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ABSTRACT 
 
I den här magisteruppsatsen gör jag en deskriptiv innehållsanalys av den Schweiziske 
psykologen Carl Gustav Jungs verk den Röda Boken. Jag kommer att använda mig av 
tre målningar från boken och via dem analysera Jungs process i arbetet och hur de 
speglar hans liv under denna period. Min frågeställning är om skapandet av den Röda 
Boken även innebar en spontan bildterapi för Jung. Lyckas Jung via skapandet av 
bilderna och skrivandet av boken även bedriva och hitta en ny väg för egenterapi? 
Slutligen så kommer jag fram till att Jung via sitt arbete med den Röda Boken och den 
katarsis som medföljer, hittar nya metoder för terapeutiskt arbete som senare kom att 
utvecklas till den analytiska psykologin. Det blev också en sorts egenterapi där Jung 
börjar integrera sedan barndomen förträngda delar av sin personlighet. Och det är i 
uppbrottet från Freud som dessa har aktualiserats. Enligt min tolkning så är det dock en 
del av Jungs personlighet som han aldrig riktigt kommer att erkänna, som han bara 
utforskar genom den Röda Boken. Det är konstnären Jung, som enligt Jung själv krockar 
med vetenskapsmannen Jung. Men den Röda Boken är i allra högsta grad ett 
konstnärligt verk som visar på konstens läkande funktion.  
 
Nyckelord: Carl Jung, Röda Boken, bildterapi, Jungiansk psykologi, arketypteori, 
outsider art 
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INLEDNING 
 
Bakgrund: Den Röda Boken 
 
Den Schweiziska psykologen Carl Gustav Jung börjar skriva den Röda Boken 1913 i 
samband med den schism som skedde mellan honom och hans läromästare Sigmund 
Freud. Deras idéer visar sig vara oförenliga och konflikten eskalerar tills relationen 
bryter samman helt och hållet. Detta leder till att Jung blir utfryst ur det psykoanalytiska 
förbundet och därefter befinner sig isolerad och utsatt. En period av depression och 
livskris följer detta, då Jung konfronteras av en uppsjö av känslor och bilder som 
stormar upp i hans inre. Han möter denna kris genom att förhålla sig kreativt till sina 
inre processer. Jung skriver ner sina fantasier och drömmar i några svarta 
anteckningsböcker, detta material för han sedan över som målningar och kalligrafisk 
skrift i en inbunden röd bok som han har i sitt arbetsrum. Delvis använder han sig av 
den aktiva imaginationen, en teknik han nu utvecklar för att försöka förstå och komma 
närmare det inre materialet. Men han inspireras även av andra författare. En av dessa 
böcker är Dante Alighieris bok Inferno, där Dante vägleds genom helvetet av poeten 
Virgil. Jung i sin tur, blir vägledd i den Röda Boken av figuren Philemon. Jung har även 
blivit inspirerad av William Blakes bok från 1790 Äktenskapet mellan himmel och 
helvete. Där Blake beskriver sin egen nedstigning i helvetet. I Blakes bok så är både den 
materiella världen och den fysiska lusten del av den gudomliga ordningen. Detta 
tangerar Jungs Röda Bok där Jung hela tiden strävar efter att förena motsatserna. Jung 
är även inspirerad av Friedrich Nietzsches bok från 1883 Thus Sprach Zaratustra där 
han anammar Bibelns formspråk för att presentera idéer som är motsatta till den kristna 
och judiska moralen. Goethes Faust (1808) är också en viktig inspirations källa för 
Jung.  
  
Den Röda Boken har inget linjärt narrativ utan utspelar sig genom olika kapitel. Dessa 
inleds alltid med att Jung först beskriver en dialog som han för med en gestalt eller 
figur, och därefter följer ett stycke där Jung reflekterar över vad samtalet kan betyda. 
Boken är indelad i tre delar. Den första delen heter Liber Primus och denna handlar om 
hur Jung återtar den förlorade kontakten med sin själ. Här börjar en dialog mellan Jung 
och hans själ om hans inre tillstånd. Han upplever att han i sitt yttre liv har nått 
framgång och rikedom men att han trots detta upplever en själslig förlust. I början av 
den Röda Boken så talar Jung om ”tidens ande” kontra ”djupets ande”. Tidens ande 
förknippar han med det yttre livet, intellektet, vetenskapen och sina prestationer. 
Djupets ande stod för det inre livet och själen. Tidens och djupets ande blir en 
omskrivning av hans två olika personligheter, en extrovert och en annan introvert.  Att 
bara ha identifierat sig med tidens ande, eller den extroverta sidan har gjort honom 
arrogant och högmodig menar han. Han har nedvärderat den introverta och de 
irrationella och icke önskvärda sidorna av sig själv. Därför behöver han nu ta kontakt 
med sin själ och återknyta kontakten med sitt inre liv. I boken skriver Jung: ”The spirit 
of the depths opened my eyes and I caught a glimpse of the inner things, the world of 
my soul, the many formed and changing”1  
 
I början av den Röda Boken skriver Jung hur han begår ett mord på hjälten Siegfried. 
Denna hjälte menar Jung är en symbol för hans förvuxna ego som enbart identifierat sig 
med det yttre livet. Detta inleder resan inåt som utvecklas och breder ut sig i den andra 
delen av boken som heter Liber Secundus. I Liber Secundus fortsätter Jung att möta 

                                                 
1 Jung, C.G. 2009, s.237 
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olika gestalter som han för dialoger med. Genom att interagera med dessa karaktärer blir 
Jung sakta mer medveten om sidor av sig själv som han har förtryckt eller nedvärderat. 
Slutligen i tredje delen som heter ”Scrutinies” så försöker Jung se på sina brister på 
ärligt sätt. Här finns fröna till det som skulle utvecklas till Jungs analytiska psykologi. 
Ur skrivandet av Röda Boken kommer hans idé om individuationsprocessen som är ett 
begrepp som innefattar mötet med skuggan och självets arketyper. Enligt honom så är 
detta möte både omskakande men också fruktbart och leder till ett växande in i en större 
helhet och ett mer balanserat medvetande. Själva författandet av boken pågår ända fram 
till 1930 men är baserad på erfarenheter Jung har mellan 1913 och 1916. Efter 1930 lät 
han den vila i årtionden utan att skriva någonting i den. År 1959 försöker han skriva 
klart den. Han börjar då skriva en epilog men blir aldrig klar. Boken avslutas i mitten av 
en mening. Den Röda Boken publicerades aldrig under Jungs livstid. Detta eftersom 
Jung trodde att hans vetenskapliga auktoritet då skulle ifrågasättas. Den Röda Boken 
kan därför som jag ser det betraktas som ett konstnärligt och självterapeutiskt arbete. 
Analysen som jag gör i denna uppsats har också detta som en utgångspunkt.  
 
Vid första anblick kan bokens innehåll nästan verka övermäktigt. Bokens format är i sig 
väldigt stor. Den väger 4 kilo och dess storlek är 400 x 304x 44 mm. Texten är på 
Tyska, skriven i medeltida kalligrafi och är fylld med kryptiska bilder som har tät och 
ibland svårtolkad symbolik. I en artikel om den Röda Boken i The New York Times 
skriver journalisten Sara Corbett om Sonu Shamdasanis arbete med översättandet och 
fotnotskrivandet av boken: 
 

 
In order to understand and decode the Red Book, a process he says required more than 5 
years of concentrated work-Sonu Shamdasdani took long, rambling walks on London´s 
Hampstead heath. He would translate the book in the morning, then walk miles in the 
park in the afternoon, his mind trying to follow the rabbit´s path Jung had forged through 
his own mind.2 

 
 
Shamdasani har själv rekommenderat att man spenderar minst ett år med att studera 
boken innan man börjar skriva om den på grund av dess komplexa natur. Detta är 
någonting jag själv stötte på när jag tog mig an boken. Det tog tid att sätta sig in i den 
och det kommer hela tiden fram nya vinklar och inblickar i vad Jung kan ha menat med 
den. Det blir också nödvändigt med en tydlig avgränsning, att välja ut delar som står i 
relation min frågeställning i denna uppsats. Att skriva om Röda Boken som helhet skulle 
vara ett massivt arbete som är mer ämnat för ett större forskningsarbete än en 
magisteruppsats. De tre bilderna jag valt att fokusera på ger inblick i bokens helhetliga 
innehåll. Det är också enligt min uppfattning en bra ingång till att förstå hur Jung tänkte 
när han bearbetade sin kris. 
 
 
 
Problemformulering 
 
Mitt syfte är att analysera innehållet av Jungs Röda Bok3 och därigenom se om den 
Röda Boken fungerar som en spontan bildterapi för Jung. Finns det en inneboende 
läkande förmåga i det konstnärliga skapandet för Jung? När Jung skrev den Röda Boken 
                                                 
2 Corbett,Sara., international.nytimes.com, 20091609 
3 Jung, C.G., 2009. 
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befann han sig i ett tillstånd av inre kris. Han hade precis brutit med Sigmund Freud och 
han kämpade för att göra sin egen röst hörd på den psykoanalytiska scenen.  Genom att 
möta sitt inre via en serie aktiva imaginationer vill jag påvisa att Jung konfronterade sin 
kris på ett kreativt sätt. Han målade sina drömmar och fantasier och lade ner mycket tid 
på att skriva ner det han upplevde i minsta detalj. Detta skapade tillslut det långa eposet 
som sedan skulle bli den Röda Boken.  
 
Problemavgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa min problemformulering genom att välja ut och diskutera tre 
stycken av de målade bilderna som finns i den Röda Boken. Min frågeställning är att jag 
vill se huruvida dessa tre bilder bidrog till att skapa en läkning av Jungs kris. Skälet till 
att jag har valt dessa tre bilder är också för att jag upplever att de tillsammans ger en bra 
inblick i den Röda Bokens innehåll. Den första bilden föreställer en drake och båt och 
visar på den begynnande krisen.  Den andra bilden föreställer en död drake som det 
växer blommor ur, vilket illustrerar hur krisen börjar avta och att ett stabilare tillstånd 
uppstår. Slutligen så föreställer den sista bilden ett barn som i min mening visar på en 
transformation och förändring hos Jung som tar honom ur krisen. Jag kommer att först 
presentera varje bild var för sig. Sedan kommer jag göra en längre analys av bildens 
innehåll och hur den fungerar i förhållande till Jungs process. Här vill jag tillägga att 
eftersom bilderna i boken ofta presenteras som serier i följd så kommer jag även hänvisa 
till vissa andra bilder, än de tre jag valt att beskriva i detalj, för att skapa större klarhet. 
Sedan följer en diskussion om den Röda Boken i relation till bildterapin. Efter det 
sammanfattar jag och för en slutdiskussion där jag diskuterar Jungs komplicerade 
förhållande till rollen som konstnär i skapandet av den Röda Boken. Slutligen gör jag en 
summering av Röda Bokens handling. 
 
Forskningsmetod 
 
Denna magisteruppsats är en deskriptiv innehållsanalys av den Röda Boken där jag 
redogör för innehållet och analyserar för frågeställningen relevanta utvalda delar. Jag 
kommer använda mig av Jungs teorier som ett analysredskap. Då min frågeställning 
inbegriper bildterapin som begrepp så tillämpar jag även ett bildterapeutiskt perspektiv i 
min forskningsmetod. Med detta teoretiska perspektiv fördjupar jag förståelsen av 
materialet i den Röda Boken.  
 
Teoretiska ingångar och centrala begrepp 
 
Min uppsats kommer bestå av ett litteraturstudium där jag redovisar innehållet i Jungs 
Röda Bok. För att sedan med hjälp av andra texter göra en djupare analys av den utifrån 
ett bildterapeutiskt perspektiv. Jag kommer fokusera på tre av målningarna i boken och 
utgå ifrån dem i min analys. Jag kommer att använda mig av Jungs arketypteori och 
även hans idé om amplifikation i min analys. Arketypen är en typ av ”urbild” som för 
Jung var ett sätt att beskriva de oordnade formerna i det mänskliga omedvetna som tar 
form i mötet med medvetandet. Några exempel på dessa är modern, hjälten, frälsaren, 
anima, död och pånyttfödelse, floden och barnet. Dessa omedvetna arketyper kan ta sig 
form i religionen, sagor, konst, och myter. Arketypen är en typ utav grundläggande 
tankemönster. I den Jungianska individuationsprocessen är målet att integrera dessa 
arketyper i människans medvetande så att de inte blir till psykologiskt störande element. 
I den Jungianska psykologin så ser ett gradvist möte med olika arketyper genom 
individuationsprocessen. Den beskriver en integration av omedvetet material. Detta sker 
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när det personliga och det kollektiva omedvetna möter och assimileras i medvetandet. 
Detta kan ske via aktiv imagination, drömmar och fri association. 
 
Författaren Torsten Rönnerstrand skriver om arketypteorin i sin bok Arketyperna och 
litteraturen.  Han skriver om uppbrottet som Jung gjorde från Freud som baserade sig 
mycket på deras olika idéer om libidobegreppet. Freuds idé var att libidon endast 
utgjordes av den mänskliga sexualiteten medan Jung hävdade att det var resultatet av 
flera olika drivkrafter.4 Jung ansåg att det var en: ”ospecificerad psykisk energi som 
visserligen kan framträda i form av sexualitet men lika gärna kan manifestera sig i form 
av religiösa, intellektuella eller sociala behov”.5 Neurosen är inte bara ett tecken på 
förträngd sexualitet menade Jung ”utan också genom att sociala, intellektuella religiösa 
eller konstnärliga behov förträngts.”6.  Alltså var ”driften till kulturellt skapande lika 
grundläggande som sexualdriften.”7 De hade även olika syn på människans omedvetna. 
Freud såg det undermedvetna som en farlig plats som behövde belysas medan Jung 
ansåg att det var en plats som innehöll ”källan till livets mening”.8 Jung ansåg också att 
det fanns en djupare nivå som han kallade för det ”kollektivt omedvetna”. Detta 
innehöll enligt Jung ”genetiskt bestämda mönster som tenderar att styra våra tankar, 
känslor och föreställningar i likformiga banor.” I detta kollektivt omedvetna fanns 
psykiska strukturer som var nedärvda. De definierade Jung som ”ett varaktigt mönster 
som manifesterar sig indirekt genom bilden, iden eller den fysiska händelsen. Jung 
antog att dessa nedärvda arketyper manifesterar sig i drömmar och fantasier, men också 
i vissa former av diktkonst, särskilt myter och sagor. Därför gör teorin om arketyperna 
anspråk på att kunna förklara de stora likheter som observerats mellan myter och sagor 
från skilda tider och kulturkretsar.”9 Arketypen i sig kan inte observeras, bara bilderna 
av den.  Arketypen i sig är alltså tidlös men den påverkas av sitt sammanhang och den 
tid utifrån vilken form den tar. 
 
Individuationsprocessen 
 
Denna process kan bäst beskrivas som ”den differentieringsprocess som till sitt mål har 
den individuella personlighetens förverkligande”.10 Den sker via en pendling mellan 
medvetet och omedvetet. Från tidig barndom där människan är till stor del omedveten 
och är under arketypernas inflytande till en befrielse från detta tillstånd när människan 
mognar och utvecklar intellektet. Till att slutligen integrera dessa två sidor till en större 
helhet vilket är individuationens mål. Individuationsprocessens symboler utvecklas 
stegvis. Varav den första är skuggan, sedan anima för mannen (den inre kvinnan) och 
animus för kvinnan (den inre mannen). Sista steget i processen är mötet med den vise 
gamla mannen eller kvinnan även kallad mana-personligheten. Detta i sin tur leder till 
det sista steget som är mötet med självet. Individuationen var viktig ansåg Jung för det 
var på det här sättet som vårt ego kom i kontakt med och slutligen fick ett fungerande 
relation till den omedvetna inre världen. Att börja på individuationens väg innebär ett 
möte med skuggan vilket kan innebära en törn för personan. Personan är även kallad 
skådespelarmasken och är den goda sidan vi vill visa upp för omvärlden. Men i mötet 
med skuggan så tvingas vi ta av oss masken och visa vilka vi egentligen är med våra 

                                                 
4 Rönnerstrand, Torsten. 1993 s.10 
5 Ibid, s.10. 
6 Ibid, sid. 10. 
7 Ibid, s.11. 
8 Ibid, s.11. 
9 Ibid, s.12. 
10 Jung, C.G.,1992, s.364. 
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brister och svagheter. Detta kan upplevas som störande av de som är närmast oss och 
känner oss bäst eftersom vi nu håller på att förändras. Individuationen tillåter oss alltså 
att komma närmare den vi egentligen är. Detta kan innebära en större känsla av frihet 
och att man har hittat rätt i sitt liv för det inre och yttre livet står nu mer i samklang med 
varandra. Här följer en beskrivning av individuationsprocessens arketyper, steg för steg: 
 
Skuggan:  
 
Skuggan är den arketyp som enligt Jung påverkar och stör jaget. I boken Psykets 
dynamik och struktur11 så beskriver han skuggan som ett:  
 
 

moraliskt problem som utmanar jag-personligheten i sin helhet, ty ingen kan förverkliga 
skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsamhet. Vid detta 
förverkligande handlar det om att erkänna att också de dunklare aspekterna av ens 
personlighet existerar. Denna akt är den nödvändiga grundvalen för all självkännedom 
och möter därför i regel betydande motstånd. Som en psykoterapeutisk åtgärd kräver 
självkännedom ofta ett mödosamt och långvarigt arbete.12 

 
 
Delar av skuggan går att assimilera in i den medvetna personligheten men andra delar är 
mycket svårare. Ofta projiceras detta material ut på andra och blir därför svåra att ta 
ansvar för. En människa kan hålla på att förstöra sitt eget och andras liv utan att vara 
medveten om att det är han själv som ligger bakom det om man inte är medveten om sin 
skugga. Skuggan förblir en omedveten faktor. Att göra det personligt omedvetna 
medvetet leder till en integration av skuggan och är den första etappen i den analytiska 
processen menar Jung. Detta möjliggör kunskap om anima/animus. 
 
 
 
 
 
Anima/Animus:  
 
Anima är den inre kvinnliga delen av mannen och animus är den inre manliga delen av 
kvinnan. Som arketyp hör den till det kollektivt omedvetna. Eftersom mannens 
känslighet ofta förtrycks så är det ett av de mest vanligt förkommande komplexen som 
finns. Kan anima/animus integreras så kan en stor kreativ förmåga frigöras. 
Anima/animus kan sedan fungera som en mellanhand mellan egot och det omedvetna.  
Den första projektionsbildande faktorn för en sons anima är hans mor och för en dotters 
animus sin far. Jung menar att anima/animus projektionerna är svårare att komma över 
än skuggprojektionerna. Detta pga. att man möter ofta ett moraliskt motstånd, fördomar 
och tabun när man försöker integrera denna arketyp.  Medvetenheten om anima/animus 
kan enligt Jung bara uppstå i relation till det motsatta könet, där uppstår projektionerna. 
I modern tid har genus perspektivet utvecklats. Idag finns genusvetenskap integrerat i de 
flesta utbildningar på universitetet.   
 
 
 

                                                 
11 Jung, C.G., 1994. 
12 Ibid, s.21. 
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Den gamle vise: 
 
Detta är den tredje av de arketyper som finns med i Jungs individuationsprocess och är 
enligt författaren Torsten Rönnerstrand ”personifikationen av den andliga principen”.13 
Den kan visa sig i en persons fantasier, drömmar, sagor eller myter som en trollkarl, 
andliga lärare, eller vis man eller kvinna. Denna arketyp blir en vägvisare och är nära 
besläktad med de skapande krafterna i det omedvetna.  
  
Självet:  
 
Jag-personligheten påverkas av integrationen av det kollektiva omedvetna innehållet 
som sker när de opersonliga projektionerna blir upplösta. Det integrerade delarna är 
delar av självet. Ju mer av det omedvetna innehållet som assimileras av jaget desto 
närmare kommer jaget självet. Här assimileras den projektionsbildande faktorn och 
därför blir det lättare för jaget att gå i fällan av att identifiera sig med materialet. Självet 
representerar det totala psyket, det medvetna och omedvetna aspekterna tillsammans. 
Det är individuationsprocessens slutliga mål att jaget skall underordna sig självet. 
Självet är den centrala ordnande arketypen som representerar människan som helhet. 
Exempel på symboler för Självet är cirkeln, kvadraten, kvaterniteten och mandalan.14 
Om självet skriver Jung: ”Självet är icke endast medelpunkten utan även det omfång 
som i sig innesluter medvetet och omedvetet: det är centrum i denna totalitet, liksom 
jaget är centrum för medvetandet.15 
 
 
Jag kommer även att använda mig av amplifikationsteorin från den analytiska 
psykologin när jag analyserar materialet ur Jungs Röda Bok. Amplifikationen sker när 
man fördjupar och utvidgar en bild från drömmen eller fantasin genom att gör 
associationer från konsten, mytologin, religionen, mystiken, folksägner, etc. På detta 
sätt kan man få en tydligare bild av vad fantasibilden vill säga.  
 
 
Aktiv imagination 
 
Aktiv imagination är en teknik som Jung utvecklade för att utforska människans 
undermedvetna. Ett sätt att göra detta är att inleda dialoger med det undermedvetna 
innehållet genom att personifiera det.  Detta är vad Jung gör igenom stora delar av den 
Röda Boken. I sin bok Mitt liv beskriver han det som: 
 

 
Vad det framförallt kommer an på är att skilja mellan medvetandet och innehållen i det 
omedvetna. Dessa måste man så att säga isolera, och detta är lättast, om man 
personifierar dem och sedan utifrån medvetandet upprättar en kontakt med dem. Blott på 
så sätt kan man beröva den makt som de eljest utövar över medvetandet.16 

 
 

                                                 
13 Rönnerstrand, Torsten, 1993. S. 15 
14 Jung,C.G., 1992, s.368. 
15 Ibid 
16 Ibid, s. 173 
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Sonu Shamdasani skriver i introduktionen till den Röda Boken om Herbert Silberer som 
var en psykolog i Wien som år 1909 och framåt gjorde experiment på sig själv. Han 
utforskade hypnogogiska tillstånd där han lät inre bilder att träda fram. Dessa bilder 
representerade symboliska avtryck av tidigare tankeströmningar. Han brevväxlade med 
Jung och skickade artiklar till honom om dessa experiment.  År 1912 experimenterade 
professor Ludwig Staudenmaier med automatisk skrift. Han lät föra en dialog med inre 
gestalter och skrev ner dialogen dem emellan. Alltså var Jungs aktiva imagination lik 
redan existerande tekniker som han kände till.  
 
I den Röda Boken gör Jung samma sak. Han skapar medvetet fantasitillstånd när han är 
vaken, och träder sedan in i dem som om de vore ett drama. Här kan man tydligt se 
influensen av den mytologiska litteraturen Jung har läst skriver Shamdasani. Strukturen 
i boken påminner om Dantes Inferno där Dante blir vägledd genom helvetet av poeten 
Virgil. I Jungs fall blir han vägledd av Philemon. I den Röda Boken möter vi en uppsjö 
av karaktärer från Jungs fantasi som han har ingående dialoger med. Elijah som sen 
utvecklas till gestalten Philemon. Salome, den rödhåriga kvinnan, tiggaren, eremiten, 
ormen, bibliotekarien, och flera andra. Man ser gång på gång hur dessa figurer 
representerar förträngda känslomässiga komplex hos Jung som han förlagt till det 
omedvetna.  
 
Metoden med aktiv imagination var också ett sätt för Jung att få kontroll över den 
uppsjö av bilder som strömmade över honom under den krisperiod han genomgick efter 
hans uppbrott med Freud. Om detta skriver Matthew Spano: 
 

 
Personifying and relating to the forces of the unconcious is essential to Jungian theory, 
for in doing this one can gain some measure of control over forces that previously 
threatened to inflate the ego…Active imagination is one of the practices and techniques 
that Jung used to facilitate the process of individuation, a psychological process 
integrating elements of the unconcious so as to develop the neglected, split-off parts of 
ones psyche and thereby live a more fuller and concious life. 17 

 
Bildterapi 
 
Cathy A. Malchiodi skriver i sin bok The Art Therapy sourcebook att det finns två olika 
typer av bildterapi.18 Dels finns det den typen där man anser att det finns en inneboende 
läkande kapacitet i den kreativa processen. Alltså blir skapandet av konst terapeutiskt i 
sig. Det genuina skapandet kan hjälpa att släppa fram den autentiska kärnan av personen 
och detta kan leda till emotionell läkning. I den andra definitionen av bildterapin tror 
man att konsten innefattar en form av symbolisk kommunikation. Detta kan även kallas 
för konstpsykoterapi där de produkter som skapas, vare sig det är bilder, teckningar eller 
andra uttryck blir medel och hjälp för att uttrycka känslor och konflikter, menar 
Malchiodi. Psykoterapin är en del av detta och konstverket blir ett sätt att förbättra 
kommunikationen mellan terapeuten och analysanden. Konstverket kan även leda till 
större förståelse för personen av sitt inre liv vilket i sin tur kan leda till läkning, tillväxt 
och positiva förändringar i personens liv. I själva verket blandar de flesta 
bildterapeuterna dessa två typer av bildterapi i sitt arbete skriver Malchiodi. Därför blir 
både iden om att konsten kan vara en läkande process och att konstverk kan 

                                                 
17 Spano, Mathew V. Cgjungpage.org 
18 Malchiodi, Cathy, 2006 
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kommunicera viktig information till den terapeutiska processen betydande inom 
bildterapin. 
 
En viktig tanke är att det inte bara är dialogen om konsten eller bilden som är läkande 
utan det är själva skapandet av bilden som kan vara det också. Tankar, känslor och 
drömmar upplevs framförallt i visuell form. Innan vi pratar så finns bilden där och pga. 
detta så anser man att bilden ligger närmare det undermedvetna. Därför kan skapandet 
av konst öppna upp vägar till känslor och idéer som har förblivit dolda eller omedvetna 
för personen menar Malchiodi. 
 
Vidare skriver Malchiodi om bildterapins historia. Redan 1912 så ansåg de Europeiska 
psykiatrikerna Emil Kraepelin och Karl Jaspers att en patients teckningar skulle kunna 
användas som hjälpmedel för att förstå dennes sjukdomshistoria. Freuds idéer var också 
betydelsefulla där han presenterade dels iden om det undermedvetna men också idéer 
om de bilder som presenterar sig i drömmar som patienterna hade svårt att beskriva i 
ord. Sedan kom Jung och hans idéer om det kollektivt omedvetna och de arketypiska 
motiven som hade ärvts från generation till generation och uttrycks i mytologi och 
konst. Jung ansåg att via drömmar, bilder, sagor och minnen kunde man få fram bilder 
som var gömda i det omedvetna. Och det var viktigt att medvetandegöra dessa bilder 
annars kunde de ha en negativ effekt på personens beteende. Freuds och Jungs 
forskning kring bilder och drömmar och de omedvetna processerna skapade ett intresse 
för det konstnärliga uttrycket i de psykiatriska och psykoanalytiska kretsarna. Där 
började man förstå att språket inte alltid räckte till utan att det var via bilden som man 
ibland kunde nå djupare i en persons inre process. Nu började man förstå att en patients 
bilder kunde innehålla omedvetna eller förtryckta tankar eller känslor.  
 
Bildterapin utvecklades och blev mer erkänd som en verklig behandlingsmetod i mitten 
av 1900talet i Europa och USA. Margaret Naumburg och Edith Kramer är två 
betydelsefulla pionjärer inom området. 
 
 
Andra bildterapeutiska perspektiv 
 
Författaren och bildterapeuten Shaun Mc Niff skriver om konst som medicin.19 Han 
menar att mörka eller motbjudande bilder som vi har skapat kan fungera som motgift i 
stil med att lika botar lika, man behöver en del av giftet för att bli frisk. Patologi och 
våra sår öppnar upp oss till vårt själsliv menar han. När vi som människor tappar 
kontakten med vår själ eller inre kärna så uppstår sjukdom. För att då komma i kontakt 
med den igen måste sinnet släppa kontrollen för återskapa kontakten. Han menar att CG 
Jung förstod att konsten var kanalen som själen använde för att uttrycka sig men i 
början av 1900talet så fanns det en tung partiskhet för ett vetenskapligt perspektiv av 
psyket.20 Alltså var vetenskapsmän auktoriteter vad det gällde den psykologiska vikten 
av konst och man ansåg att psykets yttringar behövde översättas till ett kliniskt språk 
om man skulle kunna förstå det. Mc Niff menar att man måste befria konst och 
bildterapi från det begränsande vetenskapliga perspektivet vilket har skapat klyftor 
mellan konstnärer och vetenskapsmän, även om han inte är emot vetenskapen som 
sådan. Därför kan det vara en annan anledning att Jung utrycker vikten av att ta fantasin 
på allvar, som en kontrast till det rådande klimatet under tiden han levde där 

                                                 
19 Mc Niff, Shaun. 2004. 
20 Mc Niff, Shaun. 1992, s.17 
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vetenskapen hade företräde. Detta tangerar den konstnärliga terapi som Jung sysslar 
med i den Röda Boken.  
 
Andra psykologer som James Hillman och DW Winicott har varit inne på liknande spår. 
James Hillman som utvecklade den arketypiska psykologin talar om egot som hjälten i 
dramat som förblir själv efter han har mästrat den inre och yttre verkligheterna. Men 
detta leder till en isolation. Hillman menar att det är bättre om egot förhåller sig i en 
dialog med de olika delarna av psyket, en typ av imaginär ”soul-making” som gör att vi 
får ett rikare och bredare inre liv som öppnar upp oss till andra så som oss själva.  
 
DW Winnicott skiljer sig från Freud på det sättet att han menar man måste låta den 
kaotiska processen vara med i psykoanalysen och inte gå in och försöka styra den eller 
mästra den, för den har sin egna inneboende imaginär ordning som visar sig med tiden. 
Detta är essensen av konst och kreativitet menar han. 
 
Både Winnicotts och Hillmans psykologier öppnar upp sig för det kaotiska elementet i 
psyket och kan därför beskrivas som konstnärliga psykologier. Paradoxen är att vi blir 
bara verkliga om vi tar del av den imaginära delen av vårt psyke. Med det sagt skall 
man inte helt överge den rationella delen av psyket men man ska heller inte låta den 
dominera resten av psyket. Alltså kan den konstnärliga terapin hjälpa till att föda fram 
nya former i psyket ur kaoset. Kaoset som sådant kan var ångestladdat men om man 
vågar stå i det och se vad det har att säga en kan nya ordningar skapas som kan bli 
meningsbärande och livgivande.21  
 
Jag har använt mig av några olika personers forskning inom det bildterapeutiska 
området. Dels har jag använt mig av Shaun Mc Niffs böcker Art as medicine  och Art 
heals-how creativity cures the soul. En annan bildterapeut som jag citerar i uppsatsen är 
Patricia Nowell Hall som skrivit om Jung och hans teorier i boken Images of art 
therapy. Jag använder mig också av Edith Wallace texter om Jungs aktiva imagination i 
relation till bildterapin ifrån boken Approaches to art therapy-theory and technique 
(Healing through the visual arts-A Jungian approach). 
 
Tidigare forskning 
 
Jungs Röda Bok publicerades i oktober 2009. Detta trots att den skrevs långt tidigare. 
Jungs familj ville inte att den skulle publiceras under en lång period efter hans död, 
detta har bidragit till att det finns i nuläget väldigt lite forskning om den Röda Boken. 
Den forskning jag har tagit del av är skriven av några olika författare. Dels är det den 
Jungianska psykologen Donald Kalscheds bok Trauma and the Soul: A psycho-spiritual 
approach to human development and its interruption från 2013. Kalsched bedriver en 
Jungiansk baserad forskning runt traumabegreppet. Han har studerat och skrivit om den 
Röda Boken i sin bok och driver en tes om hur Jung pga. tidigt barndomstrauma 
dissocierade och blev introvert. Detta, menar Kalsched, återupprepar sig under tiden 
Jung bryter med Freud då han igen blir traumatiserad och det introverta beteendet 
återvänder som leder till att Jung skriver den Röda Boken. En annan bok jag har använt 
mig av är Stephen L. Drobs bok Reading the Red book: An interpretive guide to C.G. 
Jungs Liber Novus från 2012. Detta är en mer genomgående analys av den Röda Boken 
där han förklarar tematiken från kapitel till kapitel. Han sätter också in innehållet i ett 
historiskt perspektiv och redogör för bokens betydelse för psykoanalysen. Jag har även 

                                                 
21 Levine, Stephen K., 2009, s.135. 
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använt mig av Sonu Shamdasanis forskning om den Röda Boken. Shamdasani är en av 
de ledande Jung forskarna i världen och han var till stor del ansvarig för publikationen 
av den Röda Boken år 2009. Han har skrivit en utmärkt inledning där han sätter in 
materialet i ett historiskt perspektiv. Han har skrivit fotnoterna till den Röda Boken som 
är en ovärderlig källa till att kunna fördjupa sig i den. Shamdasani har även skrivit 
boken Lament or the dead: the Psychology after Jungs Red Book från 2013 tillsammans 
med psykologen James Hillman. I denna bok fortsätter han sin utforskning av den Röda 
Boken genom att ha konversationer med psykologen James Hillman där de fördjupar sig 
i bokens innehåll och teman i diskussioner med varandra. Dessa samtal är sedan 
återgivna i boken. Jag har också använt mig av en av Shamdasanis bok som heter C.G. 
Jung-a biography in books som publicerades 2012. I denna bok skriver Shamdasani om 
Jungs privata bibliotek som beskriver vilka litterära verk som påverkade och inspirerade 
Jung i hans psykologi och skrivande av den Röda Boken. Slutligen har jag även använt 
mig av boken The Red Book: Reflections on C.G. Jungs Liber Novus som är redigerad 
av Thomas Kirsch och George Hogeson. Detta är en samling uppsatser skrivna om den 
Röda Boken år 2010 av olika forskare inom den analytiska psykologin. 
 
Jag har inte kunnat hitta litteratur av någon som analyserar den Röda Boken utifrån ett 
bildterapeutiskt perspektiv. Denna magisteruppsats blir således mitt bidrag till 
forskningen kring den Röda Boken med bildterapin som ett teoretiskt ramverk.  
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2. REDOVISNING OCH ANALYS 
 

 
 
 
Bild 1: Mötet med Skuggan 
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Beskrivning av bilden: 
 
I den första bilden jag valt att tolka från sidan 55 i den Röda Boken ser vi en båt som rör 
sig fram över en vattenyta. På båten ser vi ett gyllene klot och styrande båten är en man 
med en svart huva. Båten är gjord av ett mörkt träslag, den är avlång och den främre 
delen av den är kurvad uppåt. Den övre delen av båten är dekorerad med färgglada 
mönster där man kan se ett öga målad på framsidan. I texten ovanför bilden står det 
skrivet på Tyska: ”One word that was never spoken, one light that was never lit up. An 
unparalleled confusion. And a road without end.”22 Himlen bakom båten är målad i 
olika blå mönstrade toner. Det ger ett intensivt intryck som ger en känsla av dramatiskt 
väder. Denna dramatiska känsla återspeglas i vattnet. Vattnet är mörkt och livligt, och 
det stora sjöodjuret som dominerar bildens mitt avger en hotfull känsla med sina enorma 
huggtänder och reptilliknande utseende. Sjöodjuret har en mönstrad hud och stora fenor. 
Vattnet tonas från en ljusare färg högre upp till mörkare längre ner.  
 
Analys av bilden: 
 
I den Röda Bokens fotnot till bilden så skriver Sonu Shamdasani att solbåten är ett 
vanligt motiv i det gamla Egypten.23 Där ansågs båten vara det sättet som solen 
förflyttade sig på över himlavalvet. I den Egyptiska mytologin så kämpade solguden 
mot monstret Aphophis. Varje dag så försökte monstret att svälja båten medan den reste 
över himlen. Enligt Shamdasani så skriver Jung i sin bok Transformations and symbols 
of the libido om motivet av ”the Egyptian living sun disc” och bilden av sjöodjuret. I en 
reviderad version av texten så skriver Jung att kampen mot sjöodjuret representerar 
försöket att befria ego-medvetandet från det omedvetna. Det finns liknelser mellan 
bilden av båten i Jungs Röda Bok och bilder som finns i den Egyptiska dödsboken.  
 
Bilden kan ses som ursprunget eller början av Jungs resa i den Röda Boken. Om man 
analyserar bilden utifrån Jungs egen tolkning av solen som egot och draken som en bild 
av instinktssfären eller det undermedvetna kan man se en parallell till var Jung befinner 
sig i livet när han målar bilden. Han har ett starkt ego som tar honom fram i livet. Han 
har en framgångsrik karriär och en familj som han värnar om. Trots detta så finns det 
problem. Krisen han befinner sig i har fått honom att ifrågasätta sig själv och sina 
tidigare allianser. Han bryter nu med sitt tidigare liv som lärjunge till Freud och hamnar 
i ett ingenmansland. Hans gamla jag-identitet slutar att bära honom genom livet. Detta 
innebär på ett symboliskt plan att hans ego, som symboliseras av solen, nu hotas av att 
slukas av det starka undermedvetna krafterna, som representeras av sjöodjuret. Detta 
finns även illustrerat i en annan bild i den Röda Boken på sida 117 där vi ser ett 
drakliknande odjur som är på väg att sluka en sol: 
 

                                                 
22 Jung,C.G., 2009, s. 284 
23 Ibid, s.284 
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Tiden kontra djupets ande 
 
I bilden på sidan 55 så gestaltas även ett av Röda Bokens centrala teman- yta, som Jung 
i boken kallar för ”The spirit of the times”, kontra djup, som Jung i boken kallar för 
”The spirit of the depths”. ”The spirit of the times” symboliserar det rationella 
medvetandet, vetenskapen och nutiden medan ”The spirit of the depths” symboliserar 
det omedvetna, själen, drömmen och mänsklighetens historia. Båten med medvetandets 
sol som flyter på ytan blir då en bild av ”The spirit of the times” och odjuret i djupet blir 
en bild av ”The spirit of the depths”. I kapitlet ”The way of what is to come” i den Röda 
Boken skriver Jung: 
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I have learned that in addition to the spirit of this time there is still another spirit at work, 
namely that which rules the depths of everything contemporary. The spirit of this time 
would like to hear of use and value. I also thought this way. But that other spirit forces 
me nevertheless to speak, beyond justification, use and meaning. Filled with human pride 
and blinded by the presumptuous spirit of the times, I long sought to hold that other spirit 
away from me. But I did not consider that the spirit of the depths from time immemorial 
and for all the future possesses a greater power than the spirit of this time, who changes 
with the generations. The spirit of the depths has subjugated all pride and arrogance to the 
power of judgment. He took away my belief in science, he robbed me of the joy of 
explaining and ordering things, and he let devotion to the ideals of this time die out in 
me. He forced me down to the last and simplest things.24 

 
 Jung driver tesen i den Röda Boken att han själv, men även att människan på ett 
kollektivt plan, hade blivit obalanserad och neurotisk för hon hade identifierat sig för 
mycket med tidens ande (den yttre världen) på djupets andes bekostnad (den inre 
världen) och därför hamnat i en typ av spirituell alienering. För att då motarbeta denna 
ensidighet påbörjar Jung här ett möte med sitt omedvetna, djupets ande, för att bli hel. 
 
Susan Thackery skriver i uppsatsen Manifesting the vision: C.G. Jungs paintings for the 
Red Book om Jungs förslag till lösning till detta problem: 
 

 
…the individual could relate to ”the spirit of depths”-the living reality of the unconcious-
and could thus help to counteract what Jung called ”the spirit of the times”, the entire 
sociocultural structure so often called ”reality”, by which so many people defined 
themselves and which also encouraged escape from self-knowledge through compliance 
with its currently accepted ideals. These ideals, stemming from the contemporary 
material  accomplishments of scientific rationality, with its increasing control of nature 
and its pragmatic understanding of human nature, spoke their own  hyper-rational 
language of ”use and value”. Jungs intention was to utilize his own techniques-of dream 
work and active imagination. As well as his personal gift of being able to induce waking 
vision, to find a way into the walled-off and unconcious aspects of human capability. In 
this way, he hoped to get at their truth, and through the healing induced by these 
capabilities, he could produce proof of their viability. This experimental proof could then, 
in turn, make this method acceptable to their current scientific world view.25  

 
 
Drömmen är ett sätt att återknyta denna kontakt, för det är själens språk skriver han. 
Men hans önskan att möta ”The spirit of the depths” och sin själ skapar ångest och 
rädsla i honom. Själens väg verkar farofylld och osäker. Han skriver i Röda Boken att 
när man öppnar porten till själen så svämmar det ut en mörk flod av kaos in i ens 
ordnade värld. Här kan man se klara paralleller till bild nummer 1. Kaoset ligger och 
lurar i form av det enorma havsodjuret under den trygga båten. Den hotar dess existens 
med sina stora vassa tänder och rovdjursaktiga blick. Bild nummer ett är alltså en bild 
av två motsatser som fortfarande inte har förenats. I kapitlet ”On the service of the 
Soul” i den Röda Boken skriver Jung: 
 

 
I spoke to a loving soul as I drew nearer to her, I was overcome by horror, and I heaped 
up a wall of doubt, and did not anticipate that I thus wanted to protect myself from my 
fearful soul. 
 You dread the depths; it should horrify you, since the way of what is to come leads 
through it. You must endure the temptation of fear and doubt, and at the same time 

                                                 
24 Jung, C.G. 2009, s.229. 
25 Kirsch, Thomas(editor)-Hogenson, George (editor), 2013, s.68 
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acknowledge to the bone that your fear is justified and your doubt is reasonable. How 
otherwise could it be a true temptation and a true overcoming.26 
 
 

Detta tema fungerar även som en omskrivning av Jungs två olika personligheter. Jung 
har själv skrivit i sin självbiografi om hur han upplevde att han hade både en introvert 
och en extrovert sida. Därför blir den extroverta delen av Jungs personlighet identifierad 
med det Jung kallar för ”the spirit of the times” och Jungs introverta sida identifierad 
med ”the spirit of the depths”. I introduktionen till den Röda Boken så beskriver 
forskaren Sonu Shamdasani den unge Jung, att han hade en känslig och introspektiv 
sida. Jung hade ett rikt fantasi- och drömliv, något han utvecklade redan tidigt som barn. 
Författaren Ronald Hayman beskriver Jung som ett introvert barn med en komplicerad 
relation till sina föräldrar. Han växte upp på landsbygden i Schweiz där kristendom och 
vidskeplighet var sammanflätade i varandra. Hans far var en protestantisk präst som 
Jung senare såg som osofistikerad. Jungs äldre bror Paul dog när han föddes, två år 
innan Jung föddes. Mamman, Emilie Preiswerk, stod nära sin intuition och hade en 
ärligare relation till sitt inre liv tyckte den unga Jung. Men samtidigt var deras relation 
komplicerad. Mamman var psykiskt labil och deprimerad. Hon hade under en tid 
visioner av andar som besökte henne på nätterna. Detta slutade med att hon under en 
period blev intagen på ett sjukhus och Jung blev ensam med sin far. Enligt författaren 
Ronald Hayman så sades Preiswerk familjen ha en läggning för det paranormala. 
Morfadern var en präst och fyra av hans morbröder sades vara pre kognitiva. Mammans 
frånvaro gjorde Jung introvert och han gillade att leka i ensamhet. Om detta säger han: 

 
 
Jag lekte ensam och på mitt eget sätt. Tyvärr kan jag inte komma ihåg vad jag lekte utan 
bara att jag inte ville bli störd. Jag var med andakt försjunken i mina lekar och kunde inte 
uthärda att bli iakttagen eller bedömd.27 

 
 
Den andra sidan var mer utåtriktad och intellektuell. Denna sida utvecklade han i sina 
vetenskapliga studier och genom sin sociala förmåga. Omkring 1886 började Jung gå i 
en ny skola i Basel där han kom in i en ny värld med helt nya intryck. Det fattigare 
hemmet han kom ifrån ställdes nu i skarp kontrast till de mer välbärgade pojkarna han 
började umgås med. Jung ville bryta sig fri från ensamheten och hade börjat tröttna på 
sin introverta sida. När det blev dags för Jung att välja en karriär i livet så kom dessa två 
olika sidor i konflikt. En sida av honom ville syssla med humaniora och den andra ville 
syssla med naturvetenskap. Då hade han två viktiga drömmar som ledde honom framåt 
på vägen.  I den första drömmen gick hans längst med Rehnfloden och hittade en 
jordhög som han grävde i och upptäckte lämningar av förhistoriska djur. Detta väckte 
hans intresse av att lära sig mera om naturen. I den andra drömmen var han i en skog 
där det fanns många vattendrag. I ett av dem hittade han en stor amöbaliknande varelse. 
Denna dröm fick honom att vilja studera vetenskap. Slutsatsen för honom blev att börja 
läsa medicin. Alltså kan man säga att det var den mer vetenskapligt lagda sidan som 
hade vunnit när det gällde hans studieämnesval. Däremot så hängav han sig till läsning 
av Schopenhauer, Nietzsche och Swedenborg på fritiden. På detta sätt stimulerade han 
sin andra sida. Han skrev en avhandling där han behandlade spiritismen som attraherade 
många ledande vetenskapsmän och psykologer under den här tiden. Det blev mer 
populärt att syssla med spiritism både USA och Europa. År 1900 började han arbeta i 

                                                 
26 Ibid, s.235 
27 Jung,C.G., 1992, s. 30. 
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Zürich på Burghözlis mentalsjukhus under ledning av Eugen Bleuler. I Jungs tidiga 
karriär kan man se att han lever ut sin mer extroverta sida. Vändpunkten kommer i 
samband med krisen i relationen till Freud, där Jungs introverta personlighet gör att han 
drar sig undan för att reflektera och han påbörjar arbetet med den Röda Boken. En inre 
resa som kommer att ta flera år.  
 
 
Den inre öknen 
 
Medvetandet representeras av en stor gyllene sol som färdas fram på båten i bild 1. 
Detta hänger ihop med bilden av öknen som Jung återkommer till vid flera tillfällen i 
den Röda Boken. Han talar om sitt eget inre som en öken som har torkat upp, där det 
inte finns något liv. Solen är så stark här att allt torkar ut. Alltså har medvetandet haft 
för stor roll i hans liv. I kapitlet ”The desert” i den Röda Boken skriver Jung: 
 

 
Through giving my soul all I could give, I came to the place of the soul and found that 
this place was a hot desert desolate and unfruitful. No culture of the mind is enough to 
make a garden out of your soul. I had cultivated my spirit, the spirit of this time in me, 
but not that spirit of the depths that turns to the things of the soul, the world of the soul.28 

 
 
och 
 

 
And at once, I noticed that my self became a desert, where only the sun of disquiet desire 
burned. I was overwhelmed by the endless infertility of this desert. Even if something 
could have thrived there, the creative power of desire was still absent. Wherever the 
creative power of desire is, there springs the solid own seed.29 

 
Vidare skriver Jung: ” If your creative force now turns to the place of the soul, you will 
see how your soul becomes green and how its field bears wonderful fruit.”30 
 
Jaget som offras 
 
Solen som sväljs av draken i bild 1 är en symbolisk bild utav jaget som offras. Jaget 
(egot) i den Jungianska psykologin är ofta gestaltat av en hjälte. Offret är ett ständigt 
återkommande tema i den Röda Boken. Detta är något som skapar den ångest som 
genomgående präglar mycket av texten. I boken så speglar denna bild handlingen i 
kapitlet ”The murder of the hero” på sida 241. Här skriver Jung om hur han dödar 
hjälten Siegfried med hjälp av en vilde. Detta baserades på en dröm han hade haft. Jung 
menar att hjälten Siegfried representerade hans förvuxna ego som hade identifierat sig 
med den yttre världen och dess värderingar (tidens ande). Han skriver så här om 
drömmen: 
 

 
Siegfried was not an especially sympathetic figure to me. And I don’t know why my 
unconscious got engrossed in him. Wagner’s Siegfried, especially, is exaggeratedly 
extraverted and at times ridiculous. I never liked him. Nevertheless the dream showed 

                                                 
28 Jung, C.G., 2009. S. 236 
29 Ibid, s.236 
30 Ibid, s.236 
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him to be my hero…I felt an enormous pity for him as though I myself had been shot. I 
must then have had a hero I did not appreciate, and it was my ideal force and efficiency I 
had killed. I had killed my intellect, helped on to the deed by a personification of the 
collective unconscious, the little brown man with me. In other words I deposed of my 
superior function…the rain that fell is a symbol of the release of tension, that is, the 
forces of the unconscious are loosed. When this happens, the feeling of relief is 
engendered. The crime is expiated because, as soon as the main function is deposed, there 
is the chance for the other sides of the personality to be born into life. 31  

 
 
  Istället för att identifiera sig med sitt heroiska uppblåsta yttre liv börjar Jung nu 
utforska i sitt inre liv där han kommer att möta nedvärderade och förtryckta sidor av sig 
själv han inte velat se eller erkänna. Detta blir som mest påtagligt i den tredje delen av 
den Röda Boken som heter ”Scrutinies”. Här är Jung enormt självkritisk mot sitt eget 
jag. Han påpekar allting som är falskt med det. Han upplever sig själv som en 
överambitiös, självgod, oärlig, feg och makthungrig person. Det är ett möte med och 
erkännande av skuggan som finns bakom personan eller masken han visar för 
omvärlden. Jung skriver att pga. att han varit självkritisk så blir det också lättare att vara 
ensam med sig själv. Den Jungianska psykologen John Beebe skriver om detta i sin 
uppsats The Red Book as a work of litterature: 
 

 
In the Red Book Jung opened an alernative way, a conciousness in himself that moved 
beyond the hero, or at least beyond the hero that serves only what he calls ”the spirit of 
the time. 

 
What emerges is a different type of hero´s journey from the ones we are used to. This 
time, its direction is not up toward mastery, but down into profound acceptance of 
incapacity, a descent into the unconcious requiring essential support from the anima. Nor 
is this, as in as in Wandlungen und symbol eder libido, a quest for knowledge, an 
exploration of the collective unconcious that charts the path of a hero reaching 
psychological conciousness from the pre-Oedipal mother. Rather, there is a sacrifice of 
the pretense to knowing throughout, starting with a refusal to insist on the kind of 
knowing that be supported soley by science.32  

 
 
Aktiv imagination 
 
Nu träder Jung in i en liminal fas då hans gamla jag inte bär honom längre. Här sker ett 
möte med det omedvetna materialet som nu strömmar fram in i hans medvetande. Han 
gör en nedstigning i sitt eget undermedvetna och känner av dess regressiva kvalité. Det 
har även kallats för ”the introversion of the libido”. Libidon strömmar inte längre ut i 
världen utan riktas nu inåt. Jung möter här de delar av sig själv som han inte velat se 
eller nedvärderat och försöker integrera dessa i sin personlighet när han skriver den 
Röda Boken. Den aktiva imaginationen men även skrivandet och måleriet blir hans 
verktyg att försöka göra detta. Den aktiva imaginationen kan bäst beskrivas som en 
medveten dialog mellan egot och det omedvetna. I den dialogen så aktiveras ett 
psykologiskt komplex och på detta sätt kan det omedvetna materialet bli personifierat 
och mer begripligt för medvetandet. Stora delar av den Röda Boken är fylld av möten 
med olika inre gestalter som Jung möter via sina aktiva imaginationer. Dessa figurer har 
han långa och invecklade dialoger med. Det centrala mötet är med ett manligt och 
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kvinnligt par som heter Elijah och Salome. Elijah är en äldre vis man som senare 
kommer att förvandlas till karaktären Philemon. Philemon kommer att bli den figuren 
som vägleder Jung i den Röda Boken och delar med sig av andlig visdom. Han är en 
representant för den gamle vise mannen, en arketyp i Jungs psyke. Psykologiskt sätt 
representerar Philemon en överlägsen insikt skrev Jung i sin självbiografi.33 Salome är 
en yngre kvinna som blir en representant för anima-arketypen. Hon är blind i början av 
boken. Detta tyder på att Jung ännu inte har integrerat den kontra-sexuella aspekten av 
sin personlighet. Gradvis öppnar Jung upp sig för henne och slutligen får hon tillbaka 
synen. Det sker många fler möten med andra figurer i den Röda Boken men jag stannar 
här för att inte uppsatsen skall bli för lång.  
 
Jung säger att dessa figurer inte uppstår från honom själv, att de inte är subjektiva. Vad 
han kan mena med detta är att figurerna fungerar som psykologiska komplex- 
omedvetet och bortträngt emotionellt laddat symboliskt material som är avskilt från 
hans medvetande och måste därför integreras. Men även fast det finns en arketypisk 
dimension i dem så tror jag att de är högst subjektiva- det vill säga hans egna skapelser. 
Figuren Philemon är resultatet av mötet mellan Jungs egen personliga erfarenhet med 
allt vad han läst och upplevt genom livet och den gamle vise mannen arketypen som 
även kallas för ”manapersonligheten” i den analytiska psykologin. Jung var enormt 
inspirerad av Goethes bok Faust, i den andra delen av den finns en karaktär som heter 
Philemon som i sin tur är hämtad från den Romerska poeten Ovid. Många av de 
karaktärerna han möter i den Röda Boken har namn som är hämtade från och inspirerade 
av litteraturen och de klassiska myterna- som t.ex. Elijah, Salomé, Izdubar, Philemon, 
Ammonius, Telesophorus, Phanes och andra. För att läsa mer om hur Jungs eget läsande 
har influerat den Röda Boken så är Sonu Shamdasanis bok Carl Jung a biography in 
books34 en utmärkt utgångspunkt.  
 
Fantasi och verklighet 
 
Man möter egentligen aldrig någon annan gestalt än Jungs egna inre figurer i den Röda 
Boken så detta tyder på den ensamheten han måste ha befunnit sig i när han skrev den. 
Jung talar ofta om det kompensatoriska förhållandet av undermedvetandet och drömmen 
har till medvetandet. På det sättet kan den Röda Boken ses som en enorm kompensation 
till den han tidigare varit som bara identifierat med sitt medvetna jag. Men den påvisar 
även det riskfyllda i hans eget projekt.  
 
De regressiva elementen av det undermedvetna blir tydligt i de aktiva imaginationer när 
Elijah, en äldre vis man han möter i en av sina aktiva imaginationer säger till honom att 
de inre figurerna är verkliga, lika verkliga som de som finns i Jungs yttre liv. Här 
riskerar Jungs distinktion mellan det verkliga och de illusoriska erfarenheterna att 
upphöra. Detta menar författaren Sanford L. Drob är den största faran med den Röda 
Boken, att det finns en potentiell överidentifikation med det inre materialet som gör att 
Jung nästan förlorar sin verklighetsförankring.35Denna inre karaktär försöker övertyga 
honom om sin verklighet medan Jung själv är helt absorberad i det inre materialet. 
Många personer skulle nog ha gått under i liknande situationer, att baksuget ner i det 
undermedvetna till exempel hade kunna orsaka en djup depression eller en psykos. Men 
Jung lyckas i sin process med den Röda Boken förhålla sig kritiskt till det omedvetna 
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materialet. Detta ser man senare i den Röda Boken i en annan aktiv imagination där han 
skall rädda livet på jätten Idzubar som han har mött på en av sina vandringar i det inre 
landskapet. När Jung börjar berätta för honom om sitt liv och om vetenskapen så blir 
jätten sjuk och börjar dö. Jung bestämmer sig för att rädda honom och det sättet han gör 
detta på är att få jätten att gå med på att han är fantasi, alltså att han inte finns på riktigt. 
Det är bara så han kommer få nytt liv. Jung blir rädd för att guden kommer stöta bort 
detta påstående: ”He will claim that he is completely real and that he can only be helped 
in   a real way”.36 Till honom säger då Jung: ”I do not mean to say that you are not real 
at all, of course, but only as real as a fantasy.”37 Jung tillägger: ”Thus my god found 
salvation. He was saved precisely by what one would consider fatal, namley by 
declaring him a figment of the imagination.”38 Här räddar Jung sig själv från den 
destruktivt regressiva dragningskraften i det omedvetna och kan se materialets positiva 
sidor utan att fastna där. Om detta skriver Sanford L. Drob: 
 

 
..in many ways this ”solution” comports with Jungs more general views on the role of 
fantasy, both in the individual and in the discipline of psychology. As we have seen, in 
Psychological Types Jung argues that creative fantasy is the bridge that unites thinking 
and feeling, and thus unites the science of psychology with a psychology of human 
experience and, as Jung puts it, ”the springs of life”. According to Jung  ”every creative 
individual whatsoever owes all that is greatest in his life to fantasy”. For this reason 
”fantasy” is more ”real” and significant than the words ”fantasy” or ”imagination” would 
normally suggest.39   

 
 
Arketypteorin och amplifikationen 
 
Om man applicerar arketypteorin på denna bild av båten med solen och draken från den 
Röda Boken så tolkar jag det som att den representerar det första steget, mötet med 
skuggan. Draken är en bild av den ointergrerade skuggan hos Jung som framstår som 
enorm och hotfull. Den är inte integrerad och lurar därför utanför medvetandets sfär 
under vattnet. Om man skulle amplifiera bilden så tänker jag spontant på berättelsen om 
Jona i valfiskens buk. Jona är en av de gamla testamentliga profeterna. Jona flyr sitt kall 
och går ombord ett skepp som skall segla åt ett annat håll än staden Niveneh. Senare 
somnar han på detta skepp och snart hamnar de mitt i en storm. Seglarna förstår att Jona 
är på flykt från sin gud Yahweh. Detta har gjort att de hamnat i ett kraftigt oväder. 
Eftersom de tror på andra gudar än Yahweh ber de den Israeliska guden om ursäkt innan 
de slänger Jona i djupet. Gud har sedan ordnat så att det finns en stor fisk i havet som 
skall sluka Jona när han väl hamnat i vattnet. Jona slukas av fisken och sedan följer en 
lång vädjande bön från inuti fiskens mage. Han uttrycker sin vånda och likställer sig 
med de själar som hamnat i ”sheol”, eller det judiska dödsriket. Jona blir efter tre dagar i 
den stora fiskens buk utspottad på Yahwehs order.  Detta blir en bild av egots 
förstörande initiering. 
 
Ur ett psykologiskt perspektiv så kan man jämföra nedstigandet av hjälten till fiskens 
mage i havets djup som det medvetna psykets nedstigande till det omedvetna psykets 
sfär. Detta sätter det medvetna psyket i fara för det riskera att upplösas när den väl 
kommit dit. Här kan man känna sig hopplöst övergiven som Jona gör när han säger:  
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”Jag ropade till herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop 
och du hörde min röst”. 40 
 
 
Inom den analytiska psykologins idé om individuationsprocessen så är det är bara på 
den här platsen som hjälten kan finna ”skatten som är svår att finna”, ”livets elixir”, 
eller ”seger över döden”. Dessa är andra ord för att det medvetna psyket får kontakt med 
självets arketyp och den vägledning som härstammar ur den kontakten. Detta kan man 
också säga är den känslan av skräck man känner inför att vända blicken inåt och se djupt 
in i sig själv. Jagets upplösning hotar den som sjunker för djupt i det arketypiska psyket. 
Ofta sker mötet med självet på en avlägsen plats, när hjälten befinner sig i ett tillstånd 
av alienation.  
 
Denna ”defeat of the ego” finns även beskriven av St Johannes av korset som talar om 
”själens dunkla natt”. Denna religiösa erfarenhet har gång på gång dokumenterats 
tillsammans med känslor av depression, synd, skuld, och en känsla av att vara ensam 
med ingenting som stödjer personligheten. Den klassiska symbolen för denna alienation 
är vildmarken. Det är här mötet med det numinösa sker. Jona befinner sig i vildmarken 
(havet) där han har sina upplevelser. Men det kan även jämföras med det depressiva 
tillståndet som Jung själv verkar befinna sig i när han skriver den Röda Boken. 
 
Enligt den Jungianska psykologen Edward Edinger så föds människan in i ett tillstånd 
av identifikation med självet.41 Det finns inget separat ego-medvetande utan allt är 
omedvetet. Det latenta egot är helt och hållet identifierat med självet. Senare så börjar 
egot gradvis separera sig själv från denna identifikation och utvecklas fristående från 
självet. Den mytologiska berättelsen om Adam och Eva och hur de drivs ut ur paradiset 
efter har ätit den förbjudna frukten är en sinnebild av detta. Detta är ett nödvändigt steg 
i psykets utveckling då egot behöver bli starkt och självständigt. Men om egot blir 
tillräckligt avskilt ifrån självet så kan en alienation uppstå. Denna alienation skapar en 
ångest som senare möjliggör ett behov av egot att återknyta till självet. Den tid vi lever i 
idag präglas av att vara i denna ”vildmark”. I den sekulariserade västvärlden har de 
äldre religiösa symbolerna slutat vara meningsbärande för många människor. Jungs 
Röda Bok beskriver resan ut i denna vildmark (i boken en öken) och mötet med den 
omedvetna delen av psyket. 
 
Man kan säga att vägran att följa kallet leder till en konflikt mellan självet och egot. 
Egot vägrar att lyssna till självets röst och inse att självet har en djupare och viktigare 
plan för att uppnå helhet i psyket. Denna motsträvighet kan bero på att egot fruktar 
mötet med självet och det omedvetnas arketyper. Därför tar de ofta en hotfull form (som 
en stor fisk).  
 
Enligt den Jungianska modellen så måste vårt ego vara intakt och helt. Det måste vara 
starkt med tydliga gränser, men det måste också stå i relation till självet. Det kan inte 
enbart tjäna sig själv. Det måste istället tjäna självet. När egot står i självets tjänst så kan 
man säga att individuationsprocessen har kommit långt på sin väg. Men detta är i min 
upplevelse något som pågår under ett helt liv. Och att integrera skuggan kan både vara 
smärtsamt och jobbigt. För Jung var bilden av Siegfried den gamla personligheten som 
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har identifierat sig med egot. Egot hotas av den gryende insikten om att den inte har 
herravälde över psyket. Denna bild från den Röda Boken återspeglar detta. 
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Bild 2 
Integration av skuggan  
 
 
 
Beskrivning av bilden: 
 
På sidan 123 av den Röda Boken ser vi en bild av en man som vattnar liket av en drake 
som ligger på en jordbädd. Ur drakens kropp växer stora blommor. Ur blomman växer i 
sin tur små figurer med spetsiga hattar.  Mannen bär en mönstrad dräkt och håller i ett 
kärl som det strömmar vatten ur. Han är positionerad mellan två cirkelformer. Den ena 
som han står på är blå. Den skiftar i färgen och är mörkare blå i mitten och blir ljusare 
längre ut. Vid mannens överkropp finns det en till cirkelform som är mörkröd. Till 
vänster om mannen vilar en byggnad med en kupol på ett moln som svävar i luften. 
Byggnaden har en stor port och flera små fönster. Bakgrunden av bilden är guldfärgad. 
Bokens fotnot beskriver mannen på bilden som samma vilde som hjälper Jung att döda 
hjälten Siegfried i början av den Röda Boken. Under bilden står det skrivet:  ”This is the 
holy caster of water. The cabiri grow out of the flowers which spring from the body of 
the dragon. Above is the tempel.”42 
 
 
Analys av bilden: 
 
Liv ur död 
 
Detta är en central bild i den Röda Boken för den för samman många av de olika 
temana. Man ser en person som vattnar liket av en drake. Han har förekommit i flera av 
bilderna i den Röda Boken och han är den vilden som hjälpte Jung att döda hjälten 
Siegfried i början av boken. Siegfried stod för Jungs äldre ego-personlighet och libido. 
Han representerar hans intellekt och ”superior funktion”. Bilden av egot som måste 
offras för att integrera självet är ett klassiskt motiv som Jungianer menar återkommer i 
många sagor och berättelser, och även i bibeln. Offret är alltså nödvändigt så ett 
växande skall kunna ske. Utan detta växande förblir människan som ett barn, dvs. 
omedveten om sin helhet. Men för att självet skall kunna integreras måste personen 
ifråga möta skuggan. Skuggan är den arketyp som innefattar alla de icke önskvärda 
egenskaper som personen bär. I mötet med skuggan tvingas man att inse sina 
begränsningar.  
 
Ut ur draken växer det enorma blommor med små figurer i. Draken kan ses som en 
annan variant av sjöodjuret som fanns med i den första bilden på bild 1. Denna drake 
(symbolen för det undermedvetna) svalde solen (egot) som fanns på båten ovanför. 
Detta representerar egots regression in i det undermedvetna (som nu sker eftersom det 
har blivit dödat i symbolisk form som hjälten Siegfried av Jung och vilden) där den 
senare träder fram som ett mer individuerat själv. Draken som framstod som 
skräckinjagande och livsfarlig är nu besegrad och död. Detta drakdödande sker i en 
annan tidigare bild från den Röda Boken på sida 119 då vilden skär upp drakens kropp 
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och ur den forsar det blod och mängder utav små gyllene solar (som kan ses som självet, 
eller den nyvunna helheten):  
 

 
 
Om denna drake skriver Jung i Röda Boken: ”The accursed dragon has eaten the sun, its 
belly being cut open…”.43 
 
Den döda kroppen som här ger myllan till det nya livet får mig att tänka på olika saker 
ur texten. Dels skriver Jung gång på gång om offret i den Röda Boken. Hur han själv 
måste offras och bli den sista måltiden för de döda. Hur hjälten Siegfried måste skjutas 
för att han skall kunna bli fri och fortsätta utvecklas. Här har först egot fått offras för att 
skapa ett möte med någonting större och djupare i personligheten. Egot är inte längre 
herre i sitt eget hus utan har pga. regressionen hamnat i det undermedvetna. Men i 
djupare bemärkelse tyder bilden på att de omedvetna krafterna (skuggan) nu har 
övervunnits och integrerats i psyket för att ge fritt av sina frukter. Den torra andliga 
öken som Jung talade om tidigare i början av boken håller nu på att förvandlas till en 
trädgård där blommor och de små figurerna som växer i dem som han kallar för cabiri 
finns. Cabiri beskriver Jung som underjordiska gudar som är små vanskapta dvärglika 
andar som besitter ”ridiculous wisdom” och ”secret arts”. Dessa cabriri beskriver Jung 
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också som oformat guld och att de växer fram ur djävulens kropp. Han skriver om detta 
i den Röda Boken: 
 

He emerged from the lump of manure in which the gods had secured their eggs. I would 
like to kick the garbage away from me, if the golden seed were not in the vile heart of the 
misshapen form. Arise then, son of darkness and stench! How firmly you cling to the 
rubble and waste of the eternal cesspit! I do not fear you, though I hate you, you brother 
of everything reprehensible in me. Today, you shall be forged with heavy hammers so 
that the gold of the gods will spray out of your body…your casings burst asunder, with 
our hands we wish to take ahold of your seed, the golden one, and free it from slithery 
mud… you who stuff your body with the egg of the gods and thereby make yourself 
weighty. Hence we curse you, though not because of you, but for the sake of the golden 
seed… Cabiri, with delightfull mishapen forms, young and yet old., dwarfish shriveled, 
unspectacular bearers of secret arts, possesors of ridiculous wisdom, first formations of 
the unformed gold, worms that crawl from the liberated egg of the gods. Incipient ones, 
unborn still invisible. What should your appearance be to us? What new arts do you bear 
up from the inaccessible treasure chamber, the sun yoke from the egg of the gods? You 
still have roots in the soil like plants and you are animal faces/of the human body; you are 
foolishly sweet, uncanny, primordial and earthly.44 

 
 
Detta liknar den alkemiska bilden av hur man utvinner guld ur basmetall, den finns 
också i en liknande bild i den Gnostiska föreställningen om hur den gudomliga gnistan 
är fången i den materiella världen. Så vi ser först hur hjälten dödar draken för att släppa 
ut allt guld som den har inom sig och på detta sätt låter vegetationen växa fram ur 
kroppen där dessa cabiri finns. I dialogen som följer mellan dessa cabiri och Jung så ger 
de honom ett svärd som de säger skall befria honom. Detta ska ske genom att han skall 
skära igenom den stora tilltrasslade knuten som är hans hjärna. Där har all hans 
galenskap manifesterat sig. Jung gör detta och det blir en symbolisk handling som leder 
till att han slutligen kan gå förbi sitt tänkande jag och istället börja närma sig den 
nedvärderade kännande sidan av honom och de andra psykiska funktionerna som han 
inte velat se eller erkänna. 
 
Denna bild visar på ett enormt mycket positivare tillstånd än den tidigare där Draken 
hotar egots båt. Vattnet finns med här men blir nu en livgivande kraft som vattnar 
marken. Detta vatten som saknades tidigare i den solkarga öknen. Blommorna som 
växer kan representera de idéer och insikter som Jung har vunnit genom sin 
konfrontation med det omedvetna materialet. Och den hotfulla regressiva kraften av det 
omedvetna har nu vänt till att bli en plats för inspiration och liv. Den sista delen av den 
Röda Boken visar just på hur Philemon, Jung och några till vandrar runt i Philemons 
trädgård och detta kan man läsa som en hänvisning till denna bild. Att öknen har nu fått 
liv och blivit en plats där själens blommor får växa fritt. 
 
Självacceptans  
 
I kapitlet Nox Tertia i den Röda Boken förespråkar Jung en form av radikal 
självacceptans. Man måste acceptera alla sidor hos sig själv även de man inte vill se 
eller acceptera. Det föraktfulla, sjuka, galna, och låga sidorna. Bara genom detta blir 
man hel. Jung nämner även bibelordet  ”the stone that the builder refused will always be 
the head corner stone”.45 Att acceptera och assimilera den nedvärderade funktionen, i 
detta fall skuggan men även känslolivet och själen (animan) hos Jung, gör honom helare 
                                                 
44 Jung, C.G.2009, s. 320 
45 Bibeln, Psaltaren 118:22 
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pga. av en överidentifikation med det medvetna jaget och intellektet. Detta framstår 
naturligtvis som ett hot mot hans persona och ego men är dock nödvändigt för växandet. 
Det öppnar upp för kreativitet och förändring enligt Sanford L. Drob.46 Det följer den 
paradoxala alkemiska tanken att det högsta skall finnas i det lägsta, eller att välsignelsen 
skall finnas i förbannelsen. I en fotnot till detta kapitel så står det att Jung skrev följande 
i förlagan till Röda Boken:  
 

 
The lowest in you is the stone that the builders discarded. I will become the cornerstone. 
The lowest in you will grow like a grain of rice from dry soil, shooting up from the sand 
of the most barren desert, and rise and stand very tall. Salvation comes to you from the 
discarded. Your sun will rise from muddy swamps. Like all others, you are annoyed at 
the lowest in you because its guise is uglier than the image of yourself that you love. The 
lowest in you is the most despised and least valued, full of pain and sickness. He is 
despised so much that one hides one face from him, that he is held in no respect 
whatsoever, and that it is even said that he does not exist because one is ashamed for his 
sake and despises oneself. In truth it carries our sickness and is ridden with our pain. We 
consider him the one that is plagued and punished by god on account of his despicable 
ugliness. But he is wounded and exposed to madness, for the sake of our own justice he is 
crucified and suppressed for the sake of our own beauty. We leave him to punishment 
and martyrdom that we might have peace. But we will take his sickness upon ourselves 
and salvation will come to us through our own wounds.47 

 
 
Här driver Jung en av de centrala teserna i den Röda Boken, att det gäller att omfamna 
sina brister. På detta sätt skapas en större helhet i personligheten och ett sant växande 
sker. Man blir inte längre lika benägen att projicera ut skuggan på sin omgivning och i 
Jungs fall så kommer han nu närmare sin nedvärderade funktion, vilket är hans känslor. 
 
De döda 
 
Att livet och växterna växer fram ur ett lik är också intressant. De döda är ett 
återkommande tema i boken och gång på gång tvingas Jung konfrontera dem på olika 
sätt. Men det är först när han kan erkänna deras existens och ta dem på allvar som det 
sker en förändring. Enligt Jung så besitter de en djup kunskap från långt tillbaka i tiden 
som finns nedlagd i människans psyke, i det här fallet i det kollektivt omedvetna. Så när 
Jung visar hur liv växer fram ur döden så blir det ett sätt att säga att vi måste höra vad 
de döda har att förmedla till oss.  
 
I boken Lament of the dead-Psychology after Jungs red book av James Hillman och 
Sonu Shamdasani så skriver författarna om ett huvudtema i den Röda Boken som är de 
döda och hur de påverkar oss i livet. James Hillman menar att skiljlinjen mellan de döda 
och de levande är mer porös än vad vi tror, även fast vi har en otroligt tydlig uppdelning 
mellan liv och död i det västerländska samhället som manifesterar sig i en skräck för 
döden och allt som har med den att göra. Men det är när man erkänner döden och de 
döda som man blir fri från dess grepp. Enligt Hillman anser Jung att man måste gå bakåt 
i tiden om man vill röra sig framåt, till hjälp har vi vår historia. ”A great mystery lies in 
the repetition and continuity of the renewal of that which is past. Culture perpetuates 
itself in memory and the big job is the reawakening of memory.”48 
 
                                                 
46 Drob, Sanford L. 2012, S.146. 
47 Jung, C.G., 2009, s.300 
48 Hillman, James & Shamdasani, Sonu. 2013, s.39. 
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 I den sista delen av den Röda Boken som heter ”Scrutinies” så blir Jung närmad av tre 
skuggor, de döda, som begär av honom en symbol. Den döde vill återvända till livet och 
kräver ett offer av hans blod för att kunna göra detta. Skuggan tillägger att Jung ska 
starta en kyrka där bilder av de döda och levande kommer förenas, han kommer få de 
döda att få ny kraft via sitt blod och ”det förflutna kommer leva vidare i nuet”. De döda 
säger till honom att ”the history of humanity is older and wiser than you”49 Om detta 
skriver författaren Sanford L. Drob:  
 

 
Jungs great task will be to show contemporary men and women that the images, myths 
and wisdom of the past (i.e. the dead) cannot be forgotten, and that they remain within 
the collective psyche as a boundless source of spiritual and existential meaning.50  

 
 
Ur ett psykologiskt perspektiv menar Sanford L. Drob kan de döda i dessa texter vara de 
som inte bokstavligen har dött utan de som är döda i själen. De som helt och hållet har 
identifierat sig med det materiella livet och sina rationella jag. Jung försöker visa 
människan att hon är mycket mer än sitt ego, det finns ett annat djup i henne också. 
 
Assimilation av skuggan 
 
Ur ett arketypiskt perspektiv så ser vi här hur skuggarketypen nu börjar integreras i 
personligheten hos Jung och skapar förutsättningen för ett helare och rikare liv. 
Skuggan blir en källa för tillväxt istället för skräck. Individuationsprocessen kan 
fortsätta och mötet med animan fortsätter att ske och förvandlas i den Röda Boken. Hon 
går från att vara blind till att bli seende och i scenen i kapitlet i den Röda Boken som 
heter ”The Castle in the forest” så möter Jung en kvinna som är dotter till en torr 
vetenskaps man.51 Han upplever henne som banal och klichéartad, som en figur ur en 
billig roman. Men när han ser henne och erkänner hennes existens så blir hon 
legitimerad och det blir ett erkännande av Jungs egen skuggsida. Det han hade upplevt 
som banalt blir här en kompensation till hans alltför seriösa och tyngda personlighet. 
Detta föranleder ett ännu djupare möte med självets arketyp som jag kommer diskutera i 
nästa bild. Här ser vi Jung ta till sig de sidorna av sig själv han tidigare föraktat och 
förtryckt. ”your hell is made up of the things that you always ejected from your 
sanctuary”.52 På det sättet kan man ”redeem your other unto life”.53Detta illustreras på 
denna bild. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Jung, C.G., 2009, s. 342. 
50 Drob, Sanford L. 2012, s.217. 
51 Jung, C.G., , s. 6 
52 Ibid, s.264 
53 Ibid, s.265 



 
 

27 
 

 
 
Bild 3 
 
Barndomstraumat- Mötet med självet 
 
 
Beskrivning av bilden: 
  
På sidan 113 i den Röda Boken så ser vi en figur som är placerad i mitten av bilden. 
Runt omkring figuren finns ett mönster av droppliknande former som omringar den. 
Figuren har ett litet och ungdomligt utseende och bär en puffig uppsvullen dräkt. 
Dräkten är bitvis svart vit mönstrad och figuren bär spetsiga skor. Under målningen har 
Jung skrivit:  
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This is the image of the divine child. It means the completion of a long path. Just as the 
image was finished in april 1919, and work on the next image had already begun, the one 
who brought the ☉ came, as Philemon had predicted to me. I called him Phanes, because 
he is the newly appearing God.54 
 

 
Analys av bilden: 
 
I den Röda Boken beskrivs i både text och bild hur en ny gud föds ur ett ägg. Den guden 
finns avbildad här av Jung och han kallar guden för Phanes. Jung är här tydligt 
inspirerad av de Orfiska myterna från det gamla Grekland. I dessa myter beskrev man 
hur guden Phanes föddes fram ur ett kosmiskt ägg.  Detta kosmiska ägg är ett 
mytologiskt motiv som har funnits i många kulturer. Ägget symboliserar en början i 
många skapelsemyter. I den Grekiska mytologin var Phanes omslingrad av en orm och 
hade gyllene vingar. Guden Chronos (som var personifikationen av tiden) tillsammans 
med guden Ananke (som var personifikationen av ödet) skapade detta kosmiska ägg 
som Phanes föddes ur. Phanes var en androgyn gud vars namn betyder den som för med 
sig ljuset, även den som föder fram universum.  
 
Ägget i den Röda Boken 
 
I kapitlet ”The first day” i den Röda Boken möter Jung en jätte som heter Idzubar. De 
börjar prata med varandra och börjar diskutera vetenskapen. Jung menar att det är en typ 
av gift och när jätten hör talas om det blir han förlamad. Jung säger att vetenskapen har 
förlamat människan till viss del och tagit ifrån henne förmågan att tro på gud. Jätten 
undrar hur Jung kan leva om han dricker av detta gift varje dag. Jung menar dock att det 
finns positiva sidor av vetenskapen också även om jätten har väldigt svårt att förstå 
detta. Fantasin är vägen man når psykets djup och inte intellektet säger han. I nästa 
kapitel ”The second day” beskrivs det hur Jung får jätten att gå med på att erkänna att 
han är en produkt av Jungs fantasi. På detta sätt kan Jung förminska jätten till en 
äggliknande form och bära med sig honom från öst till väst till ett hus där han kan bli 
läkt. Vad som följer här är äggets och gudens inkubationsperiod. I en serie böner eller 
uttalanden så visar Jung sin hängivelse till den kommande guden som fortfarande vilar i 
sitt ägg och håller på att läkas. Det återspeglas i en serie bilder i den Röda Boken så kan 
man se hur ägget regenereras.  Jung oroar sig för guden som är så liten att den ryms i ett 
ägg. Slutligen i kapitlet ”The opening of the egg” så öppnar sig ägget och guden 
kommer ut, nu läkt och hel igen. Stanford L Drob skriver att:  
 

 
Jung, in psychological types, held that the renewed god symbolizes a recovery of life, a 
changed attitude, and an intensification of the libido. Further in that same work, Jung 
understood divine renewal as symbolic mediation or ”middle way” between the 
opposites, especially between the opposing psychological types and functions.55   

 
 

 
Vad Jung gör här i boken är att han på ett symboliskt plan hämtar hem sin förträngda 
känslofunktion. Detta är ett centralt tema i den Röda Boken och beskrivs såhär av Susan 
Thackery i uppsatsen Manifesting the vision: C.G. Jungs paintings for the Red Book: 

                                                 
54 Jung, C.G., 2009. S.301 
55 L.Drob, Sanford. 2012. S. 117 
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The entire task of the red book is to find a way , in word-image and painting-image, to 
speak directly from the ”spirit of the depths” and not in the logical scientifical mode of  
the ”spirit of the times” which had seperated human beings from one half of their reality, 
creating a rational and disembodied world that could only re-present and not be in its own 
life.56  

 
 
Figuren på bild tre är denna pånyttfödda gud som här inkuberats i ägget som Jung 
skriver om i den Röda Boken. Mycket av det målade bildmaterialet i den Röda Boken 
behandlar detta ägg. På detta sätt kan man säga att födelsen av Phanes, eller det 
gudomliga barnet, representerar kulmen av bokens handling. 
 
Detta är alltså en symbolisk berättelse som går som en röd tråd genom den Röda Boken. 
Den blir inte tydlig förrän man har spenderat en längre tid med den. Då börjar man se 
mönstren och paralleller mellan bilder och texter. Det centrala temat är Jungs 
nedstigande i underjorden där han sedan återvänder med en nyvunnen medvetenhet. 
Detta gestaltas i symboliskt form av en pånyttfödelse som sker via ett ägg. Ur detta ägg 
föds det inre gudomliga barnet som blir en symbolisk bild för den nya insikten. Ägget 
blir en plats där Jungs nya personlighet finns och detta beskriver han senare i sin essä 
Barnarketypens psykologi: 
 

 
Många gånger är barnet gestaltat i anslutning till den kristna förebilden men ännu oftare 
utvecklas det ur klart okristna förstadier, nämligen ur ktoniska djur som krokodiler, 
drakar, och ormar; det kan också röra sig om apor. Ganska vanligt att barnet visar sig i en 
blommas kalk eller kryper fram ur ett guldägg eller utgör medelpunkten i en mandala.57  

 
 
Detta blir fröet till Jungs idé om Självets arketyp. Självet representerar det totala psyket, 
det medvetna och omedvetna aspekterna tillsammans. Det är individuationsprocessens 
slutliga mål att jaget skall underordna sig självet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 56 Kirsch, Thomas(editor)-Hogenson, George (editor), 2013, s.72 
57 Jung, C.G., 1995, s.167 
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En av de många bilder av ägget från den Röda Boken, sid 97: 
 

  
 
Barndomstraumat 
 
Jung har själv beskrivit hur han som ung var extremt känslig och sökte sig till naturen 
för att kunna få vara ensam med sig själv och komma närmare sitt inre liv. Han hade en 
traumatisk uppväxt där hans instabila moder skickades iväg till ett sinnessjukhus under 
en period och han hade heller inte heller en stabil kontakt med sin far. Man kan tänka 
sig att detta barndomstrauma gjorde honom till det introverta barnet han var. Att det inre 
blev en trygg tillflyktsort där han ohotad kunde vistas och komma undan den ångest 
som han upplevde i hemmet. Den unga Jung upplevde vad den Jungianska psykologen 
Donald Kalsched kallar för ”early relational trauma.”: 
 

 
As a very young child Jung was often overwhelmed by dark mysteries: open graves near 
the family home where his minister-father officiated at funerals, dream images of man-
eating underground phallic worms, dangerous black Jesuits, decapited ghostly appiritions 
emanating from his mothers bedroom at night. These and other childhood fears drove him 
into himself, into obsessive ruminations about ultimate affairs like god and death, efforts 
to understand the mysteries around him, and without help, these ruminations only left 
him feeling further alienated. With his parents marriage threatened when he was only 
three, and his mother gone to a mental hospital for several months, he felt abandoned and 
permanently mistrustful of love. He was unable to speak with anyone about his dark 
imaginings, about his night terrors, his frightening dreams or obsessive thoughts, so his 
inner vision grew wider.58  

 
                                                 
58 Kalsched, Donald. 2013, s.247 
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Donald Kalscheds dissociationsteori 
 
Den Jungianska psykologen Donald Kalsched skriver om det tidiga barndomstraumat 
utifrån ett Jungianskt perspektiv i sin bok Trauma and the soul: a psycho-spiritual 
approach to human development and its interruption.59. När ett barn utsätts för en 
traumatisk situation så reagerar ofta barnet med att dissociera från de jobbiga känslorna, 
vilket skapar ett delat jag. Som ett försvar, menar Kalsched, skapas en arketypisk eller 
mytopoetisk värld som väntar där för att fånga personen. Denna mytopoetiska andra 
värld räddar den traumatiserade personens själ från undergång i den yttre världen. 
 
Eftersom Jung upplevde själv en traumatisk barndom så blev att han ett känsligt barn 
som tog tillflykt till sitt inre. Detta skulle påverka hans relationer till vänner och senare 
psykoanalytiska kollegor. Denna introverta sida kallade Jung för personlighet nummer 
två och det var den här sidan av honom som drog sig undan i den inre världen. Han 
skrev själv så här om sina två olika sidor: 
 

 
One was the son of my parents who went to school and was less intelligent, attentive, 
hard-working, decent, and clean than many other boys. The other was grown up-old, in 
fact-skeptical, mistrustful, remote from the world of men but close to nature, the earth, 
the sun, the moon, the weather, all living creatures, and above all close to the night, to 
dreams and to whatever ”God” worked directly in him…At such times I knew I was 
worthy of myself, that I was my true self. As soon as I was alone, I could pass over into 
this state. I therefore sought the peace and solitude of this ”other” personality No. 2… 

 
…The most painful thing of all was the frustration of my attempts to overcome the inner 
split in myself, my division into two worlds. Again and again events occured which 
forced me out of my ordinary, everyday existence into the boundlessness of ”gods 
world60  

 
 
Denna traumatiserade delen av personligheten kan vara bortträngd, tills personen börjar 
gå i terapi. Då kan den enligt Kalsched dyka upp i drömmar som ett barn eller djur. Jung 
försökte skydda denna sida av sig själv från samtiden och kom till slut att förstå att detta 
inre barn i bild tre var en bild av hans själ. Kalsched beskriver att traumat mobiliserar 
starka arketypiska krafter i personens undermedvetna och beskriver dessa som psykets 
”self-care system”. Alltså för att skydda individen så splittras psyket. Efter detta blir vi 
inte förståeliga för oss själva på samma sätt. Kalsched skriver: 
 

 
The purpose of the self care system is to keep an innocent core of the self out of further 
suffering in reality be keeping it ”safe” in another world. Further, this innocent core of 
the self is a sacred something within the human personality that is often referred to as the 
soul. The defensive system that ”covers the abyss with trance” tries to keep the innocent 
remnant of the whole self from being further impacted by suffering-in-reality. This 
protection has survival value for the individual menaced by a traumatic environment, but 
it proves to be problematic in the long run because psychological growth depends on a 
relational process through which the innocent core of the self gradually accures 
experience. Dissasociative defenses prevent this and thus compromise personal 
development.61 

                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid, s.248 
61 Kalsched, Donald. 2013, s.24 
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In its function of sequestering the vulnerable core of the self, the self care system 
employs certain very powerfull forces from the layer of the unconcious that Jung called 
”collective” or ”archetypal”. These forces in turn are often experienced as spiritual or 
”numinous”. They can put the person in trance or violently fragment the inner world so 
that the acute pain is not experienced.62  
 
…individuals with a history of childhood trauma frequently seem to have access to 
altered states in which they are tuned in, as it were to frequencies that most of us cannot 
see or hear..sometimes they have had life saving encounters with the positive side of the 
numinous, a ”voice” or a ”presence” that has come to them in a moment of great need 
like a guardian angel and given them a kind of inner security that no outer human being 
has ever provided.63 

 
At other times, however, they seem to be menaced by dark and frightening energies and 
images- demonic voices or persecutory inner entities that can attack, shame, and 
humiliate them from within, re-traumatizing them an driving them to despair and abject 
hopelessness, sometimes even suicide. Whether positive or negative, these volcanic and 
impersonal libidinal or aggressive powers are the untransformed, therefore mythological 
expressions of what Winicott and other object-relations theorists call childhood 
omnipotence. But they also seem to be more than that. They are the personified 
representatives of universal archetypal forces and, as such they seem to be ordered by a 
central archetype with a remarkable ” intelligence64. 

  
 
 
 
Uppbrottet från Freud 
 
När Jung arbetade med schizofrena patienter märkte han att många av dessa hade dragit 
sig tillbaka till sina inre världar där de kunde undvika de trauman som de led av. Jung 
tog deras symptom på allvar och försökte förstå vad deras inre liv ville säga dem. Detta 
ledde honom till att se den mytopoetiska dimensionen av det omedvetna materialet som 
fanns i dessa personers föreställningsvärld. Jung ansåg att detta material inte enbart 
kunde reduceras till förträngd sexualitet utan hävdade att det handlade även om andra 
saker. Detta föranledde hans brytning med sin läromästare Freud. Schismen skulle bli 
svår, infekterad och definitiv. Freud anklagade Jung för att leva ut sitt faderskomplex 
och Jung anklagade i sin tur Freud för att vara neurotisk. 
 
Uppbrottet påverkade Jungs arbete och kom att bli en svår prövning. Mängder av hans 
gamla kollegor bröt med honom och vände honom nu ryggen. Det innebar att hans 
tidigare stöd var borta och han befann sig i en storm av kritik och förakt. Detta ledde till 
att han hamnade i ett djupt deprimerat tillstånd där han höll på att gå isär. Jung kastades 
nu tillbaka in i personlighet nummer två. Då han i ensamhet tog tillflykt från de jobbiga 
yttre omständigheterna i sitt inre. Under en period ägnade han sig åt lekar i sin trädgård, 
han byggde skulpturer av sten och detta blev som en väg in i att kunna förstå de 
fantasierna som höll på att komma fram inom honom. Detta var ett sätt för Jung att 
börja närma sig personlighet nummer två, den han varit som barn. Hans fantasier blev 
tydligare och snart skulle han ägna sig åt att transkribera dem i form av text och bilder i 
det som sedan skulle bli den Röda Boken. 

                                                 
62 Ibid, sid.24 
63 Ibid, s.24 
64 Ibid, s.25 
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Till en början flödade hans sinne över av apokalyptiska visioner. Han såg Europa 
förstöras i floder av blod. Han skulle senare säga att detta var intuitioner om det 
kommande världskriget. Men Kalsched gör analysen att detta var en sublimering. Vad 
de kanske verkligen representerade var de förkrossande känslorna av övergivenhet och 
aggression som brottet med Freud skapade. 
 
Men istället för att låta sig själv krossas av dessa fantasier så intog Jung ett kreativt 
förhållningsätt till dem. Han inledde dialog med dessa personifierade krafter som fanns i 
hans psyke och lyssnade på vad de hade att säga via den aktiva imaginationen. Detta 
ledde till att han upplevde att han till slut fann en källa av intelligens och vägledning i 
det undermedvetna som han inte känt förut. Hans ego-orienterade personlighet hade 
brustit och pga. detta kom han i kontakt med en vad Kalsched kallar för ”super ordinate 
wholeness in the background of the personality”. Det han sen skulle kalla för Självet.  
 
 
Mötet med det inre barnet 
 
Mycket av den Röda Boken handlar om hur Jung möter sin ”personlighet nummer två”. 
Den delen av honom han var i sin barndom. En känslig och öppen pojke som han 
någonstans begravt djupt inom sig själv. Den delen av honom framstår för hans vuxna 
utåtriktade värdsliga ego som svag och full av brister. Att känna dessa känslor av 
maktlöshet och svaghet är otroligt ångestladdat för Jung. I den Röda Boken möter han 
en serie olika figurer som han ingår i dialog med. Dessa är personifierade 
känslokomplex från Jungs inre som han inte integrerat i sin medvetna personlighet. Men 
resan gör att han sakta börjar erkänna dessa olika sidor av sig själv istället för att 
nedvärdera dem. Jag tolkar det som att ju mer Jung gör detta desto mer börjar den 
andliga öknen i boken att växa. I slutet av boken har öknen förvandlats till en frodig 
trädgård.  Senare skulle Jung skriva en text som hette The psychology of the child 
archetype65. I denna text utvecklar han iden att detta ”mirakulösa” barn är kärnan för 
personligheten. Detta barn är ofta början på mötet med självet. I mytologin finns det 
mängder av berättelser av barn som är hotade vid sin födsel, som Moses eller Jesus var. 
Detta för att de representerar någonting som hotar den rådande ordningen och status 
quon. Detta kan beskrivas av att den traumatiserade del personligheten från barndomen 
upplevs som hotfull för resten av psyket som inte vill känna den smärtan och utsattheten 
som denna del känner intensivt. Jung skriver så här om barnarketypen och självet: 
 

 
En väsentlig aspekt av barnmotivet är dess framtidskaraktär. Barnet är potentiell framtid. 
Därför innebär barnmotivets uppträdande i det individuella psyket i regel ett förebud om 
framtida utvecklingsbanor, även om det i först kan se ut som det rörde sig om en 
retrospektiv gestaltning. Livet är ju ett förlopp, en ström in i framtiden och inte någon 
fördämning med bakvatten. Det är därför inte förvånande att de mytiska frälsarna så ofta 
är barngudar. De motsvarar helt och fullt individualpsykologins erfarenheter, vilka ger 
vid handen att ”barnet” förbereder en omvandling av personligheten. I 
individuationsprocessen föregriper barnet den gestalt som framträder ur syntesen mellan 
de medvetna och omedvetna personlighetselementen. Det är följaktligen en symbol som 
förenar motsatser, en medlare, en ”Heilbringer”, det vill säga en som helar. På grund av 
denna betydelse är barn motivet även mäktigt de ovan nämnda mångahanda formskiftena: 
det uttrycks exempelvis både genom runda former (cirkeln eller kulan) och genom 
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kvaterniteter, som också uttrycker helhet. Denna medvetandets transcendenta helhet har 
jag betecknat som Självet. Målet för individuationsprocessen är Självets syntes.66  
 

 
 Figuren på bild 3 beskrivs även såhär av Jung i den Röda Boken: 
 

 
Phanes is the God who rises agleam from the waters./Phanes is the smile of dawn./ 
Phanes is the resplendent day./ He is the immortal present./ He is the gushing streams./ 
He is the soughing wind./ He is hunger and satiation./ He is love and lust./ He is 
mourning and consolation./ He is promise and fulfillment./ He is the light that illuminates 
every darkness. He is the eternal day./ He is the silver light of the moon./ He is the 
flickering stars./ He is the shooting star that flashes and falls and lapses./ He is the stream 
of shooting stars that returns every year./ He is the returning sun and moon./ He is the 
trailing star that brings wars and noble wine./ He is the good and fullness of the year./ He 
fulfills the hours with life filled enchantment./ He is loves embrace and whisper./ He is 
the warmth of friendship./ He is the hope that enlivens the void./ He is the magnificence 
of all renewed suns./ He is the joy at every birth./ He is the blooming flowers./ He is the 
velvety butterflies wing./ He is the scent of blooming gardens that fills the nights./ He is 
the song of Joy./ He is the tree o flight./ He is perfection, everything done better./ He is 
everything euphonious./ He is the well measured./ He is the sacred number./ He is the 
promise of life./ He is the contract and the sacred pledge./ He is the diversity of sounds 
and colors./ He is the sanctification of morning noon and evening./ He is the benevolent 
and the gentle./ He is salvation…/.67 

 
Detta är en lång lista av positiva och livgivande egenskaper. Många har med naturen att 
göra. Därför blir kopplingen till Jungs barndom extra stark eftersom han ofta tog 
tillflykt till naturen när han var liten. Den Röda Boken innehåller ett flertal olika 
beskrivningar av denna gudomliga barnfigur. Detta barn som representeras på bilden är 
även en representant för det Jung kallade för den ”Transcendenta funktionen” eller en 
bild av motsatsernas förening. Men det innebar ett enormt lidande. Att offra sin 
medvetna ställning och personlighet och att känna de svåra och affektfyllda 
emotionerna var väldigt jobbigt för Jung. Jung amplifierar gärna det inre materialet 
genom att jämföra det med historiskt/mytologiskt material. I detta fall så beskriver Jung 
denna barnfigur som Phanes. Det finns paralleller mellan dessa figurer men jag tror att 
kopplingen är mycket personligare. Detta handlar, som Kalsched skriver, om Jungs 
barndom och den han var och det han upplevde för länge sedan. Här kommer Jung i 
kontakt med det han kommer senare att kalla för självet eller psykets totalitet. Han har i 
utvecklingen av dessa tre bilder succesivt integrerat olika delar av det omedvetna 
innehållet som assimilerats av hans jag. Ju mer material han lyckats assimilera desto 
närmare har han kommit självets arketyp. Slutligen i denna sista bild ser vi hur detta 
möte sker. Jung högg senare i livet ut denna barnfigur i en kubformad sten vid sitt hus i 
Bollingen i Schweiz.  
 
 
3. DISKUSSION 
 
Den Röda Boken som en spontan bildterapi: 
 
Den Röda Boken innehåller en mängd olika målningar som Jung skapade under 30 års 
tid. De kom till allt eftersom och hänvisar både direkt och indirekt till innehållet av 
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boken. Som konstnär slås jag av hans kreativa förmåga och konstnärliga färdighet. 
Detta på grund av att han själv vägrade att erkänna att han var konstnär och hävdade att 
han i själva verket enbart bedrev en vetenskaplig forskning över de omedvetna 
processerna. Detta framstår för mig som absurt när man bläddrar igenom den Röda 
Boken som i min mening i allra högsta grad är ett konstverk.  
 
Bilderna tar sig olika uttryck. I den första delen av boken, Liber Primus är det främst 
kalligrafiska bilder men även mindre rutor där han illustrerar händelseförloppet. Sedan i 
den andra delen, Liber Secundus, så ökar proportionerna på målningarna och de blir mer 
komplexa och innehållsrika. Många av dessa bilder är mandala målningar. Cirkulära 
bilder med ett centrum och periferi. Dessa menar Jung symboliserar olika inre tillstånd 
han befinner sig i. Det finns även avbildande målningar av gestalter och scener från 
boken. Mycket av det målade materialet i den Röda Boken fick Jung tillgång till via den 
aktiva imaginationen, därför är det viktigt här att beröra detta ämne djupare här. 
 
Edith Wallace skriver om Jung och bildterapi i sin text “Healing through the visual arts- 
A Jungian approach” i boken Approaches to art therapy- theory and technique.68 I 
denna text diskuterar hon den aktiva imaginationen och hur den fungerar i ett läkande 
perspektiv. Jung beskrev det själv på följande sätt: ”A method, devised by myself, of 
introspection for observing the stream of interior images”.69 I denna teknik antar man att 
arketypiska bilder manifesterar sig spontant ur det omedvetna men även det kollektivt 
omedvetna. Och den centrala, läkande arketypen kallas för självet som har en ordnande 
och stabiliserande funktion. Med andra ord vill man skapa en dialog mellan de 
medvetna och omedvetna sidorna av psyket. Edith Wallace skriver att:  
 

 
The irrational and that which is behind it manifests in emotionality, sometimes 
uncontrollably so”…”The progression can then be from (1) emotionality to (2) a specific 
emotion, which may find expression in (3) an image, which can reduce the violence of 
the emotion; the image may be explained in (4) words, which represent articulation 
necessary for concious understanding- a message received.70 

 
 
Alla de fantasier och känslor som väller upp ur Jungs omedvetna i början av författandet 
av den Röda Boken drabbar honom med stor emotionell kraft och hotar att knäcka 
honom, men hans lösning blir att som Wallace beskriver det, få emotioner att anta bild 
form och på detta sätt skapa en distans till dem så att han kan resonera kring dem på ett 
medvetet plan och förstå vad de vill säga. På detta sätt blir de inte lika hotfulla längre. 
Tanken är att man skall okritiskt låta bilderna manifestera sig utan att lägga sig i för 
mycket för att senare kunna göra en analys av vad de betyder. Om detta sa Jung: 
 

 
Let it speak. Then switch off your noisy consciousness and listen quietly inward and look 
at the images that appear before your inner eye, or hearken to the words which the 
muscles of your speech apparatus are trying to form. Write down what comes without 
criticism. Images should be drawn or painted assiduously, no matter whether you can do 
it or not. Once you have got at least fragments of these contents, then you may meditate 
on them afterwards. Don´t criticize anything away! If any questions arise, put them to the 
unconscious again the next day. Don´t be content with your own explanations no matter 
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how intelligent they are. Remember, your health is seriously at stake and the unconscious 
has an unknown far reaching control over it. 
Treat any drawing the same way. Meditate on them afterwards and everyday go on 
developing what is unsatisfactory about them. The important thing is to let the 
unconscious take the lead. You must always be convinced that you have mere 
afterknowledge and nothing else. In this case, the unconscious really knows better.71 

 
 
I den aktiva imaginationen börjar individen alltså att plocka upp budskap och signaler 
från det omedvetna. Det är denna dialog mellan det medvetna och omedvetna delarna av 
psyket som är målet. På detta sätt kan delar av psyket som var oppositionellt inställda 
till oss nu bli våra hjälpare menar Wallace: 
 

 
This is the inner process and it goes from more to less irrational. The process in a series 
of dreams, visions, or pictures is a story, the unfolding of a message or messages needed 
for growth and development. It can dissolve a complex and integrate those pieces that 
could be integrated only after the dissolution of the complex. This is the healing process. 
In the growth process it is more a balancing of opposites to make them live peacefully 
together-”mysterium conjunctionis”- a coming to terms, often through dialogue.72 

 
 
Wallace poängterar vikten av att egot ställer sig åt sidan när denna process skall ske. 
Egot kan annars skapa en blockering för den vill hålla fast vid status quo. När egot gör 
detta så tillåter vi djupet av oss själva att komma till tals. Detta omedvetna material kan 
först upplevas som kaotiskt och detta kan upplevas som hotfullt av egot. Det är alltså 
lättare att hålla fast vid kontrollen än att släppa taget och låta saker ske.  
 
I Röda Boken ser man tydligt hur Jung upplevde en stark ångest när han konfronterades 
av det omedvetna materialet. Detta speglas i bild nummer 1. Först ville han inte veta av 
det. Ett mord sker på en hjälte i början av boken som blir en bild av Jungs ego. Hans 
ego var tvunget att genomgå en symbolisk död för att det hade en för stor identifikation 
med den yttre världen, och de prestationerna som hade med den att göra. Nu kunde han 
tillåta sig att möta det omedvetna material och se vad det hade att säga honom. ”If I 
accept death my tree greens”73 skulle han senare skriva i den Röda Boken. 
 
Genom att succesivt lyfta fram varje bild och ta denna på allvar i skrift och bild så 
skapar han en dialog med det omedvetna materialet. Detta gör att han slutligen kan 
förstå vad detta material betyder. Han blir inte längre ett offer på grund av det. Det som 
tidigare har upplevts som hotfullt blir nu förminskat och hanterligt. Detta sker i bild 2. 
Genom att han lyfter fram det ur sig själv får han ett annat perspektiv och 
förhållningsätt till det. Slutligen i bild 3 så ser vi hur en ny medvetenhet föds i Jung. En 
bild av en mer integrerad personlighet som har större balans mellan sina medvetna och 
omedvetna sidor. Om detta sa han:  
 

 
To the extent that I managed to translate the emotions into images-that is to say, to find 
images which were concealed in the emotions-I was inwardly calmed and reassured. Had 
I left those images hidden in the emotions, I might have been torn to pieces by them. 
There is a chance that I might have succeeded in splitting them off; but in that case I 
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would inexorably have fallen into a neurosis and so been ultimatley destroyed by them. 
As a result of my experiment I learned how helpful it can be, from a therapeutic point of 
view, to find the particular images which lie behind the emotions.74 
 

 
 Om man utgår ifrån Jungs idéer om psykologiska komplex, att det finns omedvetna, 
bortträngda emotionellt laddat symboliskt material som inte passar ihop med 
medvetandet, så kan dessa skapa psykologiska störningar och neurotiska symptom om 
de inte integreras med medvetandet. Wallace skriver, att målet med terapin är att dessa 
komplex skall bli upplösta för att sedan kunna integreras i medvetandet. Detta är vad 
Jungs kreativa arbete med den Röda Boken handlar om. Framförallt handlar det om hans 
förträngda känslofunktion. Denna hade han själv inte erkänt och var identifierad nästan 
enbart med sina logiska och rationella sidor.  
 
Dessa komplex manifestar sig som figurerna i hans aktiva imaginationer och fantasier 
och det är här han möter de sidor som han helst hade velat slippa se. De flesta är sidor 
han själv upplevt som svagheter och brister. Under denna process så upplever Jung 
ångest men hans själ i boken säger åt honom att bara följa med i processen. Några 
exempel på dessa figurer ifrån boken är Elijah och Salome som blir bilder av ”tanke” 
och ”njutning” och en av lärdomarna Jung får i boken är hur viktigt det är att kunna röra 
sig mellan dessa olika sidor och inte bara bli fast i en. Det är galenskap menar han, att 
bara identifiera sig med den ena sidan. I den Röda Boken skriver han att guden (självet) 
kan födas i honom när han tillåter sin känslofunktion (Salome) att utvecklas som en 
skog med vilda djur inom hans psyke. Han beskriver sig själv som välorganiserad och 
tyckte illa om kaos men han blev en profet först när han hittade ”pleasure in the 
primordial begining (chaos), in the forest, and in the wild animals.”75 En annan figur 
han möter är djävulen som hänvisar honom till sin alltför ensidiga och seriösa attityd, 
han måste lära sig att ha mera roligt i sitt liv. Han möter sedan en kvinna som bor i ett 
slott med sin äldre far, som är en lärd man med många böcker. Hon framstår som banal i 
Jungs ögon men sen inser han att han måste även ta denna sida av sig själv på allvar och 
släppa på sitt högmod. Detta leder till en diskussion om att man måste bejaka och 
integrera det motsatta könet i sig själv. Detta och mötet med Salome är ett av Jungs 
möte med sin anima och förträngda känslofunktion. Dessa möten skapar kaotiska 
känslor hos honom. Men det får honom också att inse hur kaoset är nödvändigt för att 
vara sant kreativ och bli hel. När Jung sen börjar måla dessa figurer så börjar de ljusa 
och mörka sidorna i Jung att försonas och detta leder till att skuggans grepp börjar 
släppa. Detta är bildterapins mål, att de psykologiska symptomen släpper när de inre 
konflikterna blir försonade.  
 
Röda Boken- en återspegling av en kris och ett omskapande av personligheten 
 
På ett djupare plan tror jag att den Röda Boken speglar Jungs kris i samband med hans 
uppbrott ifrån Sigmund Freud. Jung, som var den framgångsrika och väletablerade 
arvtagaren till auktoriteten Freud håller på att förändras och bli någon annan. I denna 
uppgörelse med fader-figuren Freud finns även en uppgörelse med hans egen far som 
han upplevde som frånvarande och att han icke hade en trovärdig relation till sin kristna 
tro.  
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I sina aktiva imaginationer i den Röda Boken möter Jung även en äldre vis man som 
heter Philemon som blir hans vägvisare. Här finns fröna till den Jung själv skulle bli 
senare i livet. En i min mening vis och andlig själavårdare. Men det är hela tiden Jung 
själv det handlar om. Hans egna fantasier och hans eget omedvetna material som 
fortfarande inte integrerats. Därför menar jag att arbetet med den Röda Boken blir som 
en katarsis för Jung.  Den handlar om hur Jung skapar sig själv på nytt genom att hitta 
sin egen inre auktoritet. Jung skapar i boken en säker plats där han på ett kreativt och 
lekfullt sätt kan omskapa sin personlighet. Han återtar sina projektioner från Freud och 
möter därför den djupare delen av sig själv, som han senare kommer att bli i det yttre 
livet. Den delen som han hade dolt för andra för att kunna passa in i sin roll som 
lärjunge till Freud. Detta möte med den äldre, vise mannen i Jungs inre (även kallad för 
den gamle vise mannens arketyp, eller manapersonligheten, inom den Jungianska 
psykologin) uppstår när projektionerna dras tillbaka från Freud: 
 
 

Consequently, for the Jungian, 'the making conscious of those contents which constitute 
the archetype of the mana personality signifies therefore "for the man the second and true 
liberation from the father, for the woman that from the mother, and therewith the first 
perception of their own unique individuality76.  

 
 
På detta sätt är dessa bilder och texter i den Röda Boken terapeutiska för Jung för det 
innebär att han sakta börjar känna igen och integrera sidor som han har förträngt. Detta 
material som först skapat psykologiska komplex kan han nu börja integrera och bli fri 
ifrån.  
 
 
Att ta de inre bilderna på allvar 
 
Att Jung tog det inre bilderna och materialet på allvar är tydligt med tanke på vilket 
gediget arbete den Röda Boken representerar. Han lade ner väldigt mycket tid och kraft 
på att få detta material nertecknat så noggrant som möjligt och uppmanade sina 
patienter att också inta ett kreativt förhållningsätt till sina inre liv. Bildterapeuten 
Patricia Nowell Hall skriver att Jung ansåg att psyket var en självreglerande, 
självbalanserande organism som under rätta omständigheter kunde läka sig själv. 
Symptomen var tecken på att psyket behövde växa och sjukdomen var psykiska 
blockeringar eller uppdelningar som behövde släppas och integreras. Parallellt med 
mentalsjukdomen fanns det kreativ process som var igång som försökte läka 
splittringen.  Att länka samman det omedvetna med det medvetna. Detta kan leda till en 
ny integration som gör att individen skulle kunna hitta sin egen lösning och en ny balans 
skriver hon. All psykisk aktivitet gick mot detta mål menade Jung, mot helhet och 
individuation. Denna själv-balanserande strävan är tydlig i Jungs arbete med den Röda 
Boken. Gång på gång så talar Jung om hur vetenskapen och hans rationella läggning har 
skapat ett dött och öde landskap i hans inre. Om hur han på olika sätt försöker återknyta 
till sitt inre liv och sin själv för att skapa en balans i det som tidigare varit obalanserat 
och ensidigt. 
 
Vidare skriver hon att Jung ansåg att man behövde både den kreativa vägen (som 
innehöll konst, symboler, aktiv imagination, drömmar, och fantasier) men även den 
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rationella vägen (intellektuella koncept, vakna medvetandet, verbala formuleringar och 
abstraktioner).  ”One tendency seems to be the regulating principle of the other, and 
both are bound together in a compensatory relationship.”77 
 
 
 Föreningen av dessa två principer skulle leda till en integration mellan det medvetna 
och de omedvetna delarna av personligheten, egot och självet.  
 
Hon skriver om Jung att han ansåg att symbolerna var naturliga psykiska uttryck och det 
naturliga omedvetna språket. Man kan inte frammana dem med sin vilja utan de uppstår 
spontant. Den levande, läkande kvalité av symbolen var viktig menar hon. Att se 
symbolerna som personifierade aspekter av psyket eftersom de är laddade med psykisk 
energi gör att de blir drivna, dynamiska och får konsekvenser. Jung såg deras roll i att 
aktivera de inre psykiska resurserna tillsammans med den homeostatiska, 
kompensatoriska potentialen i det omedvetna. 
 
I boken Modern Man in search of a soul78 så skriver Jung att mycket av de 
psykologiska problemen som folk upplever idag beror på den ensidiga rationella 
hållningen av vår kultur. Detta är ett av de centrala temana i den Röda Boken. Jung 
försöker kliva ur sitt rationella synsätt och hitta tillbaka till sin fantasi och själsliv. 
Bildterapin innebär att patienten kan röra sig förbi det rationella språket och nu 
kommunicera via bilden och symbolen, detta öppnar upp för en annan form utav dialog 
med det inre. Eftersom intellektet blir så högt värderat i vår kultur så finns i bildterapin 
en annan ingång till oss själva. I texten The aims of psychotherapy skriver Jung: 
 

 
But why do I encourage patients to express themselves at a certain stage of development 
by means of brush, pencil or pen? My purpose is the same here as in the handling of 
dreams: I wish to produce an effect. In the childish conditions described above, the 
patient remains in a passive state; but now he begins to play an active part. At first he 
puts on paper what has come to him in fantasy, and thereby gives it the status of a 
deliberate act. He not only talks about it, but he is actually doing something about it. 
Psychologically speaking, it is one thing for a person to have an interesting conversation 
with his doctor once a week. The results of which hang somewhere or other in mid air- 
and quite another thing to struggle for hours at a time with refractory brush and colors, 
and to produce in the end something which, at its face value is perfectly senseless to him, 
the effort to paint it would be so irksome that he could scarcely be brought to perform 
this exercise a second time. But since his fantasy does not seem to him entirely senseless 
his busying himself with it increases its effects upon him. Moreover the efforts to give 
visible form to the image enforces a study of it in all its parts, so that in this way its 
effects can be completely experienced… 
 
It is true, I must add, that the mere execution of the picture is not all that is required. It is 
necessary besides to have an intellectual and emotional understanding of them: they must 
be consciously integrated made intelligible and morally assimilated. We must subject 
them to a process of interpretation.79 

  
 
I denna text beskriver Jung essensen av bildterapin men man kan även se hur Jung har 
tagit sina egna erfarenheter från perioden av den Röda Boken då han själv målade och 
skrev ner saker som tillsynes först verkade meningslösa, men som senare skulle visa sig 
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innehålla kärnan till hans räddning och framtida psykologi. Att låta egot och 
medvetandet möta det omedvetna materialet och ingå i en estetisk och intellektuell 
relation till det skulle släppa på spänningen och göra det mer hanterbart och mindre 
hotfullt. Om detta säger Jung: 
 

 
The unconcious contents wants first to be seen clearly, which can only be done by giving 
them shape, and to be judged only when everything they have to say is tangibly 
present…There is a danger of the ego losing its head, so to speak, that it will not be able 
to defend itself against the pressure of affective factors-a situation often encountered at 
the beginning of schizophrenia. This danger would not exist, or would not be so acute, if 
the process of having it out with the unconscious could somehow divest the affects of 
their dynamism. And this is what does in fact happen when the counter-position is 
aestheticized or intellectualized. But the confrontation with the unconscious must be a 
many sided one, for the transcendent function is not a partial process running a 
conditioned course; it is a total and integral event in which all aspects are, or should be 
included. The affect must therefore be deployed in its full strength. Aestheticization and 
intellectualization are excellent weapons against dangerous affects, but they should be 
used only when there is a vital threat, and not for the purpose of avoiding a necessary 
task…80 

 
 
Sammanfattning och slutdiskussion: 
 
Jag anser att den Röda Boken främst skall ses som ett konstverk och inte som ett 
vetenskapligt arbete. Ett konstverk som speglar Jungs personliga process under hans 
kris tid mellan 1910 och 1914. Vad som är viktigt att minnas är att efter hans uppbrott 
från Sigmund Freud så blev han ständigt påhoppad och kritiserad av Freuds anhängare. 
Han blev t ex ofta anklagad för att ha blivit psykotisk. Detta kan man tänka sig bidrog 
till att Jung valde att aldrig publicera den Röda Boken. Han ville inte ge dessa krafter 
mera bränsle till brasan.  
  
Den Röda Boken i sig är krävande, formmässigt abstrakt och ibland svårläst. Den är full 
av upprepningar och blir många gånger så pass invecklad att man tappar tråden och får 
gå tillbaka i texten flera gånger för att förstå meningen av det man just läst. Vissa delar 
av den är kristallklar och fylld med intressant material. Medan andra delar är skrivna i 
en högtravande, mässande ton som gör att den känns förlegad och i dagsläget nästan lite 
löjlig. Men boken var skriven i samma tradition som klassiker som Friedrich Nietzsches 
Zarathustra, William Blakes Äktenskapet mellan himmel och Helvetet och Dante 
Alighieris Inferno men även det medeltida manuskriptet. Den första delen där Jung 
samtalar med sin själ är bland det bästa jag har läst av honom, medan kapitlen som t ex 
”The magician” där Philemon skall förklara för Jung vad magi är och ”The gift of 
magic” och delar av ”Scrutinies” är exempel på hur texten ofta blir lidande av att den 
antagligen aldrig har reviderats. Det blir otaliga referenser till motsatsers förening, 
komplicerade bilder av figurer som transformeras om och om igen och mängder med 
mytologiska amplifikationer som staplas ovanpå varandra. Men Röda Boken innehåller 
en mängd vackra målningar. Detta är för mig den stora behållningen med den. Att se 
hur Jung hänger sig måleriet på så stort allvar. Dessa bilder är i min tolkning ”fruits of 
the desert, the wondrous flowers of the soul”81 som Jung nämner i den Röda Bokens 
kapitel ”the desert”. Hela boken är i sig ett kreativt verk som innehåller kärnan till 
resten av hans framtida arbeten. Sonu Shamdasani beskriver den som ”the nuclear 
                                                 
80 Jung, C.G., Collected works 8, pp.86-89 
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reactor for all his works”.82Skrivandet av den skulle även förvandla Jungs egna 
terapeutiska arbete. I en bok skriven av en av Jungs kvinnliga klienter hittade 
Shamdasani en text där klienten skrev Jungs råd hur hon kunde arbeta med de djupare 
och ibland skrämmande processerna som pågick i hennes psyke: 
 

 
I should advise you to put it all down as beautifully as you can — in some beautifully 
bound book,” Jung instructed. “It will seem as if you were making the visions banal — 
but then you need to do that — then you are freed from the power of them. . . . Then 
when these things are in some precious book you can go to the book & turn over the 
pages & for you it will be your church — your cathedral — the silent places of your spirit 
where you will find renewal. If anyone tells you that it is morbid or neurotic and you 
listen to them — then you will lose your soul — for in that book is your soul.83 

 
  
Jung som konstnär  
 
Jag anser att den Röda Boken är ett konstverk som speglar Jungs personliga process 
under hans livskris mellan 1913 och 1914. Jag vill också påstå att Jung var en konstnär 
samtidigt som han var en vetenskapsman. I den Röda Boken försöker han bearbeta sitt 
barndomstrauma, göra upp med sin läromästare Sigmund Freud och även sin egen far 
och hans kristendom, för att slutligen börja tämja sitt intellekt som har kommit att ta för 
stor plats i hans liv på känslornas bekostnad. Som ett konstverk så fungerar den Röda 
Boken på det sättet att den hjälper Jung att bli fri från den begränsande situationen han 
befann sig i i relation till Freud. I de tre bilderna jag valt att analysera i uppsatsen ser 
man ett tydligt mönster som rör sig ifrån död till pånyttfödelse. Mycket kultur och 
protestkonst har blivit till i situationer där individer eller grupper som levt under ett 
förtryck och har behövt hitta alternativa vägar till att uttrycka sig och göra sin sanning 
hörd. Då har fantasin och konsten ofta blivit ett medel för denna sanning att komma 
fram. Jag menar att Röda Boken är ett sådant, ett surrealistiskt konstverk där Jung löser 
sina problem på fantasifulla sätt. Via sin fantasi lyckas Jung transformera sin situation 
och hitta nya svar och lösningar. Han befann sig i en situation där han upplevde sig 
fången i ett förtryckande system som för honom var den Freudianska psykologin. 
  
I början av 1900talet så fanns det en tung partiskhet för ett vetenskapligt perspektiv av 
psyket. Alltså var vetenskapsmän auktoriteter vad det gällde den psykologiska vikten av 
konst och man ansåg att psykets yttringar behövde översättas till ett kliniskt språk om 
man skulle kunna förstå det. Figuren Salome som framträder som en blind kvinna i 
början av den Röda boken blir en bild av Jungs anima och hans förträngda 
känslofunktion. Även om hon får tillbaka synen senare i boken så är hon inte med i den 
sista delen av boken när alla de centrala figurerna från den Röda Boken möts i 
Philemons trädgård. För mig visar detta att hans anima aldrig riktigt integreras och detta 
blir det varande intrycket. Han kunde aldrig på djupet erkänna eller integrera sin 
känslofunktion. Det kan ha att göra med den bristande relation till modern som försvann 
under en period (Jung skulle senare diagnostisera henne som att ha varit neurotisk och 
hysterisk). Detta gav honom en känsla av att inte kunna lita på kvinnor. I sin biografi 
skriver han: ”…from that time onwards I was immediately distrustful when the word 
love was mentioned. For a long time, the feeling I associated with women was natural 
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unreliability.”84 Han blev istället till stor del fast vid sitt intellekt och identiteten som 
vetenskapsman och psykolog och vägrade se sig själv som en konstnär. Han kunde vara 
hård och kritisk mot samtida konstnärer eller författare som när han pratar om James 
Joyce eller Picasso: ” Picassos psychic problems, so far as they find expressions in his 
work, are strictly analogous to those of my patients.”  
 
 
Huvudsakligen så såg han någonting fragmentarisk och nästan schizofren i hans 
målningar: 
 

 
 The main characteristic is one of fragmentation, which expresses itself in the so called 
”lines of fracture”- that is a series of psychic ”faults” (in the geological sense) which run 
right through the picture. The picture leaves one cold or disturbs one by its paradoxical, 
unfeeling and grotesque unconcern for the beholder.85 

 
 
Sonu Shamdasani skriver att Jung kände igen sig i både Picasso och James Joyce. Han 
såg det som att de gjort samma typ av nedstigning i det undermedvetna. Men det som 
provocerade Jung i Picassos och Joyce arbeten diskuterar den berömde Jungianske 
Psykologen James Hillman och Jung forskare Sonu Shamdasani i boken Lament for the 
dead: 
 

 
James Hillman: Why then does he not understand better what was produced by Joyce and 
what was produced by Picasso later on? I say later on because this is after he has done the 
Red Book. He would have knowledge of that kind of work, this extraordinary eruption of 
what Joyce called Nighttown, for example, at the end of Ulysses, or Picassos descent into 
the underworld as Jung called it. Why was he not sympathetic to what they did in the 
light of what he had been through? 
 
Sonu Shamdasani: they were like crazy brothers, they were doppelgängers- ”There, but 
for the grace of god, go I”-in that they indicate a path not taken and hence the intense 
irritation that immediately strikes one as quite bizarre in the context of Jung’s other 
writings. 
 
James Hilmman: That he wrote those two essays? 
 
Sonu Shamdasani: Yes, in those two essays compared to his other writings. These works 
are in a way to close for comfort as they approach a similar terrain from a different 
vertex. 
 
”James Hillman: Yes that makes good sense. In other words, they´re both making a 
descent into the underworld, as he did, and have met the figures, and he is recognizing 
the motifs he knew from his own experience, but he still judges it as crazy, because they 
dont come up with the meaning for them in it. Is that was his judgment is. That they don´t 
make a psychological move? 
 
Sonu Shamdasani: Or that they appear to be simply exalting, reveling in it. The nekyia 
becomes a bacchanal.  
 
James Hillman: And that offends him. 
 
Sonu Shamdasani: Its almost as if-I dont know if this is too strong- its almost sacriligious. 
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James Hillman: Or unethical. 
 
Sonu Shamdasani: It's a send up of the holiest mysteries. 
 
James Hillman: He dosen´t respect in that sense the dedication of the artist to the 
formulation as an act of devotion, as a religious act itself. That Joyce work and Picassos 
work show the same religiosity in their dedication and their sacrifice to their work, he 
dosen´t recognize as what really goes on in the artist. 
 
Sonu Shamdasani: I think he doesn´t see that, and he also doesn´t see the extent to which 
the form of presentation to within Picasso and Joyce is sufficient unto itself. Theres a 
lumen natura, to borrow one of the alchemical expressions Jung uses, already within the 
image. There´s a translucency that dosen´t require anything else. 
 
James Hillman: That´s very nice. And the artist respects the lumen natura and wherever it 
goes. 
 
Sonu Shamdasani: For Jung it´s insufficient.86  

 
 
Denna konversation ger en viktig nyckel in i Jungs syn på konstnärer och därför också 
den konstnärliga sidan av honom själv. Barbara Hannah skrev att hans största plåga var 
att inte förstå, därför blev vetenskapen så viktig för honom. Men när Jung vill förvandla 
den Röda Boken till en vetenskaplig psykologi så går någonting förlorat. Det är tydligt 
att han har en önskan att bli sedd som konstnär men inte vågar ta steget fullt ut. Detta 
kan man se i det här brevet där han erkänner sin avund mot författaren Hermann Broch 
efter han läst hans bok The death of Virgil som kom ut 1945: 
 

 
Jealous of Broch because he succeeded in doing what I had to forbid myself on pain of 
death. Whirling in the same underworld vortex and buoyed ecstatically up by the vision 
of elusive images, I heard a whisper telling me I could make it ”aesthetic”, while 
knowing all the time that the writer in me was just embryonic and incapable of genuine 
artistry… Despite this constant awareness, all kinds of resentments have grown up inside 
the artistic homunculus in me, who has obviously been deeply upset by my refusal to 
press the poets wreath on his bow.87  

 
 
Här ser man tydligt hur Jung närde en hemlig längtan till att bli erkänd som konstnär 
och skönlitterär författare men inte känner sig kapabel till att skapa genuin konst. Han 
skriver även att den inre konstnären i honom har blivit bitter pga. att han aldrig har 
tillåtit denna sida att komma fram i allmänhetens ljus. Den Röda Boken blir därför hans 
hemliga konstverk som han dolde för omvärlden, men som samtidigt blev hans själs 
räddning 
 
Det är uppenbart att Jung känner sig kluven i förhållande till sig själv som konstnär. När 
han arbetar med sitt inre material hör han en röst säga till honom att det han gör är 
konst, men detta slår han undan och hävdar att det inte alls är det. Han bar på en rädsla 
att inte bli tagen på allvar om det han gjorde skulle ses som att vara konst. Därför 
bedrev han skrivandet och målandet av den Röda Boken i skymundan, även om han 
senare kommer att presentera sina analyser av den som vetenskapliga teser. Då jag själv 
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jobbar som konstnär kan jag med förståelse sätta mig in i att denna inre splittring i 
längden blir påfrestande för Jung. Varför är det jobbigt att erkänna denna sida av hans 
personlighet? Den Röda Boken är och förblir ett konstverk i mina ögon. Genom sitt 
skapande av detta märkliga alster får han kontakt med djupskicket i sig själv och lyckas 
skapa en bättre balans mellan sin inre och yttre värld. Arbetet med boken blir en form 
av katarsis för Jung där han befriar sig själv från de intensiva känslorna han upplever 
under denna kristid genom att ge utlopp för dem i skapandet. Bilderna blir därför 
läkande och på det sättet kan man säga att de uppstår en spontan bildterapi i den Röda 
Boken för Jung.    
 
 
Outsider art 
 
Som konst betraktat kan den Röda Boken ses som ett exempel av ”Outsider art”. 
Termen inbegriper konst som skapas av människor utanför den etablerade konstvärlden, 
ofta individer som bor på mentalsjukhus, fängelser eller långt ute på landet utan någon 
verklig kontakt med den så kallade finkulturen. Men det kan även innefatta konst gjorda 
av visionärer eller självlärda konstnärer. I många fall upptäcks dessa konstnärers verk 
långt efter deras död. Kännetecknade för denna typ av konst är extrema mentala 
tillstånd, okonventionella idéer och fantasivärldar. Det kan även definieras som ”art 
outside the boundaries of official culture.”88  
 
Jungs Röda bok är utställd på 2013 Venedig Biennal, som är en av världens viktigaste 
konsthändelser i en utställning som heter ”The encyclopedic palace”, som just lyfter 
fram outsider och visionär konst. Att den Röda Boken nu har kommit fram i detta 
sammanhang tyder på att även om Jung själv vägrade att se sig själv som konstnär så 
gör nu omvärlden det. Kanske ännu mer än vad de ser honom som vetenskapsman med 
tanke på att psykoanalysen som vetenskap succesivt och alltmer ersätts av psykiatrin på 
lärosäten runt om i världen. Personligen som yrkesutövande konstnär är jag tacksam för 
Jungs gärning med den Röda Boken, som jag anser har fört oss närmare en förståelse av 
vårt eget inre liv. Trots att han inte vågade se sig själv som konstnär så förstod han 
konstens läkande funktion och detta är hans ovärderliga bidrag till mänskligheten: 

 
 
A hidden artist slumbers in every man. Give him a chance to bring to light the pictures he 
carries unpainted within himself, to free the unwritten poems he has shut up inside him, 
and yet another source of psychic disturbances is removed.89 
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RÖDA BOKEN GENOMGÅNG 
 
Första delen- Liber Primus 
 
The way of what is to come- 
 
 
I första delen av den Röda Boken beskriver Jung sitt möte med djupets ande. Han har 
identifierat med tidens ande vilket har fått honom att bli högmodig och arrogant. Det har 
också medfört att han lagt för stort värde vid sitt intellekt och nedvärderat det 
irrationella och icke önskvärda sidorna av sig själv. Djupets ande säger till Jung att 
öknen och klostret finns inuti honom och det är hit han måste dra sig tillbaka till nu 
(introversion av libidon).  Här har Jung också en serie apokalyptiska visioner där han 
ser Europa ödeläggas av en stor flod och senare av en kyla som sänker sig från rymden 
samtidigt som han drömmer om att återvända till sitt hemland där det finns ett träd med 
läkande frukter som han delar ut till en grupp människor. Jung säger sedan att han inte 
vill bli en mästare eller lärare, att det är var och ens ansvar att hitta sin egen väg. 
 
Refinding the soul- 
 
Jung beskriver här hur han vid 40 års ålder lyckats nå den position i samhället som han 
stävat efter. Med en framgångsrik karriär, mycket pengar och respekt bland sina 
kollegor. Trots detta så upplever Jung en stark längtan efter något annat, att hans själ 
blivit eftersatt i den miljö han verkar. Han beskriver den moderna människan som en 
person som har tappat kontakten med sin själ och därför blivit tom inombords. Detta 
tomrum försöker han fylla med yttre attribut som aldrig kommer mätta de inre begären. 
Det han tidigare hade kallat för sin själ var egentligen bara ett dött system. 
 
Soul and god- 
 
Jung talar vidare om längtan efter sin själ, som han beskriver manifesterar sig i form av 
ett barn, som dyker upp när han minst anar det. Själen ligger bakom allt i den synliga 
världen och drömmen är själens språk. Han beskriver sig själv som endast en tjänare till 
sin själ. Jung skriver att folk kommer göra narr av honom för hans gud är ett barn. 
Precis som man gjorde narr av Jesus. Att bli som Jesus är den rätta vägen menar Jung, 
ingen kan undgå den vägen av död och pånyttfödelse. 
 
On the service of the soul- 
 
I det här kapitlet uttrycker Jung osäkerhet inför vägen han gett sig in på. Själens väg 
verkar helt plötsligt farlig och osäker. Han skriver att han måste lära sig att älska själen. 
När man öppnar dörrarna till själen så svämmar det ut en mörk flod av kaos in i ens 
ordnade värld. Men dessa rädslor får inte styra utan man får istället ha tillit till att det 
finns en väg igenom det. Jung kommer fram till att det är viktigt lära sig att älska det 
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som man är rädd för. Här ger Jung ett exempel med ett helgon som drack varet ur såren 
och märkte att det luktade som rosor. Slutligen säger djupets ande till Jung att han skall 
tillbe djupet och väcka de döda. 
 
 
 
 
The desert- 
 
Själen leder in Jung i en öken. Varför är mitt inre en öken? undrar Jung. Är det för han 
levt för mycket i den yttre världen? ”No culture of the mind is enough to make a garden 
out of your soul.”90 Han får vända sig undan från den yttre världen och mänskligheten. 
De flesta skulle inte orka med ansträngningen det innebär och då kasta sig tillbaka och 
bli verklighetens slav utan att stå i kontakt med själen. Men den som istället bemäktigar 
ansträngningen och odlar en inre trädgård, står i kontakt med sin själ och blir vän med 
människorna i den yttre världen. I äldre tider sökte sig folk ut i öknen för att få visioner, 
som Jung också kallar ”själens blommor”. 
 
Experiences in the desert- 
 
I dialog med sin själ säger själen till Jung att han låter som ett barn som klagar till sin 
mor. Jung är plågad av ökenklimatet och själen säger att han får ha tålamod. Själen 
menar att han måste släppa taget om sina intentioner och låta saker ske naturligt. Jung 
känner att hans intellektuella sida föraktar det han gör och i dialogen med själen så 
kommer han till slut över detta och då börja grönska växa i öknen. 
 
Descent into hell in the future- 
 
Jung går in i en grotta som är vaktad av en läderklädd dvärg (tidens ande) där han ser en 
lysande röd sten. Han flyttar stenen och ser en flod i underjorden där det flyter ett 
avhugget huvud. Bredvid den finns en svart skarabé. Jung drömmer senare om hjälten 
Siegfried som dödas. Detta symboliserar Jung som har identifierat sig med hjälten i den 
yttre världen som nu måste offras för att (”the sacrifice of the superior function in order 
to get at the libido necessary to activate the inferior functions”-från fotnot).91 Jung 
menar att all den kunskap han samlat på sig gör det svårt för honom att höra själen. Att 
träda in i själens värld och se öknen blomma är en typ av gudomlig galenskap. Den 
gudomliga galenskapen sker när tidsandan blir överrumplad av anden från djupet. Sann 
galenskap är att identifiera sig med den ena eller andra sidan, det är att hålla balansen 
dem emellan som är gudomlig. Jung talar sedan om den kollektiva förväxlingen av 
behovet av att offra den inre hjälten (egot) med den yttre hjälten-som ledde till 
massdödandet under första världskriget. Han avslutar med att prata om mänsklig 
oförmåga och säger att den är viktig. Den som lär sig leva med den har lärt sig mycket. 
Det lär oss att värdera de små sakerna och våra begränsningar.  
 
 
Splitting of the spirit- 
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Jung talar med själen. Han är orolig dit han är på väg, monstruösa former möter honom 
och han faller. Själen säger att han ska ta det lugnt och bara följa med i processen. 
Sedan följer en dialog där de talar om mördare och en mördad hjälte. Jung talar om 
mordet på storhertig Ferdinand som utlöste första världskriget och att det är egentligen 
en yttre manifestation av en inre problematik. Att hjälten eller guden när den har slutat 
att vara livgivande ibland måste offras (egot i detta fall-eller den delen av Jung som  helt 
och hållet har identifierat sig med tidens ande). Jung nämner Judas och i fotnot 107 i 
den Röda Boken står det  ”so is our Judas betrayal of the hero also a necessary 
passageway to redemption”.92 
 
Murder of the hero-  
 
Här dödar Jung hjälten Siegfried med hjälp av en yngre vilde. Detta kan symboliskt ses 
som att tidens ande dödas av djupets ande. Detta kan läsas som en metafor för att Jung 
symboliskt dödar Freud och den hjälten han själv blivit i den psykoanalytiska rörelsen. 
Den vetenskapligt lagda sidan av honom som inte känner sin själ. Efter detta så släpps 
många spänningar och sorg skapar strömmar av tårar och regn. Detta kommer nära den 
nya växande guden skriver Jung. 
 
The conception of the god-  
 
Jung skriver här om att vi i nedstigandet möter våra egna brister och detta gör att vi 
kommer känna igen dessa brister hos andra personer och inte tvinga dem eller oss själva 
att vara hjältar. Detta speglar den Jungianska individuations processen där det inte 
handlar om perfektion utan helhet. Hjältens död=perfektionens död. Här talar han om 
nedstigandet i helvetet som Kristus gjorde för att möta skuggan och mörkret. 
Symboliskt representerar det att assimilera skuggan och det kollektivt undermedvetna 
för att sen födas på nytt med ny insikt. Han beskriver här sin egen nedstigning och en 
motsägelsefull gud som innefattar motsatserna. 
 
Mysterium. Encounter- 
 
Här möter Jung profeten Elijah och hans dotter Salome som är blind. Han undrar hur 
dessa två kan umgås eftersom hon ville han döparens huvud på ett fat. Hon frågar om 
han älskar henne. Han är konfunderad av hela situationen, sen säger hon att han kommer 
göra det. Elijah säger att de har varit ett sen tidernas begynnelse. Ett mysteriespel spelas 
upp i Jungs inre där han sänks ner i lava-kaos och löses upp för att sen kunna sättas ihop 
igen. Jung talar om de två principerna tanke och njutning. Dessa två representeras av 
Elijah och Salome. Att bara leva med den ena eller andra principen är fel och leder till 
obalans, men ormen som finns med i bilden kommer in som en bro mellan principerna. 
Att kunna röra sig mellan dessa principer är den rätta vägen. De är varandras gift och 
läkning. ”May the thinking person accept his pleasure and the feeling person accept his 
own thought. Such leads one along the way”.93 
 
Instruction- 
 
Här möter Jung åter igen Elijah och Salome. Jung säger att han känner sig mer verklig 
här även fast han inte gillar platsen. Salome säger att hon är hans syster och att Maria är 
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deras moder. Jung säger att det är vansinnigt. Elijah säger att han och Salome är 
verkliga och Jung skriver vidare att hjälten behövde dö så att män inte längre härmar 
någon annan utan går sin egen väg. Det blir inte behagligt utan är en lidande väg då man 
måste skapa sig själv på nytt. Om tanke och njutning förenas i personen så kommer den 
gudomliga sonen födas i honom. Man blir guds mor. Jung är dess tjänare precis som 
påven är. Guden kan födas i honom när han tillåter sin känslofunktion (Salome) att 
utvecklas som en skog med vilda djur i hans psyke. Som Jung beskriver sig själv var 
han välorganiserad och tyckte illa om kaos. Han blev en profet först när han hittade 
”pleasure in the primordial begining (chaos), in the forest, and in the wild animals.”94 
 
 
Resolution- 
 
En svart och en vit orm har en duell mot varandra. Den vita vinner. Sen tvingas Jung att 
imitera den korsfästa lidande Kristus medan en orm ringlar sig runt korset, Jungs blod 
rinner ner för berget. Jung behövde båda sidorna, den vita som var Kristus och den 
svarta som var jorden för att kunna bli en bra helare. Detta kan även symbolisera 
kampen mellan förnuft och känsla. “Love is empty without thinking, thinking is hollow 
without love”95. I förening av dessa två principer föds det gudomliga. Slutligen talar 
Jung om ondskan och att man måste känna den i sig själv för att inte projicera ut det på 
sin omvärld. Vilket han menar har hänt till en katastrofal grad i första världskriget. 
 
 
Liber Secundus 
 
1. The red one- 
 
Här ser vi Jung som en spejare i ett torn. Han ser en röd ryttare komma ridande vid 
horisonten. Han inleder en konversation med ryttaren som visar sig vara djävulen. 
Djävulen menar att Jung behöver ha mer skoj i sitt liv och inte vara så allvarlig. Att ta 
djävulen på allvar är att ”accept your own other standpoint”.96 Alltså är djävulen och 
många andra figurer i den Röda Boken kompensationer för den ensidiga attityden av 
hans eget ego. 
 
2. The castle in the forest- 
 
Här kommer Jung till ett slott i en skog. Han möter en äldre lärd man som sitter och 
studerar olika skrifter i ett rum. Han har en vacker dotter som Jung möter senare på 
kvällen när han lagt sig.  Först tycker Jung att det hela är banalt och klichéartat, men 
sedan, när han erkänner hennes existens så blir hon legitimerad. Hon är den äldre 
mannens själ och även Jungs. Den banala aspekten av henne som också är vis är som 
kompensation för Jungs tyngd och allvar. Här ser vi Jung ta till sig de sidorna av sig 
själv han tidigare föraktat och förtryckt. ”your hell is made up of the things that you 
always ejected from your sanctuary”. 97 På det sättet kan man ”redeem your other unto 
life”98 Sedan följer ett intressant stycke där Jung menar att mannen ska bejaka sin 
kvinnliga sida och vice versa. Han uppmuntrar t o m män att någon gång testa att klä sig 
                                                 
94 Jung, C.G., 2009, s.251 
95 Ibid, s.253 
96 Ibid, s.261 
97 Ibid, s.264 
98 Ibid, s.265 
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i kvinnokläder och kvinnor att klä sig i manskläder det vill säga ”crossdressing”. Att 
sannerligen bejaka och integrera det motsatta könets sida i sig själv är det enda sättet att 
göra sig fri från det Jung kallar för slaveri till det motsatta könet i den yttre världen. 
Vidare beskriver Jung svårigheten av detta, att vara ”beyond the gendered and yet 
remaining within the human”99 Sedan beskriver Jung hur kaoset är nödvändligt för att 
vara sant kreativ och bli hel. Som författaren Sanford Drob beskriver det representerar 
den Röda Boken den dekonstruktiva fasen i Jungs liv och arbete. 
 
3. One of the lowly- 
 
Här träffar Jung en man vid ett värdshus. Han beskrivs som en ”tramp” och en ”rouge” 
Han har enkla intressen som att gå på bio och pratar om mordet på en tyrann och hur 
han vill vinna tillbaka en kvinnas kärlek. Han har även suttit inne. Mannen lider av 
hosta och Jung betalar för ett rum åt honom på värdshuset, men han dör under natten 
och Jung tar hand om honom på slutet när han hostar upp blod. Jung inser, precis som 
när han möter djävulen och kvinnan i slottet, att han mött en figur som han måste 
acceptera som en del av honom. Det är det ”lägsta” som måste upplevas för att sedan 
kunna uppleva det högsta. Jung gör här upp med den elitistiska sidan av sig själv för att 
han vill komma i kontakt med den vanliga människan. Slutligen följer tankar kring 
döden. 
 
4. The Anchorite- 
 
Här möter Jung en mediterande eremit i öknen. De har en serie dialoger om huruvida 
man kan tolka bibelskrifter exoteriskt eller esoteriskt. De talar om Logos och hur 
tolkningar skiftar med hur man själv förändras som person. Jung beklagar sig att vi inte 
har gudar längre utan bara har ord ”Now words are all we have…science has taken from 
us the capacity of belief”100 Sedan följer några reflektioner över värdet av ensamheten 
för att komma i kontakt med det inre livet. Jung får sova i en gammal öken grav som 
Anchoriten gjort iordning till honom. 
 
5. Dies II- 
 
Tillbaka i öknen på morgonen har Jung en vision av det filosofiska trädet och sedan 
drömmer han en dröm om solguden Helios som drar solen över himlen med fyra hästars 
hjälp. Tidigare hade Anchoriten sagt att han skulle säga morgonböner men Jung menar 
att den västerländska mannen inte kan be längre. Han försöker be till solen och sen till 
en skarabé. När han berättar detta för Anchoriten verkar han först inte störd men i deras 
diskussion som följer. Jung menar på att Anchoriten skulle vara bättre ämnad att möta 
den religionen som var på väg att komma om han skulle befinna sig närmare män. Detta 
irriterar Anchoriten som nu försäger sig genom att säga att i öknen kan man åskåda den 
underbara Helios och då rättar han sig och säger att han sa fel. Han anklagar Jung för att 
vara djävulen och Jung säger  ”He who comprehends the darkness in himself, to him the 
light is near”.101 
 
6. Death- 
 

                                                 
99 Ibid, s.264 
100 Jung, C.G., 2009, s.279 
101 Ibid, s.272 
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I det här kapitlet möter Jung döden i en ödemark. Han ser människor, djur och andra 
flyta i en ström mot död och upplösning tills det reser sig en ny röd sol. Vad som följer 
är en meditation över hur döden är nödvändig för att man skall kunna leva ett riktigt liv 
”If I accept death my tree greens”102.  Det följer också tankar om våra dygder och 
kunskapen om ondska och hur detta hänger ihop. 
 
7. The remains of earlier temples- 
 
I det här kapitlet möter Jung igen den röde (djävulen) och Anchoriten från öknen. Båda 
dessa figurer säger till Jung att de har påverkats negativt av honom. Anchoriten lämnade 
öknen och öppnade ett kloster med andra efter Jung sa att han behövde umgås närmare 
andra. Sen åkte han till Alexandria och började dricka och träffa kvinnor. Den röde blev 
kristen pga. att han påverkades så starkt av Jungs allvar. Dessa två har nu blivit 
kompanjoner men Jung beskriver dem som rester av gamla tempel. Jung gör genom 
detta upp med tidigare förlegade ideal som inte bär honom längre. Han träder in i en 
mer naturlig fas där han grönskar inifrån, där han står fri från begär och blir ett med 
naturen. Ett typ av organiskt tillstånd.  
 
8. The first day- 
 
Här möter Jung en jätte som heter Izdubar med en stor yxa och tjurhorn i pannan. De 
börjar prata med varandra och börjar diskutera vetenskapen. Jung menar att det är en typ 
av gift och när jätten hör talas om det blir han förlamad. Jung säger att vetenskapen har 
förlamat människan till viss del och tagit ifrån henne förmågan att tro på gud. Jätten 
undrar hur Jung kan leva om han dricker av detta gift varje dag. Jung menar dock att det 
finns positiva sidor av vetenskapen också även om jätten har väldigt svårt att förstå 
detta. Fantasin är vägen man når psykets djup och inte intellektet (aktiv imagination) 
anser Jung. Enligt författaren Sanford L. Drob menar Jung att den kreativa fantasin är 
bron som sammankopplar tanken och känslan. Om vetenskapen bara är intellektuell så 
måste känslan och fantasin kopplas bort. Men då kan inte vetenskapen göra rättvisa mot 
sitt subjekt menar Drob. Det är i fantasin som tanken och känslan förenas och detta gör 
psykologin levande. Den Röda Boken blir Jungs eget sätt att påvisa att det är den 
kreativa fantasin som borde ge psykologin sina ledande värderingar menar Drob. Vidare 
skriver han att; 
 

Jungs views lead to a very broad definition of psychology, one that would include 
empirical science as just one of (and indeed not the highest of) its components. Within 
such a definition, philosophers, mystics, writers of fiction, and artists of all types, would 
be regarded as potentially making significant contributions to psychology, and indeed, 
even the most cursory reading of Jungs own writings reveals this to be Jungs point of 
view.103  

 
Alltså så har alla andra discipliner, som vägrar svälja det vetenskapliga giftet, blivit 
exkluderade eller marginaliserade från dess fält (som till exempel den moderna 
psykologin som inte tar in psykoanalysen på samma sätt som förr). Ordet som först kom 
ner för att rädda oss från det irrationella gjorde oss rationella men nu har den blivit till 
ett gift som i förklädnad av utbildning har förlamat oss.  Jung tar nu på sig att han måste 
hjälpa den sårade guden tillbaka till liv. 
 

                                                 
102 Ibid, s.274 
103 Drob, Sanford L., 2012, s.105. 
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9. The second day- 
 
Här ser man hur Jung får guden att gå med på att erkänna att han är en fantasi. På detta 
sätt kan Jung förminska jätten till en äggliknande form och bära med sig honom från öst 
till väst till ett hus där han kan bli läkt. Enligt Shamdasani hade Jung senare sagt till 
Amelia Jaffe att många av hans fantasier i denna del av Röda Boken var löjliga och han 
fick överge vissa av dessa mytologiska lösningar. Men det är fortfarande ett exempel på 
hur fantasin kan fungera som en bro för tanken och känslan hur Jung löser sina problem 
här. Det finns referenser i Jungs andra texter där han skriver om liknande teman i 
relation till Meister Eckhardt. 
 
10.  The Incantations- 
 
Vad som följer här är äggets och gudens inkubationsperiod. I en serie böner eller 
uttalanden så visar Jung sin hängivelse till den kommande guden som fortfarande vilar i 
sitt ägg och håller på att läkas. I en serie bilder så kan man se hur ägget regenereras.  
Jung oroar sig för guden som är så liten att den ryms i ett ägg. 
 
 
11.  The opening of the egg- 
 
Ägget öppnar och guden kommer ut, nu läkt och hel igen. Stanford L Drob skriver att:  
 

Jung, in psychological types, held that the renewed god symbolizes a recovery of life, a 
changed attitude, and an intensification of the libido (CW 6, 301). Further in that same 
work, Jung understood divine renewal as symbolic mediation or ”middle way” between 
the opposites, especially between the opposing psychological types and functions.104  

 
12.  Hell- 
 
Här hamnar Jung i helvetet och möter en ung kvinna som lyckats snärja djävulen med 
en krok i ögat. Djävulen hade som intention att plåga henne, men hon lyckas istället 
kroka fast ögat. Jung menar här att om man strävar att frammana en gud så följer 
oundvikligen skuggan och det onda med för det ger upphov till en helhet. Man kan inte 
bara ha den ljusa sidan utan den mörka. 
 
13.  The sacrificial murder- 
 
Här hittar Jung liket av en ung flicka. Hennes själ säger åt Jung att äta en del av hennes 
lever. Jung blir äcklad och tycker det hela verkar vansinnigt. Men det är för att Jung 
skall kunna känna och ta del av den ondskan och mörker som människan är kapabel till 
som han måste göra det säger han. ”Nil humanum a me alienum esse puto” skriver 
Terence i Heauton Timorumenos och Jung översätter detta till ” Nothing human is alien 
to me”105. detta gör Jung mänsklig igen och han ”disassociates himself from the 
god”106. Jung beskriver att om han inte hade frikopplat sig från guden så hade en 
inflation av egot skett och det skulle innebära att själen skulle bli berusad av makt och 
skönhet. Individen måste hitta sin egen väg. 
 
                                                 
104 Drob, Sanford L., 2012, s. 117. 
105 Jung, C.G., 2009, s.290 
106 Ibid, s.291 
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14. Divine folly- 
 
Jung hamnar nu i ett bibliotek där han ber bibliotekarien att få en kopia av 1500-
talsskriften ”The imitation of christ” av Thomas a Kempis. Han säger att det fortfarande 
finns dimensioner av kristendomen som är giltiga och som man inte kommer kunna 
göra sig av med. Bibliotekarien föreslår moderna profeter som Nietzsche och 
Schopenhauer men Jung avfärdar dessa. Men man skall bara imitera Kristus så till vida 
att man går sin egen väg, man skall inte härma eller imitera någon annan.  
 
15. Nox secunda- 
 
Jung kommer in i ett kök och möter en kokerska. Det visar sig att båda läser ”The 
imitation of Christ”. Plötsligt ser Jung de dödas själar springa genom rummet. De har 
glömt att leva ut sin djuriska sida säger Jung. Djuren är mer civiliserade än människorna 
på vissa sätt säger han. Sen blir han hämtad av poliser och körd till ett sinnessjukhus där 
han möter en doktor och blir inlagd som patient.  Det finns en gudomlig galenskap 
menar han  ”a higher form of the irrationality of the life streaming through us, but that 
cannot be intergrated into present-day society”107. Sedan frågar han ”what if the form of 
society where integrated into madness?.” Här pratar han om sin kommande psykologi 
att det är den undermedvetna processen och arketyperna som måste integreras in i det 
västerländska psyket. Jung sjunker ner i kaoset och detta är nödvändigt för att förstöra 
det gamla så att det nya kan skapas. På detta kan det nya ses som ondskefullt för det 
hotar det gamla. Därför blir ondskan ett ”nödvändigt ont” för att världen skall utvecklas. 
Kreativitet är därför lika med destruktivitet i en fas i alla fall. Alla dessa döda Jung 
möter som vill ha Jungs uppmärksamhet är viktiga för det ”the new will be built on the 
old”108. 
 
16. Nox tertia- 
 
Jungs själ säger till honom att om han vill vara öppen för allt måste han även acceptera 
galenskapen. Han möter sedan en annan patient som påminner om Nietzsche. Igen 
poängterar han vikten av att gå sin egen väg. I det här kapitlet förespråkar Jung en form 
av radikal självacceptans. Man måste acceptera alla sidor hos sig själv även de man inte 
vill se eller acceptera. Det föraktfulla, sjuka, galna, och låga. Bara genom detta blir man 
hel. Se bibelordet ”the stone that the builder refused will always be the head corner 
stone”109. Att acceptera och assimilera den nedvärderade funktionen, i detta fall 
känslolivet och själen (anima) hos Jung, gör honom helare pga. av en överidentifikation 
med det medvetna jaget och intellektet. Detta framstår naturligtvis som ett hot mot 
personan och egot men är dock nödvändigt för växandet. Det öppnar upp oss för 
kreativitet och förändring enligt Sanford L. Drob.110 
 
17. Nox quarta- 
 
Jung vaknar nu i bibliotekariens kök och säger till kokerskan att han har haft en 
inkubationsdröm och undrar om han är i ”the realm of mothers”(en referens till Faust 
och även det kollektivt undermedvetna). Han möter bibliotekarien som han ger tillbaka 

                                                 
107 Jung, C.G., 2009,  s.295 
108 Ibid, s.297 
109 Bibeln, Psaltaren 118:22 
110 Drob, Sanford L., 2012, s. 146. 



 
 

53 
 

boken till. Sedan följer ett uppspel av Parsifal på en teater där Parsifal själv till slut blir 
ett med Jung. Jung tolkar Parsifal som en naiv ungdom som sedan blir en räddande 
kung som ”rescues the libido from the state of compulsive instinctuality”.111 Sedan 
följer tankar om en namnlös figur eller ny man som förenar motsatserna i sig själv. Den 
som vill acceptera sig själv måste därför också acceptera sin andre. Om jag försöker 
lämna honom så följer han mig som en skugga menar Jung. Bara genom att acceptera 
denna andre kan den nya mannen födas. 
 
 
18. The three prophecies- 
 
Här ifrågasätter Jungs själ om han verkligen kan acceptera allt. All lidande och misär, 
etc. Jung säger att det blir för mycket till slut och då verkar själen bli nöjd och säger att 
han skall vårda sin trädgård i Voltaires anda. Man måste begränsa sig själv. Det bästa 
man kan få kommer inifrån en själv skriver Jung ”little good will come to you from the 
outside. What will come to you lies within yourself.”112. I sina teorier om det kollektivt 
omedvetna kommer Jung vidareförklara detta genom att säga ju mer man känner sig 
själv desto mer känner man andra. Igen så visar det på den djupt introverta sidan av den 
Röda Boken. Författaren Sanford Drob menar att den djupt introverta sidan av den Röda 
Boken kan vara en viktig brytning för Jung med den in autentiska och uppblåsta 
personligheten han var under den perioden han umgicks med Freud. Under tiden han 
skrev Röda Boken gick han djupare i sig själv för att kunna ha mer autentiska relationer 
med andra när han återvände och mer aktiv i det yttre livet.113 
 
19.  The gift of magic- 
 
Här följer en lång utläggning om magi. Intresset för magi kunde ses som en 
kompensation för det tidigare överdrivna intresset för vetenskap. Hans själ säger åt 
honom att inte kämpa emot magin och istället släppa på sin upplysta attityd som står i 
vägen för hans tro på den. 
 
20.  The way of the cross- 
 
 Här börjar det med att Jung ser en orm krypa genom kroppen av den korsfästa Jesus för 
att sen komma ut ur hans mun. En vit fågel som landar på hans axel säger att hans ska 
låta saker som sker ske. Att gå den egna vägen är svår och plågsam men ”the way rises 
in the darkness and leaves the mouth as a saving symbol.”114 Symbolen skapas av en 
syntes mellan det höga och det låga, onda och goda och blir på det sättet en bro 
däremellan som kallas för ”the transcendent function”.  Det kan man inte tvinga fram 
via sin egen vilja utan man får släppa taget och låta självets röst styra. Det reser sig från 
de djupaste och mest primitiva delarna av psyket för att sen som symbol skapa länkar 
mellan motsägelsefulla sidor i oss själva. Accepterade och förtrycka sidor. Symbolen 
kan på detta sätt enligt Drob försona goda och onda sidor i oss och få skuggans grepp att 
släppa oss. Även att psykologiska symptom släpper när de inre konflikterna blir 
försonade. 
 

                                                 
111 Jung, CG., 1921,s.371. 
112 Jung, C.G., 2009, s.306 
113 Drob, Sanford L.,2012, s. 161. 
114 Ibid, s.310 
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21. The Magician- 
 
Här följer ett långt, komplicerat kapitel där Jung möter Philemon och inleder en 
diskussion med honom om magi. Philemon är en gammal trollkarl som bor i en stuga 
med sin fru. Jung vill att Philemon skall förklara vad magin är och hur den fungerar. 
Philemons tes är att det inte går att förklara med det rationella sinnet. Philemon menar 
att Jung borde vänta med att syssla med magi tills han blir lite äldre då han inte kommer 
vara lika rationellt lagd. Murray Stein tolkar magi i den Röda Boken som en attityd som 
är öppen för det omedvetna och det irrationella.  
 
Scrutinies-  
 
I den tredje delen av den Röda Boken börjar Jung med att vara enormt självkritisk mot 
sitt eget jag. Han påpekar allting som är falsk med det. En överambitiös, självgod, 
oärlig, feg och makthungrig person. Det är ett möte med och erkännande av skuggan 
som finns bakom personan eller masken han visar för omvärlden. Jung skriver att pga. 
att han varit självkritisk så blir det också lättare att vara ensam med sig själv. Med detta 
menas att ego måste lida om det ska kunna centreras i självet. Jung möter nu Philemon 
igen som uppmanar honom att han måste blöda för mänsklighetens skull och lämna 
vetenskapen.115 Sen följer en närmast teologisk diskussion där Jung skriver att ”through 
uniting with the self we reach god”.116 Detta menar den Jungianska psykologen Murray 
Stein visar att Jung håller gud och självet separat.117 
 
Senare blir Jung närmad av tre skuggor, de döda, som begär av honom en symbol.  I 
hans hand finner han då ett tecken som han kallar för HAP, och som är en typ av fallisk 
gudom. Den döde vill återvända till livet och kräver ett offer av hans blod för att kunna 
göra detta. Skuggan tillägger att Jung ska starta en kyrka där han kommer bilder av de 
döda och levande kommer förenas, han kommer få de döda att få ny kraft via sitt blod 
och ”det förflutna kommer leva vidare i nuet”. De döda säger till honom att ”the history 
of humanity is older and wiser than you”118. Om detta skriver författaren Sanford L. 
Drob att  
 

Jungs great task will be to show contemporary men and women that the images, myths 
and wisdom of the past (i.e. the dead) cannot be forgotten, and that they remain within 
the collective psyche as a boundless source of spiritual and existential meaning.119  

 
Sedan varnar Philemon Jung för själen och de döda och säger att han måste vara 
försiktig så de inte helt får kontroll över honom. Budskapet blir kompensatoriskt till det 
han nyss fick från de döda. Jung läxar sedan upp sin själ och säger åt henne att hon 
måste bli mera ödmjuk och ställa sig i människans tjänst. 
 
Sedan följer stycket ”Septem sermones ad mortuos” eller de sju predikningarna till de 
döda. Här återvänder de döda från Jerusalem och säger att de inte hittat vad de sökte och 
Philemon får sedan i Gnostisk stil predika om pleromat, (helheten) och Abraxas, den 
ursprungliga helhetsguden som innefattar både mörker och ljus vars allting annat 

                                                 
115 Jung, C.G., 2009, s.336 
116 Ibid, s.338 
117 Drob, Sanford L. 2012, s. 209 
118 Jung, C.G., 2009, s.342 
 
119 Drob, Sanford L., 2012, s. 217 
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härstammar. I den sjunde predikan nämner Jung att människan måste följa sin inre 
stjärna som föds ur pleromat. Denna ledande stjärna kan ses som en bild av självet som 
Jung skulle komma till att skriva om senare.120 När de döda hör detta blir de lugna igen 
och försvinner som rök. Ur ett psykologiskt perspektiv menar Sanford L. Drob så kan 
de döda i dessa texter vara de som inte bokstavligen har dött utan de som är döda i 
själen. De som helt och hållet har identifierat sig med det materiella livet och sina 
rationella jag. Jung försöker visa människan att hon är mycket mer än sitt ego, det finns 
ett annat djup i henne också. 
 
Slutligen möter Jung döden i en trädgård som säger åt honom att han måste dra sig 
undan människor för att förenas med sin ”stellar nature”.121 Detta påminner om den 
ensamma stjärnan som tidigare nämndes. Han måste älska helheten. Philemon säger att 
den himmelska modern är redo att ta emot honom men innan dess frestas Jung av en 
utklädd Philemon med kvinnor, böcker och ideer.  
 
Sedan kommer Kristus in i trädgården och Philemon tackar honom för att han har gjort 
män av djur. Philemon säger att människan nu måste sluta härma Kristus och leva sina 
egna liv fullt ut precis som han gjorde. Jung drömmer sen om Elijah och Salome och 
berättar om den enda gudens död som nu har gett plats åt många gudar, alltså har själen 
blivit rikare. Elijah är först besviken över detta, men Jung menar att från ”one multiple 
god from whose body many gods arise”.122 Salome säger att hon gillar mångfalden. 
Jung säger sedan att man inte ska följa gudarna blint utan att det måste vara ett givande 
och tagande. 
 
I den sista scenen så möter Philemon Jesus igen i trädgården Jesus säger till honom att 
Philemon är Simon Magus. Då säger Philemon att Simon och han följeslagerska Helena 
har förvandlats till Philemon och Baucis, det äldre paret som visade gästvänlighet till 
Hermes och Zeus. Philemon säger nu till Kristus att han är i Philemons och Baucis 
trädgård i människornas värld. Människorna är nu inte längre gudarnas slavar utan 
bjuder istället in dem. Vidare så är ”masken” eller djävulen där också. Kristus undrar 
om han blivit lurad men Philemon visar på likheter dem emellan och slutligen säger 
Kristus ”I bring you the beauty of suffering". That is what is needed by whoever hosts 
the worm.”123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Jung, C.G., 2009, s.354 
121 Ibid, s.355 
122 Ibid, s.358 
123 Ibid, s. 359 
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