återkommer och vi minns att kanske är vi ämnade

för mer än vårt dagliga niofem jobb och fredagsmys med familjen.

Scen 66 – ”I can’t carry it for you… but I can carry you.”  - Peripeti
Sam och Frodo är nästan framme vid Domedagsklyftan. Totalt utmattade och eländiga har de

kollapsat på marken. Sam försöker pigga upp Frodo genom att prata om Fylke, men Frodo

berättar att han inte kan se minnas eller se något annat längre då han famlar runt naken i

                                                          
90 Skogemann, 2009, sid. 86
91 Duriez, 2002, sid. 208
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mörkret. Sam fattar då ett beslut. Han kanske inte kan bära ringa, men han kan bära Frodo!

Varpå han plockar upp Frodo på sina axlar och beslutsamt går vidare.

Scen 70 – The crack of Doom – Peripeti med övergång till Lysis
Då Frodo och Sam äntligen kommit fram till Domedagsklyftan och Frodo ska kasta i ringen,

med Sam som uppmanar honom, ångrar sig Frodo. Konsumerad av Ringens makt, tar han den

på sig och deklarerar att Ringen är hans. En förtvivlad Sam blir då nedslagen av Gollum, som

plötsligt gör entré igen. Gollum och Frodo slåss om Ringen, med Gollum som vinnare då han

biter av fingret som Frodo har ringen på. Galen av lycka blir Gollum ansatt av Frodo och de

faller nerför klippavsatsen. Sam vaknar till. Gollum faller ner i elden, mot en säker död, men

det enda han bryr sig om är att han återfått Ringen. Ringen förtärs av eldens hetta. Sam drar

upp Frodo från klippavsatsen.

Jag har här valt att analysera dessa två scener tillsammans, då analysen på så vis kommer att

bli mer utförlig.

    Sam talar om Fylke. Han påminner Frodo om de enklaste sakerna, hur sådden ska sås och

hur man äter de första jordgubbarna med grädde. Under hela denna färd bär Sam med sig sin

längtan hem till Fylke. När nu nöden är som störst och de två hobbitarna inte tycks orka mer,

då är det de enklaste, mest vardagligaste sakerna som han minns. Det som just ifrågasattes i

föregående analyserade scen – det vardagliga som kan få oss att längtansfullt ta vår tillflykt

till det arketypiska – är här det som får Sam att minnas Fylke. Frodo, förtärd av Ringen och

dess börda, minns inte lukter eller smaker. Kanske detta, mer är något annat, upprör Sam.

Frodo ser ut att påbörja samma vandring som Gollum, som inte längre har något hem. Gollum

som inte ens kan minnas var han kommer ifrån eller vad han en gång hette innan Frodo talar

om det för honom. Gemensamt för det som de fria folken i Midgård kämpar för så finns

hemmen där. Där de har sina egna sånger, myter och berättelser. Detta kämpar Sam för, men

Frodo som inte längre ser sitt hem, har därför lite hopp kvar om att orka. Det finns någonting

ömsint vackert i hur Sam lyfter upp Frodo på sina axlar och med tung börda nu går den sista

biten – till vad som sannolikt kommer att bli deras undergång.

    Vad är det då som får Sam att orka? Ringen har förtärt både Gollum och till viss del Frodo,

de är i fysisk mening inte handikappade men i psykisk mening är de mer än så, deras hjärna

och hjärta tycks omintetgjorda av Ringen. Gollum har glömt sig själv, sitt namn. Likaså

Frodo, han har glömt sig själv och sitt hem. De har båda blivit bestulna på det som ger de

mest förankring i tillvaron –  sina hem, en plats att höra hemma och sin egen myt, saker som

bidrar till en egen identitet. Allt de har är Ringen. Rollo May vill belysa för oss den betydelse
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som vår myt – känslan av att höra hemma – har för vårt psykiska välbefinnande.92 Han

beskriver vidare vad myten ger oss:

• Identitetskänsla

• Känsla av gemenskap

• Stöttar […] våra moraliska värden93

Om vi nu antar att hobbitar fungerar ungefär som vi människor gör, så kan slutsatsen snabbt

dras att Frodo och Gollum har förlorat dessa tre viktiga element och då blivit mytlösa, rotlösa.

De har inget hem längre, ingenstans där deras själ hör hemma och den enda gemenskap de

känner är den med Ringen. Det är detta som Ringen gör med den som bär den: Gör bäraren

till en slav utan ett rotsystem som talar om vem man är och var man hör hemma. Enligt May

leder brist på en egen myt till psykisk ohälsa och det är en diagnos som gott duger på Gollum

och Frodo. May menar:

Så tvingande är behovet av att ha en gemenskap, ett hem som vi kan känna att vi tillhör, en
familj där vi beskyddas och kan känna närhet. [---] Vi ropar alla efter en kollektiv myt som kan
ge oss en fast punkt i ett annars kaotiskt universum.94

Det behöver inte påpekas mer att Frodo och Gollum har förlorat den fasta punkten. Hur hör då

myten ihop med arketyperna? Jung menar att det är genom myterna som vi får kontakt med

arketyper95 och precis som Härskarringen kan ses som en myt, där jag nu identifierar dess

arketyper så har givetvis också Sam och Frodo sin egen myt. De har sina egna arketyper och

det som händer om de - eller vi - förlorar kontakten med denna myt eller med förmågan att se

arketyper och deras funktion, är att vi blir lika rotlösa som nu Frodo blivit. Jung menar att om

vi förlorar vårt mytologiska arv, där våra arketyper då ingår, så är det som att förlora sin

själ.96 Vad är då Ringen för sorts ondska om den kan orsaka så att Frodo och Gollum blir

själlösa?

    Ringen är en del av Sauron, som representerar ondskan själv. Nazgûlerna, identifierades

tidigare som den onda maktens arketyp, med besatthet som signum. Då Nazgûlerna har blivit

det de är på grund av Saurons görande och med tanke på vad Ringen gör med den som bär

den, kan slutsatsen dras att Sauron är ond. Hans mål är att förslava och förstöra, att splittra,

och de handlingar han hittills begått tyder alla på att han inte ämnar något annat än just denna

förödelse. Med detta kan också antas att Ringen är ond. Jungs arketyp skuggan är den arketyp

                                                          
92 May, 1994, sid. 19
93 May, 1994, sid. 34-35
94 May, 1994, sid. 56-57
95 May, 1994, sid. 42
96 May, 1994, sid. 41
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som representerar sådant som vi människor helst döljer för oss själva, det vill säga fel och

brister, men som vi ofta ser hos andra.97 Sharp beskriver det som:

[…] bortträngda önskningar, primitiva impulser moraliskt undermåliga motiv,
infantila fantasier […]98

Dessa fel och brister, som vi till vardags gärna kallar dem, kan upphöra om vi istället för att se

de hos andra, inser att vi har dem själva och på så vis tar itu med skuggan. Det som man

irriterar sig på hos någon annan är oftast det som man själv har/gör på ett omedvetet plan och

starkt ogillar hos sig själv. Ringen kan sägas vara skuggans arketyp men då en skugga utan

räddning. Som om skuggarketypen har tagit hela Frodo och Gollums väsen i besittning och

det enda som finns kvar är mindre smickrande sidor hos dem båda. Ringen appellerar till det

negativa och onda i alla som rör vid dem. Även om Ringen bärs för en god sak, och gott

skulle försöka göras med den, så skulle skuggan, beblandad med Saurons ondska, endast göra

ont genom bäraren.

6. Sammanfattande slutsatser

• De arketyper som jag identifierat i de scener som valts ut med fokus på peripetin och lysis

är:

1. Nazgûlerna som den onda maktens arketyp

2. Gandalf, som den vise gamle mannen

3. Shelob, som den negativa anima

4. Galadriel, som den positiva anima

5. Sam, som den dåraktige hjälten

6. Aragorn, som den mytologiske hjälten

7. Ringen, som skuggan

• De känslor samt associationer som detta identifierandet kan aktualisera hos oss sker

främst i de mest vardagliga situationer. Genom att se hur arketyperna i Härskarringen

löser sina problem och utkämpar sina strider kan det vara oss behjälpligt då vi känner ett

släktskap med dessa karaktärer och i viss mån ser upp till dem. Vi berörs av Gandalfs

beskrivning av livet efter döden, det kan öppna upp till nya tankar om individuell

                                                          
97 Sharp, 1993, sid. 170
98 Sharp, 1993, sid 171
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eskatologi. Genom Aragorns härföraretal om förening av krafter och modet att kämpa för

varandra, kan vi bli inspirerade till små, vardagliga hjältedåd då vi inte ger upp trots att vi

verkar i underläge. Och främst genom att se hur den enkle lille hobbiten Sam identifieras

som en hjälte, den viktigaste hjälten, kan detta visa oss att den mest osannolike personen

kan göra de största underverken av dem alla.

• Funktioner som arketyperna uppfyller är att de underlättar för oss att hålla en sorts balans

mellan godhet och ondska, rätt och fel. Då vi har identifierat arketyperna och förstår deras

funktioner så ger det oss mer struktur på vår vardag, då vi kan känna igen arketyper även i

vår värld. Deras symboliska värde blir då också betydelsefullt för oss. Då vi ser vad som

symboliserar en hjälte och sedan kan eftersträva detta. Eller förstå att vi alla i viss mån bär

på vår egen Ring, i form av arketypen skuggan. Således måste vi alla besöka

Domedagsklyftan och där förgöra vår negativa skugga, vilket lättar vår börda och

förhoppningsvis gör oss till godare människor.

7. Avslutande diskussion

7.1. En diskussion om metod
Jag har från denna uppsats början varit mest nyfiken på varför vi dras till berättelser som

Sagan om Konungens återkomst. Men hur ska jag angripa denna nyfikenhet? Denna uppsats

har fått en högst personlig prägel och emellanåt ges exempel från mina egna personliga tankar

och erfarenheter. Jag anser att detta har varit nödvändigt då ämnet rör sig kring mänskliga

känslor och associationer. Visas dessa inte lättast genom tydliga exempel? von Franz menar

att tolka sagor är ett slags hantverk och att tolkaren själv spelar en tydlig roll, då det kan

liknas vid en sorts terapeutisk form. von Franz uppmanar tolkaren att gå in i det med hela ert

väsen.99 Jag anser mig att ha gått in med hela mitt väsen i denna tolkning och med stöd av

tidigare forskning vågat ”krydda” med känslor och personliga erfarenheter.

    Utifrån von Franz metod sagotolkning har jag med hjälp av arketypteorin analyserat mina

valda scener och sökt besvara mina frågeställningar. Då urvalet av scener skulle göras, var

mina främsta kriterier att dessa scener skulle ha något att säga. Händelser i en berättelse som

leder till olika höjdpunkter eller djup är det som benämns peripetin. Dessa höjder och djup

                                                          
99 von Franz, 1987, sid. 23
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leder oftast fram till själva lösningen, lysis.100 Vissa utvalda scener, såsom The Fall of

Osgiliath samt A far Green Country utgör måhända inte lika påtagliga höjder och djup som de

andra scenerna, men för att kunna belysa arketyper samt annan symbolik har de varit av stor

vikt för denna uppsats djupare andemening.

    Att använda sig av von Franz metod har visat sig förenkla och motiverar urvalet av scener

till denna uppsats. Jag har, som tidigare påpekats under rubriken Metod, inte använt mig av

den mer utförligare sagotolkningsmetoden, då det endast är ett fåtal scener och inte en hel

berättelse som varit i fokus. von Franz menar att anledningen till varför vi tolkar sagor och

myter ur ett psykologiskt perspektiv, är att vi önskar både en förnyelse och förståelse av de

arketypiska bilderna.101 Hon menar också att det viktigaste med tolkningen är att tolkaren

själv blir nöjd och lycklig av sin tolkning då den skall verka tillfredsställande.102 Med

bakgrund av detta vill jag påstå att jag uppnått det med min uppsats. Förhoppningsvis kan den

intressera andra läsare, men arbetet med denna arketypiska analys har i allra högsta grad

berikat just mig och stillat min nyfikenhet.

7.2. Identifierandet av arketyper – mål och mening i vår vardag
Denna film är bara ett exempel på så många andra som under årens lopp har fascinerat oss

människor, inte bara i den 90 minuters långa eskapism som uppstår på biografen eller hemma

i soffan, utan främst den eskapism som kvarstår och ibland förstärks långt efter att ridån

rullats ner. Jag kan endast tala för mig själv, men det kan likväl duga gott som exempel: Hur

många gånger har jag inte spelat upp en scen i mitt inre, hört Aragorns härföraretal vid Svarta

Portarna i mitt bakhuvud, då jag har sysslat med de mest vardagligaste sakerna. Mumlat orden

but it is not this day…! när jag diskat, eller tänkt på Sam när jag ätit jordgubbar med grädde.

Jag har till och med anordnat maskerad med temat på Härskarringen under några år då jag

fyllt år. Måhända att jag är ett riktigt fan, eller som det brukar heta, en riktig nörd.103 Men det

är inte endast Härskarringen som tilltalar mig, även andra filmer och böcker med liknande

tema. Då Ridley Scotts nyinspelning av Robin Hood just nu visas på bio och jag samt min

trogne och likväl nördiga vän såg den, så grät jag. Det kanske inte är konstigt att gråta när

man ser film, men att gråta vid den stora ”nu ska vi slåss för vår frihet” scen då mest svärd

                                                          
100 von Franz, 1987, sid. 34
101 von Franz, 1987, sid. 38
102 von Franz, 1987, sid. 39

103 definieras enligt NE: enkelspårig och något löjeväckande person med fanatiskt detaljintresse men förment
undermålig social kompetens. Hämtad 2010-05-17
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svingas och hjälten just har hållit sitt härföraretal kanske inte är vad varje människa gör. Men

det rör vid något djupt liggande inom mig. Jag gråter aldrig till kärleksfilmer, eller när det är

sorgligt, jag berörs inte av berättelser om fashionabla kvinnor i New York som köper skor och

väskor för tusentals dollar, som i Sex and the city filmerna. Jag berörs av hjältar på slagfält

som inte bara slåss för sina liv, utan för sin frihet. Jag berörs av enkla framställningar av

arketyper som talar om för mig att det finns något mer i denna värld än just skor och väskor.

    Det som berör mig mest i Konungens återkomst är hur den minst sannolike kan bli hjälte.

Frodo är den som blivit mest känd av karaktärerna och Aragorn är måhända den som tillslut

blir konung och ställer mycket till rätta. Men det är Sam som med sin vardagliga klokhet och

sin bakgrund som trädgårdsmästare berättar för oss att vi egentligen inte behöver ha några

förutsättningar förutom kärlek och mod, för att bli en hjälte. Och det är betryggande då hjälten

är en av de arketyper som får mest genomslag och är mycket betydelsefull för oss. May menar

att vi behöver våra hjältar:

Hjältarna bär på vår längtan, våra ideal, våra förhoppningar och trosföreställningar […]104

Hjältar står för det goda i den fiktionella och i vår reella värld. Vi ser Moder Teresa som en

hjälte, hon slogs för de svaga. Vi ser Churchill som en hjälte, han hjälpte till att besegra

Hitler. Vi ser Wallenberg som en hjälte, han räddade oskyldiga liv. Vi ser t.o.m. Bono från U2

som en hjälte, då han slåss för människors rättigheter och vill göra gott. Dessa kända personer

brukar bli identifierade som just hjältar. Även ”vanliga” människor kallas ibland hjältar när de

gör något modigt, något som ingen tycks förvänta sig. Precis som att ingen tycks förvänta sig

att Sam ska rädda hela uppdraget med att förgöra Ringen, då han troget bär Frodo på sina

axlar. På samma sätt blir Hitler, genom sina handlingar ondskan personifierad.

Dokusåpakändisen som har sex i tv blir identifierad som horan och Jan Eliasson är genom

sina handlingar närmast identifierbar som den vise gamle mannen. Genom identifierandet vet

vi att vi har våra egna hjältar och våra egna fiender. Också vi har något att slåss för, måhända

är det inte med svärd och pilbåge på slagfältet, utan kanske med våra pennor och datorer.

    Duriez tror att en av anledningarna till att Tolkiens verk är så omåttligt populära är att de

ger oss hopp samt anledningar att kämpa för det som är både sant och värt att älska.105

Skogemann ser Härskarringens storhet i dess förmåga att presentera vår världs och dagens

problem för oss och sedan ge oss hjälp till hur vi ska lösa dessa problem. Allt detta är lättare

att ta till sig genom den rika flora av arketyper som finns i Härskarringen då de symboliserar
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människor och händelser i våra egna liv.106 Både Duriez och Skogemanns förklaringar till

Härskarringens popularitet är något som får mitt medhåll. Förklaringar som egentligen inte

bär någon djupare, mer invecklad psykologisk beskrivning till varför det tilltalar oss. Det är

mer tolkningar av egna och andras erfarenheter som ligger till grund för dessa förklaringar.

Lika som mina egna och bekantas känslomässiga reaktioner och associationer ligger till grund

för val av frågeställningar till denna uppsats. Jag ville inte endast identifiera arketyperna, utan

även se på de associationer och känslor som uppkommer med dem, samt deras funktioner.

Efter att ha analyserat de valda scenerna och förhoppningsvis svarat på ovanstående frågor så

har jag också rört vid den stora underliggande frågan: Finns det en mening med detta som kan

leda till reflexioner och funderingar kring vårt mänskliga beteende? Jag har själv haft just

denna fråga i mitt bakhuvud under uppsatsens hela gång, då den övergripande meningen med

själva analysen är att se hur Härskarringen med dess arketyper och symbolism kan uppbringa

känslor och härleda till funderingar på varför vi gör som vi gör i vår värld. Genom att

identifiera oss med Sam kan vi förhoppningsvis också lära oss något av honom genom att se

hur hans mod och kärlek för Frodo får honom att kämpa för the greater good. För det är på

något vis andmeningen med denna uppsats: Att det finns saker värt att kämpa för och att

hjältar inte alltid kommer i den förpackning man är vana att se dem. Ibland har de stora

muskler och svingar tvåhandssvärd. Och ibland har de stora, håriga fötter och är

trädgårdsmästare till yrket. Och det, det är nog de allra bästa hjältarna.
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