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1 Inledning  
 

Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar 

inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett 

sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och 

Bibeln. Detta är ett relevant ämne att studera inom bibelvetenskapen då intertextualitet är tolkning 

i flera led och alltså påverkar vår läsning av såväl Bibeln som skönlitteratur. Som Lina Sjöberg 

visar kan intertextuella studier mellan Bibeln och skönlitteratur vara ett sätt att exegetiskt arbeta 

med mellanmänskliga aspekter av bibelberättelser som i sin tur plockats upp av skönlitteraturen 

genom intertextuella referenser.1 Utifrån bibelvetarens uppgift att tolka och förstå Bibelns texter 

blir intertextuella studier en framkomlig väg bland flera.2 

 

Harry Potter är en bästsäljande bokserie skriven av den brittiske författaren J.K. Rowling.3 

Bokserien har filmatiserats och även filmerna är mycket populära. Det har skapats en fandom4 

kring Harry Potter. Fansen kallas för ”Potterheads”5 och J.K. Rowling har skapat plattformen 

”Pottermore” som är en nöjessite, nyhetssite och online-butik för allt Potter-relaterat.6 Det 

genomslag Harry Potter har gjort gör serien till ett intressant ämne för intertextuella studier. 

Många älskar bokserien och även de som inte läst böckerna känner ofta till handlingen i viss 

utsträckning.  

 

1.1 Förförståelse 
 

Jag har läst alla Harry Potter-böcker flera gånger, jag är ett fan av serien. Jag är inte uppvuxen i 

ett kyrkligt sammanhang, men sedan konfirmationen har jag varit aktiv medlem i Svenska kyrkan 

och det är alltså där grunden för min bibelsyn har lagts. 

 

Mötet mellan Bibeln och populärkultur har alltid intresserat mig. Båda fungerar som 

meningsskapande i människors liv och populärkultur är ofta ett sätt att komma i kontakt med 

Bibeln, men också ett sätt att tolka och förstå Bibeln. När jag som teologistudent på min fritid 

                                                 
1 Sjöberg 2006:23 
2 Sjöberg 2006:181 
3 The Pottermore News Team, 2018. https://www.pottermore.com/news/500-million-harry-potter-books-have-now-

been-sold-worldwide. Hämtad 16.4.2018. 
4 Fandom innebär en gemenskap som uppstår kring ett populärkulturellt fenomen. Fandom som fenomen uppstod från 

början bland de som läser och är intresserade av science fiction-litteratur, men har spridit sig till andra kretsar inom 

populärkultur. Källa: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fandom. Hämtad 25.04.2018. 
5 Urban Dictionary. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Potterhead. Hämtad 17.5.2018 
6 Se https://www.pottermore.com/ 

https://www.pottermore.com/news/500-million-harry-potter-books-have-now-been-sold-worldwide
https://www.pottermore.com/news/500-million-harry-potter-books-have-now-been-sold-worldwide
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fandom
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Potterhead


2 

 

lyssnade på Harry Potter-serien som ljudbok såg jag fler och mer tydliga kopplingar till Bibeln än 

när jag läste böckerna i min barndom och ungdom (med väldigt begränsade bibelkunskaper). Detta 

visar tydligt vilken roll läsaren spelar för tolkningen. Detta är en begränsning, men också en 

möjlighet. Begränsningen ligger i att det inte går att komma fram till en generell sanning, 

möjligheten ligger i att det kan ge exempel på en möjlig läsning och en möjlig tolkning bland flera. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Mitt syfte är att undersöka bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows7. Målet för 

uppsatsen är att visa på hur det intertextuella mötet mellan Harry Potter and the Deathly Hallows 

och Bibeln ser ut och vad detta intertextuella möte gör med läsningen av de båda verken. 

Intertextualitet är ett samband mellan två texter där en senare text inkorporerar material från en 

tidigare text. Det inkorporerade materialet kan se ut på flera sätt, det kan exempelvis vara citat och 

referat eller allusioner. Jag kommer använda den metod för att analysera intertextualitet som Lina 

Sjöberg utvecklade i Genesis och Jernet (2006).8 Denna metod beskrivs nedan under kapitel 2 

”Teori och metod”.   

 

1.2.1 Analysfrågor 
 

Genom analys av texter från Harry Potter and the Deathly Halllows och Bibeln vill jag undersöka: 

A) Vilka bibliska motiv finns i Harry Potter and the Deathly Hallows?  

B) Hur använder Rowling dessa motiv?  

C) Vad händer med tolkningen av specifika bibeltexter i mötet mellan Harry Potter and the 

Deathly Hallows och Bibeln?  

D) Vad händer med tolkningen av berättelsen om Harry Potter i ljuset av specifika 

bibeltexter? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  
 

I inledningen har jag kortfattat redogjort för kopplingar mellan populärkultur och Bibeln, Harry 

Potter som fenomen samt min egen förförståelse av såväl Harry Potter som Bibeln. Jag har sedan 

formulerat uppsatsens syfte och mål samt formulerat ett antal analysfrågor att utgå ifrån. Detta 

avsnitt om uppsatsens disposition följs av en genomgång av material och materialavgränsning. 

Sedan redogörs för tidigare forskning av relevans för denna uppsats.  

                                                 
7 Rowling 2007 
8 Sjöberg 2006 
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I kapitel 2 redovisas de teorier och den metod som används i uppsatsen mer utförligt. I kapitel 3 

redogörs för analysen av materialet, resultatet av detta samt vilka eventuella slutsatser som kan 

dras utifrån analysen. I kapitel 4 för jag en diskussion utifrån det jag tidigare presenterat i 

uppsatsen. Sist kommer en sammanfattning av uppsatsen samt bibliografin och en bilaga med en 

sammanfattning av Harry Potter.  

 

1.4 Material och materialavgränsning 
 

 Mitt material är huvudsakligen Harry Potter and the Deathly Hallows och Bibeln. Med Harry 

Potter menas bokserien om Harry Potter om inget annat anges. Specifika böcker ur serien refereras 

till med engelsk titel.  

 

Med tanke på omfattningen för denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till en av böckerna i 

Harry Potter-serien, nämligen den sista, Harry Potter and the Deathly Hallows. Bokserien är en 

väl sammanhängande berättelse där Harry Potter and the Deathly Hallows fångar upp och knyter 

ihop lösa trådar. Jag kommer därför referera till tidigare böcker där det behövs för resonemangets 

eller förförståelsens skull. Jag bifogar också en bilaga med böckernas handling i korta drag.9 När 

det gäller Bibeln har jag, till skillnad från Connie Neal (2002)10, valt att avgränsa mig till Nya 

testamentets texter. Det beror på att denna uppsats skrivs inom den nytestamentliga grenen av 

bibelvetenskapen men jag gör det också för att få ett hanterligt material mer lämpat för uppsatsens 

omfång. 

 

1.5 Tidigare forskning  
 

Under 1.5.1 ”Bibeln och populärkultur” lyfter jag ett verk som ger en god introduktion till detta 

forskningsområde. I 1.5.2 ”Intertextualitet mellan Bibeln och skönlitteratur” lyfter jag forskning 

som berör den typ av intertextuell analys jag ämnar göra samt en C-uppsats som är relevant för 

mitt arbete. Under 1.5.3 ”Fantasy” lyfter jag sådant som rör fantasy som skönlitterär genre. 

Slutligen ger jag under 1.5.4 ”Harry Potter och Bibeln” exempel på forskning och 

populärvetenskapliga undersökningar som rör Harry Potter och Bibeln.  

 

                                                 
9 Se Bilaga 1: Sammanfattning Harry Potter 
10 Neal 2002 
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1.5.1 Bibeln och populärkultur  
 

Bibeln och populärkultur är ett brett ämne med många utgångspunkter och perspektiv. För en 

överblick över tidigare forskning rekommenderar jag The Bible in/and Popular Culture av Philip 

Culbertson och Elaine M. Wainwright.11 I introduktionen konstaterar Wainwright att arbetet med 

Bibeln och populärkultur ännu inte systematiserats på samma vis som många andra fält inom 

bibelvetenskapen.12 Inledningen fortsätter med exempel på titlar, skribenter och forskare som 

skrivit om Bibeln och populärkultur inom olika områden som skönlitteratur, film och musik, vilka 

fungerar bra som referenser för vidare läsning.13 Resten av boken är en samling artiklar som 

behandlar ämnet ur olika vinklar och ger exempel på tillvägagångssätt för att analysera Bibeln och 

populärkultur inom allt från skönlitteratur till musik och serieromaner.14 

 

1.5.2 Intertextualitet mellan Bibeln och skönlitteratur 
 

Lina Sjöberg har i Genesis och Jernet15 tagit fram en analysmetod för det hon väljer att kalla 

”fragmentarisk intertextualitet”. Sjöberg skapar ett system för att hantera olika bitar text i ett 

skönlitterärt verk som i olika grad, och på olika sätt, anspelar på en bibeltext. Denna metod är 

också metoden med vilken jag kommer analysera material från Harry Potter and the Deathly 

Hallows och Bibeln. Jag har också använt mig av Frida Jonssons C-uppsats Den dolda 

korsfästelsen: Om utanförskap, självuppoffring och martyrskap hos Severus Snape (2012).16 

Jonsson använder Sjöbergs metod för att göra en tematisk jämförelse mellan Snape och Jesus, 

vilket är intressant för min studie inte minst av metodologiska skäl.  

 

1.5.3 Fantasy  
 

Fantasy definieras i denna uppsats som litteratur ”… som varken är mimetisk, dvs. 

verklighetsefterbildande, eller försöker rationellt övertyga om realismen i sitt spekulativa innehåll 

(som science fiction)”.17 I enlighet med J.R.R. Tolkien utgår jag ifrån att fantasyverk vill förmedla 

ett budskap till läsaren som befinner sig i den vanliga världen. Tolkien skriver i On Fairy Stories 

                                                 
11 Culbertson & Wainwright 2010 
12 Culbertson & Wainwright 2010:1-2 
13 Culbertson & Wainwright 2010:1-9 
14 Culbertson & Wainwright 2010 
15 Sjöberg 2006 
16 Jonsson 2012 
17 Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fantasy. Hämtad 17.5.2018.  

En översikt över olika definitioner av fantasy finns t.ex. i Stella Chriath Ljungbergs magisteruppsats Vad är det som 

är så bra med fantasy? (2000). 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fantasy


5 

 

(u.å.) om Eucatastrophe, "the good catastrophe", som kännetecknande för genren, 18 vilket jag 

beskriver närmare under kapitel 2 ”Teori och metod”. Fantasy kan i olika stor grad vara en 

förmedlare av ett budskap, men ett kännetecken för genrer med en skapad värld (det vill säga 

science fiction och fantasy) är att den skapade världen bland annat kan vara ett sätt att synliggöra 

problem och konflikter som finns i den vanliga, verkliga världen. Stella Chriath Ljungberg ger i 

sin magisteruppsats Vad är det som är så bra med fantasy? (2000) en översikt över olika subgenrer 

av fantasy. Harry Potter bär drag av flera av dessa: heroisk fantasy, fantasy där hjältedåd spelar 

en viktig roll, episk fantasy med långa berättelser och flera huvudpersoner, litterär fantasy riktad 

till barn och ungdomar.19 Utifrån denna uppsats begränsade utrymme vill jag hänvisa till 

Ljungberg för fortsatt läsning kring fantasy som genre då Ljungberg ger en god överblick av 

relevant forskning på ämnet.20 

 

1.5.4 Harry Potter och Bibeln 
 

Mycket av forskningen kring Harry Potter och Bibeln är tematiska jämförelser. Det finns flera 

populärvetenskapliga böcker med kristna förtecken som handlar om just detta, exempelvis Connie 

Neals The Gospel According to Harry Potter (2002).21 Neals syfte är att visa att det finns tematiska 

kopplingar mellan Harry Potter och Bibeln. Boken är ett inlägg i den debatt som pågick i den 

kristna sfären om huruvida Harry Potter var lämplig läsning för kristna barn eller inte. Neal menar 

att läsaren ofta ser det den vill se, och att den som vill använda Harry Potter för ett kristet 

(uppfostrings) syfte kommer att se bibliska teman som möjliggör detta.22 Luke Bells Baptizing 

Harry Potter (2010) tar också ett tematiskt grepp på bokserien, vilken speglas med bibliska texter 

och kristet tankegods.23 Bells bok skulle kanske kunna klassas som uppbyggelselitteratur, med 

hjälp av Harry Potter visar han på kristna levnadsideal för läsaren att begrunda och ta efter. När 

det kommer till verk med mer akademiska förtecken är utbudet skralt. Denna typ av tematiska 

genomgångar tangerar min undersökning som handlar om bibliska motiv i Harry Potter and the 

Deathly Hallows. Jag har inte hittat särskilt mycket forskning om just bibliska motiv i Harry 

Potter, forskningen har fokuserat på teman. Det finns en betydande skillnad mellan tema och 

motiv, där motiv i detta fall ställer vassare krav på att ligga nära bibeltexterna och bibelberättelsens 

händelseförlopp, karaktärslikheter och relationsmönster24, vilket alltså innebär en skarpare gräns-

dragning i inventeringen av materialet.  

 

                                                 
18 Tolkien u.å.:22-24 
19 Chriath Ljungberg 2000:14 
20 Ljungberg 2000:5-11 
21 Neal 2002 
22 Neal 2002:ix-xii 
23 Bell 2010 
24 Sjöberg 2006:157-158 
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2 Teori och metod  
 

Jag kommer att ta min teoretiska utgångspunkt i Tolkiens tankar om Eucatastrophe, "the good 

catastrophe"25 som kännetecknande för fantasy och andra berättelser med övernaturliga drag och 

sagolika företeelser. Tolkien menar att ”the good catastrophe” leder till det lyckliga slutet och 

vittnar om mer än bara ett gott slut i den skapade världen (fantasyn); fantasyberättelsen kan ge ”a 

sudden glimpse of the underlying reality or truth”.26 Jag kommer vidare utgå ifrån att fantasy kan 

innehålla "gleam or echo of evangelium",27 ett hopp om en större sanning även i vår egna 

verklighet. Detta kan också gälla fantasylitteratur som inte är explicit kristen, eller fantasylitteratur 

från annat livsåskådande perspektiv. 

 

Även om min studie inte har som mål eller avsikt att undersöka författarintentionen i de texter jag 

läser vill jag ändå under denna rubrik lyfta författarens roll för tolkningen. Vad gäller de bibliska 

texterna kan vi omöjligt veta vem som är den historiska personen bakom texten, och eftersom 

personen är avliden kan frågor om författarens avsikt aldrig heller helt besvaras. Försök att hitta 

författarens intention blir som bäst kvalificerade gissningar. J.K. Rowling, däremot, är en författare 

som fortfarande lever och som genom kontakt med t.ex. media och den fandom som uppstått kring 

Harry Potter har möjlighet att kommunicera sin bakgrund och intention. Detta har betydelse för 

förförståelsen i en intertextuell studie. I The Telegraph kan vi läsa följande:  

Speaking in America this week, she [Rowling] was open about the Christian allegories in her latest book 

Harry Potter and the Deathly Hallows. […] “To me, the religious parallels have always been obvious,” 

Rowling said. “But I never wanted to talk too openly about it because I thought it might show people who 

just wanted the story where we were going.” 28 

Att Rowling, som för övrigt är medlem i the Church of Scotland29, bekräftar att det finns likheter 

mellan hennes böcker och den bibliska berättelsen påverkar såklart den läsare som vet om det. 

Hade Rowling tillhört en annan religion, eller aktivt tagit avstånd från allt som har med religion 

att göra, hade läsarens tolkning säkert sett något annorlunda ut. 

 

Intertextualitet är en litteraturteoretisk term som utgår från grundantagandet att en text inte är 

isolerad, utan del i en litterär tradition. Detta innebär att texter står i en mer eller mindre medveten 

dialog med andra texter och bär drag av dessa andra texter.30 

                                                 
25 Tolkien u.å.:22 
26 Tolkien u.å.:23 
27 Tolkien u.å.:23 
28 Petre 2007 
29 Petre 2007 
30 Nationalencyklopedin https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intertextualitet.  

Hämtad 17.5.2018 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intertextualitet
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Vad gäller intertextualitet tar jag min utgångspunkt i Sjöbergs Genesis och Jernet.31 Sjöberg 

beskriver intertextualitet som ett textuellt samband där en senare text (hypertext) innehåller en 

referens till en tidigare text (hypotext). I mitt fall är hypotexten NT och hypertexten Harry Potter 

and the Deathly Hallows. Det är läsaren som länkar en text till en annan och det avgörande är alltså 

inte egentligen huruvida författaren medvetet gjort en referens till en tidigare text eller inte.32 

Tolkningen sker i flera steg och den första tolkningen görs av författaren till det senare verket när 

denne inkorporerar bibelmaterial i sin text, författaren måste då tolka den tidigare texten i relation 

till sitt eget material. I det andra ledet tolkas intertextualiteten, sambandet mellan de två texterna, 

av läsaren till det senare verket förutsatt att denna känner igen det tidigare verket och det 

intertextuella sambandet.  

 

Sjöberg skriver att texter inte existerar som avskilda fenomen ”utan som länkar framåt och bakåt, 

med mängder av syftningar och möjligheter”.33 Alltså vill språk och text kommunicera något och 

har såväl en historisk laddning som ett samtida sammanhang. Sjöberg skiljer på 

historiskhermeneutiska studier, vilka vill svara på frågor om författarens/redaktörens intention34 

och reaktionerna från de första läsarna eller åhörarna35, från samtidshermeneutiska studier vilka 

istället intresserar sig för den samtida läsaren och texten i sig.36 Det samtidshermeneutiska 

perspektivet passar bäst in på den undersökning jag ämnar göra då syftet har ett tydligt samtida 

perspektiv och vill svara på frågor om Bibelns och Harry Potters plats i vår nutid.37  

 

Jag kommer att leta efter "glimmers of the gospel"38 i Harry Potter and the Deathly Hallows med 

hjälp av Lina Sjöbergs metod markör, sätt och effekt.39 Med "gospel" syftar Connie Neal till hela 

den bibliska berättelsen (hon lyfter exempel ur såväl GT som NT) men som jag nämnt tidigare 

kommer jag att avgränsa mig till nytestamentliga texter.  

 

Det Neal kallar "glimmers" påminner om det Lina Sjöberg kallar "markörer". Även om Neals och 

Sjöbergs metoder är lika så är Sjöbergs mer analytisk och teknisk, vilket gör den mer lämpad för 

en textnära analys. Jag kommer att använda mig av Sjöbergs metod markör, sätt och effekt för att 

strukturera och systematisera mitt arbete.40 Detta sätter textavsnitt ur Harry Potter and the Deathly 

                                                 
31 Sjöberg 2006 
32 Sjöberg 2006:27, 33 
33 Sjöberg 2006:28 
34 jmfr. Hayes & Holladay 2007:127-135 
35 jmfr. Hayes & Holladay 2007:61 
36 Sjöberg 2006:34-35 
37 Sjöberg 2006:37 
38 Neal 2002:xi 
39 Sjöberg 2006 
40 Sjöberg 2006 
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Hallows i relation till Bibelns texter. I min tolkning kommer jag också att använda läsarorienterade 

metoder med fokus på det litterära och narrativa som exegetiska verktyg.41  

 

En markör är i mitt fall det specifika textavsnitt i Harry Potter and the Deathly Hallows som 

kopplar samman med en nytestamentlig text. I denna uppsats ska jag undersöka bibliska motiv i 

Harry Potter and the Deathly Hallows och det är alltså markören motiv jag kommer att presentera. 

Motiv, skriver Sjöberg, ”betecknar en viss händelsekedja som förmedlas genom karaktärslikheter, 

relationsmönster eller specifika handlingar”.42 Motiv är en så kallad sammansatt markör. Motivet 

består av flera enskilda markörer såsom citat, referat, allusioner, namn som tillsammans pekar mot 

en specifik händelsekedja.43 Med sätt avses två olika saker: 1) förhållningssätt, alltså hur markören 

förhåller sig till den bibeltext den anspelar på, 2) uttryckssätt, hur markören uttrycks i den 

skönlitterära texten. Dessa går inte alltid att skilja åt i en enskild markör.44 Effekt kan beskrivas 

som intertextualitetens effekt i läsaren. Effekten kan vara förstärkning, kontrastering, kritik, 

identifiering och förebådande.45 

 

I en undersökning som den jag ämnar göra spelar läsaren en stor roll. När vi läser en text gör vi 

det med våra egna förutsättningar och kunskaper. I detta fall är det jag som är läsaren. Det betyder 

att läsningen jag presenterar är en hypotetisk läsning, en möjlig läsning av flera, utifrån mina 

förutsättningar och kunskaper. Jag kommer att argumentera för min läsning, men det utesluter inte 

att det finns andra som skulle göra en annan läsning. I denna undersökning definierar jag karaktär 

som en person som framställs i ett litterärt verk. Med författare menar jag den historiska 

upphovspersonen till en text. I de fall jag hänvisar till författaren av en nytestamentlig text menar 

jag alltså den historiska person som författat texten och inte nödvändigtvis den person 

författarskapet tillskrivits.  

 

 

 

 

 

                                                 
41 Jag kommer använda olika exegetiska verktyg i analysens olika delar, det skiljer sig något från text till text, men 

jag kommer att bl.a. att kolla på: textens litterära kontext, form, struktur, rörelse, narrativ. (Hayes & Holladay 2007).  
42 Sjöberg 2006:157 
43 Sjöberg 2006: 155-158 
44 Sjöberg 2006: 158-159 
45 Sjöberg 2006:168 
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3 Analys och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera de motiv jag valt att arbeta vidare med och sedan 

analysera dem var för sig. Efter denna analys kommer jag att kort presentera de slutsatser jag drar 

utifrån de olika analysavsnitten. 

 

3.1 Analys 
 

De gemensamma motiv mellan Bibeln och Harry Potter and the Deathly Hallows som jag valt att 

arbeta vidare med är: 

• Skatter i himlen/Where your treasure is, there will your heart be also 

• The last enemy that shall be destroyed is death 

• Förrädaren 

• Det självutgivande offret 

 

De två första har jag valt eftersom de utgår från de två bibelcitat som finns i Harry Potter and the 

Deathly Hallows, de två andra har jag valt då de är de övriga motiv jag tydligast kan belägga med 

bibelord. I de två första analysdelarna presenterar jag bibeltexterna enligt den översättning som 

finns i King James Version (KJV). Mitt val att presentera KJV motiverar jag utifrån att bibelcitatet 

i 3.1.2 ”The last enemy that shall be destroyed is death” tycks vara från KJV. Jag utgår ifrån att 

Rowling för bibelcitatet i 3.1.1 ”Skatter i himlen/Where your treasure is, there will your heart be 

also” har använt samma bibelöversättning. Jag väljer alltså att inte presentera någon egen 

översättning i de två första analysavsnitten då det tydligt är KJV som Harry Potter and the Deathly 

Hallows relaterar till. I de två sista analysdelarna presenterar jag bibeltexterna enligt de 

översättningar jag själv har gjort då markörerna i Harry Potter and the Deathly Hallows har en 

vagare koppling till bibelställena i fråga och i större utsträckning är beroende av mig som läsare. 

 

3.1.1 Skatter i himlen/Where your treasure is, there will your heart 

be also 
 

“Where your treasure is, there will your heart be also” står det på Dumbledores mammas och 

systers grav.46 Detta bibelcitat från Matt 6:21/Luk 12:34 är ett av två bibelcitat i Harry Potter and 

the Deathly Hallows. Citatet finns på en gravsten på en kyrkogård, men författaren nämner inte att 

det är ett bibelcitat. Läsaren måste själv se att det är ett bibelcitat för att upptäcka markören. Citatet 

                                                 
46 Rowling 2007:266 
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förhåller sig på så sätt till bibeltexten både på ett väldigt konkret sätt (i och med att det är ett direkt 

citat) men också inte alls då den enda kristna kontext det sätts i är att det återfinns på en kyrkogård.  

 

Citatet ovan kan ses som en del i ett sammansatt motiv som korrelerar väl med hela perikopen 

Matt 6:19-21/Luk 12:33-34.  Dessa är delvis parallella och jag väljer därför att presentera båda 

texterna.  

 

Matt 6:19-21, KJV Luk 12:33-34, KJV 

19. Lay not up for yourselves 

treasures upon earth, where 

moth and rust doth corrupt, and 

where thieves break through and 

steal: 

33. Sell that ye have, and give 

alms; provide yourselves bags 

which wax not old, a treasure in 

the heavens that faileth not, 

where no thief approacheth, 

neither moth corrupteth. 

20. But lay up for yourselves 

treasures in heaven, where 

neither moth nor rust doth 

corrupt, and where thieves do 

not break through nor steal: 

  

21. For where your treasure is, 

there will your heart be also. 

34. For where your treasure is, 

there will your heart be also. 

 

Författaren till Matteusevangeliet skriver om skatter i himlen som en eskatologisk belöning i 

enlighet med judisk tradition, men författaren nämner inget om hur dessa skatter ska samlas eller 

införskaffas.47 Vers 21 blir en slags “… intensified strengthening of the warning against earthly 

treasures”.48 Författaren till Lukasevangeliet ger däremot en tydlig uppmaning: ”Sell that ye have, 

and give alms”. Det finns en koppling mellan en persons hjärta och en persons skatt. I The New 

Interpreters Bible (NIB) föreslås det tre sätt att tolka passagen; att det sätt på vilket vi förhåller oss 

till det materiella…:  

A) … visar var vårt engagemang och vår trohet ligger  

B) … avgör om vår skatt är på jorden eller i himlen  

C) … visar att vi investerar våra pengar där vi har vårt hjärta49, eller något omformulerat: att 

om vi följer hur pengarna används så finner vi hjärtat.50 

                                                 
47 NIB v. VIII:210 
48 Luz 2007:332 
49 Den hebreiska förståelsen av hjärta är att det är människans center och påverkar såväl det fysiska, psykiska och 

intellektuella (New Bible Dictionary 1996), men eftersom att denna uppsats har ett samtida perspektiv utgår jag från 

en nutida symbolisk förståelse av hjärta. 
50 Nolland 1993:695. NIB v. IX:260 
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Ytterligare en markör i Harry Potter and the Deathly Hallows som, även om den inte hör ihop 

med scenen vid gravstenen, hör samman med bibelperikopen är när Harry får en Mokeskin pouch 

av vännen Hagrid i 17års-present.  

Here, Harry – couldn’ think what ter get yeh, but then I remembered this.” He pulled out a small, slightly 

furry drawstring pouch with a long string, evidently intended to be worn around the neck. “Mokeskin. Hide 

anythin’ in there an’ no one but the owner can get it out. They’re rare, them.”51 

 

Det finns likheter mellan bibelperikoperna och citatet från Harry Potter and the Deathly Hallows 

ovan, framför allt är det ett par ord och uttryck som gör markören tydlig:  

• pouch /bags52 

• no one but the owner can get it out/where thieves do not break through nor steal/where no 

thief approacheth.  

Markören är inget citat, eller tydligt refererat, utan det är i relation till citatet på graven markören 

blir intressant, tillsammans bygger de upp ett motiv.  

 

Rowling gör en poäng av att Harry inte fyller penningpungen av Mokeskin med guld eller andra 

typiska rikedomar: ”… Harry filled Hagrid’s Mokeskin purse, not with gold, but with those items 

he most prized, apparently worthless though some of them were…”.53 De objekt Harry lägger i 

penningpungen under berättelsens gång är den golden snitch54 han ärver från läromästaren 

Dumbledore, skärvan av en förtrollad spegel han fått av sin gudfader Sirius, den magiska kartan 

the Marauder’s Map, medaljongen med initialerna R.A.B., ett brev hans mamma skrivit och sin 

trasiga trollstav.55 

  

Detta kan också ses som en markör i det större motivet, kanske som Rowlings svar på vad skatter 

i himlen innebär. De objekt Harry finner viktiga nog att skydda mot stöld och förstörelse är inte 

skatter i någon jordisk mening. Vissa objekt har med hans uppdrag att göra; the golden snitch och 

medaljongen exempelvis. Andra objekt lägger han där av sentimentala, emotionella, eller kanske 

existentiella skäl, exempelvis spegelskärvan från spegeln han fått av Sirius. Vissa av objekten är 

                                                 
51 Rowling 2007:102 
52 Här översätter jag grekiskan med ”penningpungar”. Att översätta med ett ord som specifikt handlar om en väska 

för pengar tycks vara det vanligaste utifrån de översättningar jag har haft att tillgå. Är läsaren mest bekant med en 

översättning i linje med min blir markören i Harry Potter and the Deathly Hallows förstås lättare att upptäcka då 

penningpungar ligger närmare pouch i betydelse än vad bags gör. 
53 Rowling 2007:111 
54 Se Bilaga 1 
55 Rowling 2007:111, 286-287, 349, 599 
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oanvändbara och trasiga56, som den avbrutna trollstaven. Ändå är detta de saker som Harry, bildligt 

och bokstavligt, bär närmast hjärtat. 

 

En ytterligare del i det sammansatta motivet finner vi i Harrys möte med Dumbledore i kapitlet 

King’s Cross där Dumbledore berättar för Harry om sin mammas och systers död. Dumbledore 

blir ansvarig för sin syster och bror efter mammans död, men prioriterar sitt och vännen 

Grindewalds sökande efter makt framför sin sköra systers behov. Detta leder till ett bråk i vilket 

systern Ariana av misstag dör. Dumbledore håller sig själv ansvarig för Arianas död.57 Han har 

satt jordiskt välstånd och makt före kärlek och relation. Efter detta viger han sitt liv åt att vara 

lärare för barn och unga, tackar nej till erbjudandet att bli Minister for Magic58, dels för att han 

inte litar på att han kan hantera en sådan maktposition59, men kanske är läraryrket också ett sätt att 

göra bot. Dumbledores livshistoria blir en varnande berättelse om att det finns de som faller offer 

i andras sökande efter makt och rikedom. 

 

Effekten för läsaren blir förebådande, det eskatologiska draget känns allt mer ju längre fram i 

boken läsaren kommer. Citatet på gravstenen i kombination med de andra exempel jag lyft ovan 

ger Harry Potter and the Deathly Hallows ett eskatologiskt drag; en känsla av att den yttersta tiden 

är nära. När Harry och Hermione läser på gravstenen får läsaren känslan att texten på något sätt är 

viktig, och i motivets större sammanhang blir det ett förebådande om att någonting kommer hända 

även om det är svårt att säga vad detta någonting är. Det manar läsaren att fundera på vilka skatter 

hen samlar, vad som är verkligt viktigt i livet och ger genom Dumbledore ett vittnesmål om vad 

som kan gå förlorat om vi låter oss förblindas av makt och pengar.  

 

3.1.2 The last enemy that shall be destroyed is death 
 

På Harrys föräldrars grav finns ytterligare ett bibelcitat: ”The last enemy that shall be destroyed is 

death”.60 Citatet är från 1 Kor 15:26 och precis som det tidigare bibelcitatet nämns det inte att detta 

är ett bibelcitat, utan läsaren måste själv upptäcka markören. Som i det tidigare exemplet är den 

enda kristna kontext citatet sätts i att det återfinns på en gravsten på en kyrkogård. Sättet på vilket 

markören förhåller sig till bibeltexten är därför konkret och obefintligt på samma gång. När det 

kommer till hur markören uttrycks, dess uttryckssätt, blir den kringliggande beskrivande texten 

och dialogen viktig. Harry och Hermiones dialog vid graven är en del i markörens uttryckssätt. 

Harry blir först förskräckt när han läser på gravstenen, tanken om odödlighet är för honom kopplat 

                                                 
56 Rowling 2007:286-287 
57 Rowling 2007: 573-575 
58 Magiska världens motsvarighet till premiärminister. 
59 Rowling 2007:575 
60 Rowling 2007: 268 
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till Death Eaters och deras filosofi, men Hermione svarar att det inte handlar om att besegra döden 

så som Death Eaters menar, utan att leva ”beyond death”, ett liv efter döden.61  Hermione blir här 

en brygga till den bibeltext där citatet återfinns, även om hon inte nämner Bibeln. Hon lägger ut 

bibeltexten, förklarar den för Harry. 

 

Citatet i Harry Potter and the Deathly Hallows är taget ur ett längre apokalyptiskt, eskatologiskt 

tal om uppståndelsen, men den närmsta kontexten (vilken jag begränsat till 1 Kor 15:25-28) tycks 

handla mer om den yttersta tiden än om uppståndelse, den signalerar en kommande seger i en strid.  

 

1 Kor 15:25-28, KJV 

25. For he must reign, till he hath put all enemies under 

his feet. 

26. The last enemy that shall be destroyed is death. 

27. For he hath put all things under his feet. But when he 

saith all things are put under him, it is manifest that he is 

excepted which did put all things under him. 

28. And when all things shall be subdued unto him, then 

shall the Son also himself be subject unto him that put all 

things under him, that God may be all in all. 

 

Texten är stolpig men samtidigt poetisk. Olika former av samma ord återkommer och det är svårt 

att hålla reda på och förstå vilka ”han” och ”honom” som åsyftas. Grammatiken i vers 25 pekar 

dock mot att det är Jesus som måste lägga alla fiender under sina fötter.62 Döden är i vers 26 

personifierad, vilket kan vara ett poetiskt grepp, men i och med att texten är apokalyptisk är det 

rimligt att tolka döden som en person eller dödsängel.63 Att det är en apokalyptisk text signaleras 

exempelvis med användningen av ordet δεῖ, måste/det är nödvändigt (i detta fall he must).64 Vers 

26 ramas in av verser med tydliga kopplingar till två psaltarpsalmer (ps 101:1, ps 8:7),65 alltså är 

1 Kor 15:25-28 i sig ett intertextuellt möte mellan NT och GT. Vers 26 ramas också in av πάντας, 

alla (v. 25) och πάντα, allt (v. 27)66 vilket återkommer i vers 28: πάντα ἐν πᾶσιν, allt i alla. Gud 

ska alltså bli allt i alla. Detta kan tolkas på två sätt, antingen att Gud metafysiskt ska bli allt i alla, 

eller mer bildligt att det är Guds vilja och kraft som ska råda. Vilken tolkning som är korrekt är 

egentligen inte av särskilt stort intresse för min undersökning, poängen är att det ska ske ett skifte 

efter vilket alla fiender är besegrade.  

                                                 
61 Rowling 2007: 269 
62 Collins 1999:554 
63 Conzelmann 1975:273 
64 Thiselton 2000:1233 
65 Thiselton 2000:1234. 
66 Conzelmann 1975:273 

 



14 

 

 

Även i Harry Potter and the Deathly Hallows är döden på sätt och vis personifierad. I The Tale of 

the Three Brothers, som Hermione regelbundet läser ur under resans gång, är döden en person 

(eller dödsängel) och även om Harry och hans vänner tycks tänka sig att döden personifierad hör 

till sagans värld så blir döden, eller makt över den i form av de tre Deathly Hallows, allt mer 

konkret under berättelsens gång.67 

 

Effekten hos läsaren blir att döden känns verklig och närvarande, kanske både i bokens värld och 

i den egna verkligheten, men framför allt är citatet starkt förebådande. Berättelsen rör sig i riktning 

mot en stor strid och ur citatet kan läsaren plocka ut ord som förstärker och bekräftar detta; enemy, 

destroyed, death. För läsaren som läst Första Korinthierbrevet och kommer ihåg hur det fortsätter 

kan citatet också verka som ett förebådande i en mer positiv bemärkelse, ett ord om uppståndelse.  

Markören på gravstenen och de korrelerande verserna från 1 Kor 15 kan ses som en del i ett större 

sammansatt motiv, vilket jag nu ska presentera med hjälp av 1 Kor 15:50-58, slutet på samma tal 

om död och uppståndelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Rowling 2007: 330-338. 
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1 Cor 15:50-58, KJV 

50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot 

inherit the kingdom of God; neither doth corruption 

inherit incorruption. 

51. Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, 

but we shall all be changed, 

52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last 

trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be 

raised incorruptible, and we shall be changed. 

53. For this corruptible must put on incorruption, and this 

mortal must put on immortality. 

54. So when this corruptible shall have put on 

incorruption, and this mortal shall have put on 

immortality, then shall be brought to pass the saying that 

is written, Death is swallowed up in victory. 

55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy 

victory? 

56. The sting of death is sin; and the strength of sin is the 

law. 

57. But thanks be to God, which giveth us the victory 

through our Lord Jesus Christ. 

58. Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, 

unmoveable, always abounding in the work of the Lord, 

forasmuch as ye know that your labour is not in vain in 

the Lord. 

 

För läsaren som ser det intertextuella mötet mellan Harry Potter and the Deathly Hallows och 

Bibeln, som ser Hermione som en brygga mellan de båda, blir 1 Kor 15:50-58 också ett 

förebådande. Inte bara är detta det bibliska tankestoff Hermione lägger ut för Harry, utan läser vi 

klart Paulus eskatologiska tal får vi ledtrådar om vad som är att vänta under resten av berättelsens 

gång i Harry Potter and the Deathly Hallows. Vi får ledtrådar om att Harry inte kommer att somna 

in utan att förvandlas, att det förgängliga kommer att kläs i oförgänglighet, att detta kommer att 

ske i samband med den stora striden, Harry kommer inte att dö, och de sista fienderna (Voldemort 

och döden) kommer att besegras, Dumbledore’s Army, eleverna på Hogwarts och the Order of the 

Phoenix kommer inte att ha stridit (och dött) i onödan.  

 

Paulus förmedlar ett μυστήριον, ett mysterium, till församlingen i Korinth. Paulus avslöjar något 

som har varit dolt för dem fram tills nu. Verserna 50-58 svarar på frågan som ställs i vers 25 om 

hur de döda ska uppväckas eller uppstå. Paulus använder sig av det apokalyptiska skrivandet som 



16 

 

verktyg för att beskriva uppståndelsen, som han ju själv inte upplevt.68 På liknande sätt förmedlar 

Rowling ett mysterium, det omöjliga kommer att hända och det kommer att hända snart i 

berättelsens tid och rum. Rowling använder sig av några få apokalyptiska ord från Paulus, men de 

öppnar en dörr till en större berättelse där Rowlings verk blir ytterligare en del i människors 

livstolkning och hopp om uppståndelse och upprättelse. 

 

3.1.3 Förrädaren 
 

Förrädaren är en viktig karaktär i många berättelser. Förrädaren driver handlingen framåt, sveket 

sätter berättelsens konflikt på sin spets. Förrädaren i den bibliska passionsberättelsen är Judas. 

Judas som karaktär är mycket viktig; hans svek möjliggör Jesus martyrdöd och samma svek blir 

alltså samtidigt avgörande för Jesus uppståndelse. Karaktärstypen förrädare kan kallas för 

judaskaraktär, vilket vittnar om hur det kristna kulturarvet och de kristna berättelserna letat sig in 

i västerländsk skrivartradition. Detta betyder inte att denna typ av karaktär är unik för kristen 

berättartradition, men i den del av världen där kristendom är majoritetsreligion är förekomsten av 

en ”Judas” så vanlig att den på sätt och vis sekulariserats och blivit allmänt tankegods. 

 

Snape som karaktär har i andra analyser tillskrivits andra funktioner och karaktärslikheter. Ett 

exempel är Frida Janssons C-uppsats Den dolda korsfästelsen där Jonsson gör en tematisk 

jämförelse mellan Severus Snape och Jesus Kristus.69 Jonsson gör en bra tematisk jämförelse 

utifrån sina teman utanförskap, självuppoffring och martyrskap, men jag ser två punkter där jag 

anser att Jonssons identifikation mellan Snape och Jesus tydligt vacklar:  

1) Den frälsande aspekten av Jesus Kristus som en grundförutsättning i jesusberättelsen. 

2) Att Jesus öppet var på de svaga och utsattas sida.  

Jonsson skriver visserligen att ”Snape aldrig [verkar] genomgå något som kan liknas vid 

motsvarigheten till Jesus frälsning”, men tycks inte se detta som ett hinder i identifikationen mellan 

Snape och Jesus där Snape är en postfigurativ jesusgestalt.70 Vidare tycks Jonsson mena att Jesus 

blir frälst i och med att han får offentlig upprättelse, återuppstår och är föremål för gudomlig 

kärlek71, vilket jag ser som en kraftig förenkling av Nya testamentets berättelser där Jesus inte bara 

blir frälst utan är frälsaren. Jag tror att resultatet av Jonssons undersökning kanske sett något 

annorlunda ut om de aspekter jag lyfter togs i större beaktning, särskilt då det finns andra karaktärer 

i Harry Potter som utifrån Jonssons teman och mina tillägg ovan (utan att göra en närmare 

undersökning) tycks passa bättre in på beskrivningen av en kristusgestalt. Med det sagt kan det 

förstås finnas flera karaktärer som på ett eller annat sätt går att identifiera med Jesus, men jag 

skulle säga att mitt resonemang stödjer att Severus Snape snarare fyller någon annan funktion i 

                                                 
68 Fitzmyer 2008:602-603. 
69 Jonsson 2012:3 
70 Jonsson 2012:30, 33 
71 Jonsson 2012:32 
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narrativet. Jag kommer fortsättningsvis argumentera för att den funktion Snape fyller är förrädaren, 

eller judaskaraktären. 

 

I berättelsen om Harry Potter finns förrädaren som karaktär i form av Severus Snape, lärare på 

Hogwarts. Rowling använder sig av förrädaren och läsarens föreställningar om denne på ett sätt 

som ger berättelsen djup och oväntade vändningar, förrädaren är inte bara ett platt verktyg för att 

föra berättelsen framåt. Liksom Judas på sätt och vis är en förutsättning för Jesus frälsningsverk 

är Snape en förutsättning för Harrys frälsningsverk, alltså är förrädaren ett gemensamt motiv i 

Bibeln och Harry Potter and the Deathly Hallows. För denna delanalys har jag valt att utgå från 

Lukasevangeliet och Apostlagärningarna och jag kommer att lyfta fram relevanta textavsnitt ur 

detta dubbelverk.  

 

Severus Snape är lärare i potions i de första böckerna i Harry Potter-serien. Snape avskyr Harry 

och Harry avskyr Snape. När olyckor börjar hända Harry misstänker han och hans vänner att det 

är Snape som ligger bakom detta. Snape är en före detta Death Eater vilket stärker Harry och hans 

vänners misstankar mot Snape. Ett återkommande tema i böckerna är att när något negativt händer 

Harry så är det Snape som misstänks. Dumbledore går i god för Snape gång på gång genom 

berättelsen; han har fullt förtroende för Snape, Snape är en dubbelagent som bara låtsas vara på 

Voldemorts sida. Snape uppmålas inte i någon positiv dager, han är udda, svår att tycka om, ibland 

rent av elak. Även om läsaren skulle vara lika misstänksam som Harry är det nog få läsare som 

kan förutse att Snape i Harry Potter and the Half-Blood Prince dödar Dumbledore. Detta är 

bokseriens judaskyss, det stora sveket, och den sätter scenen för Harry Potter and the Deathly 

Hallows.72 

 

Snapes viktigaste uppdrag hos Voldemort är att förse honom med information som ska göra att 

han kan lägga händerna på Harry och döda honom. Vid ett möte på Malfoy Manor planerar de hur 

de ska kunna ta Harry utan att det är för mycket folk runtomkring eller besvärjelser som kan skydda 

honom. 73 Snapes uppgift är att utlämna Harry till Voldemort. Detta är en markör i det sammansatta 

motivet om förrädaren och det korrelerar till Luk 22:1-6. 

  

 

 

 

 

                                                 
72 Se bilaga 1 för kortfattad sammanfattning av handlingen i samtliga Harry Potter-böcker. 
73 Rowling 2007:9-16 
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Luk 22:1-6 

1 Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, den som 

kallas påsk. 

2 Översteprästerna och de skriftlärda försökte hitta hur 

de skulle röja Jesus74 ur vägen, för de var rädda för 

folket. 

3 Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, som var 

en av de tolv. 

4 Han gick bort och talade med översteprästerna och 

officerarna i tempelvakten om hur han skulle kunna 

utlämna Jesus75 åt dem. 

5 Då blev de glada och kom överens om att ge honom 

pengar  

6 och han gick med på det, och han försökte hitta ett 

tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folksamlingen 

var med. 

 

Planen att utlämna Jesus i Luk 22:1-6 uppstår i föreningen av Satan, ledarnas vilja att bli av med 

Jesus, och Judas villighet att hjälpa till att göra just detta. Alltså blir vers 3, den där Satan far in i 

Judas, en vers som binder ihop ledarnas vilja i vers 1-2 med de konkreta planer och åtaganden 

Judas gör i vers 4-6. 76 Versen visar att planen inte hänger på en enskild part, det är flera som är 

skyldiga i detta fall. Drivkraften bakom planen är varken gudomlig eller mänsklig vilja, utan Satan 

som for in i Judas.77 Ändå hålls Judas ansvarig för sina handlingar av evangelisten, ”Luke is able 

to maintain human responsibility no matter who is the owner of the premises, God or Satan…”.78 

Fokus i texten ligger på att Judas ska utlämna Jesus, sveket blir ett verktyg för att kunna 

åstadkomma detta. 79 

 

Markören i Harry Potter and the Deathly Hallows förhåller sig till bibeltexten genom att signalera 

likheter mellan Snape och Judas i scener som liknar varandra. Båda träffar auktoriteter (även om 

Voldemort kanske är en mer inofficiell sådan) på ett möte för att planera hur de ska utlämna den 

som ställer till problem för auktoriteten i fråga. Det finns skillnader de två berättelserna emellan, 

t.ex. har Snapes svek mot Dumbledore redan blivit känt och Snape är alltså redan känd som en 

förrädare på ett sätt Judas inte är vid samma punkt i Lukasevangeliets text. Trots detta blir effekten 

hos läsaren en identifikation mellan Snape och Judas. 

                                                 
74 αὐτόν, bokstavligen honom, men det är tydligt att det är Jesus som åsyftas. 
75 αὐτόν, bokstavligen honom, men det är tydligt att det är Jesus som åsyftas. 
76 Bovon 2012:133 
77 Bovon 2012:133 
78 Bovon 2012:135 
79 Bovon 2012:136 
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Snapes förräderi har två bottnar: hans svek mot Dumbledore som resulterar i att han dödar honom 

och hans svek mot Harry och the Order of the Phoenix genom att han säljer ut dem och deras 

hemligheter till Voldemort. Även om Snape inte var särskilt omtyckt har han varit en del i 

Dumbledores och orderns inre krets. Snape visar sig kapabel att begå illdåd ingen riktigt trodde 

om honom. Detta blir tydligt i jakten och slaget i kapitlet The Seven Potters och dess efterdyningar 

i kapitlet Fallen Warrior.80 När Harry ska flyttas i säkerhet tar sex medlemmar ur ordern Polyjuice 

Potion som gör att deras utseende förändras så att de ser ut exakt som Harry. Detta för att förvirra 

the Death Eaters, förhoppningsvis vet de inte vem av de sju Harry som är den riktiga.81 Flytten 

utvecklas till en jakt med luftburen strid och i den träffar Snape George Weasley, Rons ena 

storebror, med en curse som separerar hans öra från hans kropp. George hade tagit Polyjuice 

Potion och såg alltså exakt ut som Harry.82 Det skadade örat utgör ytterligare en markör i det 

sammansatta motivet och korrelerar till perikopen Luk 22:47-53. 

 

Luk 22:47-53 

47 Medan han ännu talade kom en folksamling, och han 

som hette Judas, en av de tolv, visade vägen för dem och 

han närmade sig Jesus för att kyssa honom. 

48 Men Jesus sade till honom: Judas, förråder du 

Människosonen med en kyss? 

49 När de omkring honom såg vad som höll på att ske 

sade de: Herre, ska vi slå till med svärd? 

50 Och en av dem slog till översteprästens tjänare och 

högg av honom det högra örat.  

51 Men Jesus svarade och sade: Nu räcker det! Och han 

rörde vid hans öra och helade honom. 

52 Då sade Jesus till dem som kommit emot honom, 

överstepräster och officerare vid tempelvakten: Som mot 

en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. 

53 Dag efter dag var jag med er i templet utan att ni grep 

mig, men detta är er stund och mörkret har makten. 

 

Jesus förekommer Judas i vers 47-48, han hinner aldrig kyssa Jesus.83 Uppenbarligen vet Jesus 

vad som håller på att hända. När någon hugger av översteprästens tjänares öra helar Jesus det och 

säger att nu får det vara nog. Jesus helar örat genom att röra vid det och hans handlande kan tolkas 

                                                 
80 Rowling 2007:42-57, 58-75 
81 Rowling 2007:47-49 
82 Rowling 2007:62, 64-67 
83 Bovon 2012:214 
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som att han förbjuder våld och våldsamt motstånd.84 Jesusordet i vers 51 kan, och har, översatts 

på många olika sätt. François Bovon väljer ”Let it happen up to this point” vilket han menar betyder 

ungefär: hindra inte arresteringen och passionen.85 Min översättning ”Nu räcker det!” fångar 

ungefär samma andemening: hindra inte det som håller på att hända. 

 

Markörens förhållningssätt till bibeltexten är underlig. Å ena sidan är de förlorade öronen en tydlig 

likhet mellan de båda texterna. Med det sagt finns det förstås berättelser och legender om förlorade 

öron på andra håll. Kan det vara en slump att Rowling låter en person förlora ett öra? Är det en 

slump att det är Snape som är förövaren i detta fall? En annan likhet som stärker markören är just 

sceneriet eller dess plats i berättelsens kontext och dramaturgi, markören befinner sig i vad som 

skulle kunna kallas Harry Potters passionsberättelse, alltså Harry Potter and the Deathly Hallows. 

Men det finns också betydande skillnader mellan markören och den korrelerande bibeltexten. En 

viktig skillnad är att Georges öra inte kan helas.86 En annan är att det i Lukasevangeliet är en av 

de kring Jesus som hugger av örat, I Harry Potter and the Deathly Hallows är det Snape, en av 

motståndarna, som hugger av det på en av de allierade. 

 

Det är Snape som gett Voldemort information om när Harry ska flyttas till en säker plats, detta är 

ytterligare ett svek (även om the Order tror att det är någon annan som förrått dem).87 Detta 

förstärks av att det är han som förstör örat på sin gamla elev.88 

 

Om vi går tillbaka lite i Lukasevangeliets text hittar vi denna vers: 

 

Luk 22:22 

22 Ty Människosonen ska gå bort så som det är bestämt, 

men ve den människa genom vilken han blir förrådd. 

 

Bovon skriver att  “…for Luke the hand of Judas and the hand of God are joined together”, det är 

två viljor som möts, mänskligt brott och gudomlig plan strålar samman i en paradox där Gud står 

ut med och drar vinning av mänsklig illvilja.89 

 

                                                 
84 Bovon 2012:214, 217 
85 Bovon 2012:216-217 
86 Rowling 2007:64 
87 Rowling 2007:63, 65, 70-71 
88 Rowling 2007:65-66 
89 Bovon 2012: 172-173 
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Kanske kan det sägas vara likadant med Harrys fall. Harry har ett uppdrag att slutföra. Han måste 

hitta alla Voldemorts horcruxes och förstöra dem så att Voldemort kan dödas en gång för alla. 

Paradoxen ligger i något Harry inte får reda på förens mot berättelsens slut, och som jag kommer 

att återkomma till lite längre ner.  

 

Samtliga markörer och bibelställen har två parallella spår: det ena är förrädarens roll i utlämnandet 

och det andra är det större frälsningsperspektivet, ledtrådar om vad som måste ske. Detta blir som 

mest tydligt vid Snapes död och dess efterspel i Harry Potter and the Deathly Hallows, markören 

korrelerar till Apg 1:18-19. 

 

Apg 1:18-19 

17 Han räknades som en av oss och hade fått del i 

samma uppdrag. 

18 Denne köpte en åker med lönen han fått för sin 

ogärning och han föll framstupa så att buken sprack itu 

och alla hans inälvor rann ut. 

19 Och detta blev känt för alla i Jerusalem, och så blev 

det att åkern på deras egna språk kallas Akeldamak, 

vilket betyder Blodsåkern.  

 

Verserna ovan är en legend eller tradition om Judas död som återfinns i Apostlagärningarna.90 

Blodspengarna han fått för sitt svek mot Jesus spelar en indirekt roll i hans död då åkern han dör 

på är köpt med just dessa pengar.91 

 

Även Snape dör. I bokens sista kapitel, en framåtblick 19 år framåt i tiden, verkar det som att 

Snapes berättelse och hans död i alla fall i någon mån fortsätter att berättas och traderas.92 Medan 

han håller på att förblöda, attackerad av en orm på Voldemorts order, överlämnar han en serie 

minnen till Harry. Minnena tränger ur hans öron, ögon, mun.93 Vad Harry ännu inte vet är att detta 

är en slags försonande kyss, bildligt talat, en försoning som signaleras ytterligare av att Snape dör 

tittandes in i Harrys ögon.94 När Harry studerat minnena upptäcker han att Snape inte var en 

förrädare, han var ingen Judas, tvärt om var han kanske den mest lojala till Dumbledore, Harry 

och det uppdrag han måste utföra.95  

                                                 
90 Conzelmann 1987:10 
91 Conzelmann 1987:11 
92 Rowling 2007:607 
93 Rowling 2007:527-528 
94 Rowling 2007:528 
95 Se kapitlet The Prince’s Tale, Rowling 2007:529-552. 
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Snapes minnen blir en berättelse om kärlek och utanförskap.96 De visar hur han ångrar sitt samröre 

med Voldemort när han inser att Voldemort tänker döda Harrys mamma Lily; de visar hur Snape 

efter Lilys död lovar att skydda Harry och jobba för Dumbledore; de visar hur Snape i hemlighet 

hjälpt Harry i sökandet efter horcruxes. Även Dumbledores roll förtydligas genom minnena, han 

framstår nästan som en puppet master som drar i alla trådar utom synhåll.97 Det visar sig att Snape 

dödar Dumbledore för att Dumbledore vill det, Dumbledore är redan döende och vet att Draco 

Malfoy fått i uppgift att döda honom. Dumbledore målar upp en bild av att det måste vara Snape 

som gör det. Dumbledore säger också till Snape att han måste berätta för Harry att Harry måste 

dö, bli dödad av Voldemort efter som han är en horcrux. Alltså blir det Snapes uppgift att ge Harry 

det han behöver för att kunna utge sig åt Voldemort.98 

 

So the boy… the boy must die? [...] You have kept him alive so that he can die at the right moment? [...] You  

have used me ... I have spied for you, and lied for you, put myself in mortal danger for you. Everything was 

supposed to be to keep Lily Potter's son safe. Now you tell me you have been raising him like a pig for 

slaughter-99 

 

Snapes ord till Dumbledore tycks bära på mycket smärta. För läsaren ställs frågan om vem som är 

god och inte på sin spets. Dumbledore som målats upp som den goda har hela tiden vetat att Harry 

måste dö, och tycks finna sig i det. Snape som målats upp som den elaka är den som ifrågasätter 

Dumbledores moral i handlandet.  

 

Effekten hos läsaren blir en kontrastering mellan Snape och Judas. Snape och Judas är mycket 

olika men fyller på sätt och vis samma funktion; båda utlämnar den som ska rädda världen. Judas 

genom att förråda Jesus med en kyss, Snape genom att ge Harry de minnen han behöver för att ta 

beslutet att gå ut i skogen och möta Voldemort.100 

 

3.1.4 Det självutgivande offret 
 

När Jesus gör entré i den bibliska berättelsen finns det redan profetior om en messias som ska 

komma. På ett liknande sätt finns det i Harry Potter en profetia om att den som kan besegra the 

                                                 
96 Jonsson 2012:8-12 
97 Jmfr Jonsson 2012:14-15. Jonsson lägger till skillnad från mig fokus på Snape som den som iscensätter händelser 

bakom kulisserna. Jag menar dock att det är Dumbledore som planerar och iscensätter händelserna även om det ibland 

faller på Snape att utföra det praktiska. 
98 Rowling 2007:543-553 
99 Rowling 2007:551 
100 Jmfr Jonsson 2012:15 
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Dark Lord ska bli märkt av Voldemort, att ”… either must die at the hand of the other for neither 

can live while the other survives”.101 Det finns de i Harry Potter som hoppas att Harry är denna 

chosen one och att Voldemort ska besegras till sist, på samma sätt som det finns de som i Bibeln 

hoppas och tror att Jesus är messias som ska frälsa världen. 

 

Ett fjärde motiv som återfinns i både Bibeln och Harry Potter är det självutgivande offret. I båda 

berättelserna är det den utvaldes eller den smordes102 val att möta döden för människornas skull 

som är berättelsens stora poäng, det är vändpunkten i människornas historia och det är en 

kärlekshandling så stor att inte ens döden kan stoppa dess verkning. 

 

Luk 7:18b-19 

18b Och Johannes kallade till sig två av sina lärjungar 

19 och han skickade dem till Herren för att fråga: Är du 

den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? 

 

Inte alla i det magiska samhället är övertygade om att Harry är the Chosen One, eller att han har 

förmåga att besegra Voldemort. Även de som tror på Harry tycks ha svårt att greppa situationen 

och förstå hur Voldemort ska kunna besegras. En glimt av detta får läsaren när Kingsley ber Lupin 

att svara på vad Dumbledores sista ord till dem båda var. Lupin svarar: ”Harry is the best hope we 

have. Trust him.”103 Kontexten frågan ställs i är att Lupin ska bevisa att han verkligen är sig själv 

och inte en bedragare, men svaret svarar på en annan fråga. Om det kan tyckas som att Lupin har 

tvivlat blir det tydligt i radioprogrammet Potterwatch104 att han kommit över sådana eventuella 

tvivel och tror att Harry faktiskt är den som ska komma, att de inte behöver vänta på någon annan: 

The “Boy Who Lived” remains a symbol of everything for which we are fighting: the triumph of good, the 

power of innocence, the need to keep resisting […] I’d tell him we’re all with him in spirit […] And I’d tell 

him to follow his instincts, which are good and nearly always right.105 

 

När Harry kommer till Hogwarts efter att ha gått under jorden en tid är alla glada att se honom, 

och hurrar. Harrys klasskamrat Neville Longbottom utbrister att han visste att Harry inte gett upp 

utan var ute på något uppdrag, även om en del andra hunnit börja tvivla. Andra undrar när de ska 

slåss, hur de kan hjälpa till.106 De elever Harry möter när han kommer till Hogwarts har på något 

sätt behövt, eller velat, gömma sig från skolans nya styre under Voldemorts allierade. Många av 

dem är medlemmar i en motståndsrörelse Harry lett på skolan.107 Många av dem är villiga att strida 

                                                 
101 Rowling 2003:741 
102 Kristus (gr Χριστός) är en översättning av hebreiskans messias och betyder ”den smorde”. 
103 Rowling 2007:65 
104 Ett fiktivt radioprogram i Harry Potter and the Deathly Hallows 
105 Rowling 2007:357-358 
106 Rowling 2007:459-460, 464, 466-469 
107 Rowling 2007:465 
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och dö för att undanröja Voldemort och hans tyranniska styre av skolan, Harry är en symbol för 

rättvisan, en symbol för att det goda ska segra, eller i alla fall gå under med hedern i behåll. 

 

Mark 11:9 

9 Och de som gick framför och de som följde efter 

ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i 

Herrens namn! 

 

Enligt M. Eugene Boring är folkets rop i Mark 11:9 ett rop av ”eschatological joy”.108 Boring 

förklarar inte begreppet vidare, men det handlar om en form av glädje inför tidens slut. Det är Jesus 

som frambringar början på slutet, och kanske markeras det till stor del av hans intåg i Jerusalem.  

 

Den relaterade markören i Harry Potter and the Deathly Hallows är en av flera i det sammansatta 

motivet och skulle inte fungera på egen hand. Harrys intåg är till Hogwarts, inte Jerusalem, men 

för läsaren som upptäcker markören blir effekten både förebådande och identifierande. Läsaren 

ser likheter mellan Harry och Jesus, och vet läsaren hur det slutar för Jesus blir markören ett 

förebådande om vad som kommer att hända med Harry. Även i detta fall finns ett mått av 

”eschatological joy” 109, de på Hogwarts hoppas att Harry ska bringa ett slut på en tid av skräck, 

död, tortyr och tyranni och att det som kommer efter ska vara en tid av fred och frid. 

 

Joh 15:12-17 

12 Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag 

har älskat er. 

13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina 

vänner. 

14 Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. 

15 Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte 

vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för allt vad jag 

har hört från min Fader har jag låtit er veta. 

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och 

bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska 

bestå, så att Fadern ger er vad ni än ber om i mitt namn. 

17 Detta är mitt bud till er, att ni ska älska varandra. 

 

                                                 
108 Boring 2006:315 
109 Boring 2006:315 
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Enligt texten i Joh 15:12-17 är det främsta sortens kärlek den där någon är beredd att offra sitt liv 

för sina vänner. Trots att Jesus kallar sina lärjungar för vänner finns det en hierarki dem emellan, 

det är Jesus som har valt dem, det är han som låtit dem veta vad han har hört från Fadern.110 

 

Drivkraften bakom Harrys beslut att låta Voldemort döda honom är hans kärlek till sina vänner, 

Hogwarts och det magiska samhället. Att han avskyr tanken på att andra riskerar sina liv för att 

skydda honom blir tydligt tidigt i Harry Potter and the Deathly Hallows.111 Detta är något 

Voldemort senare använder mot Harry, för att få honom att komma ut i skogen och möta honom: 

Potter will come to me. I know his weakness, you see, his one great flaw. He will hate watching the others 

struck down around him, knowing that it is for him that it happens. He will want to stop it at any cost. He 

will come.112 

 

Dumbledore har låtit Harry berätta allt om Voldemorts horcruxes för Ron och Hermione, de har 

fått följa med och hjälpa Harry. När Harry går för att möta Voldemort, och döden, säger han åt 

Neville att Voldemorts orm måste dödas. Han säger inte att den är en horcrux, men informationen 

är tillräcklig för att det fortfarande ska finnas tre personer som har nog med information för att 

förgöra Voldemort efter att Harry dött.113 Harry har utvalt några att fortsätta framåt när han själv 

inte är där, att bära frukt efter att han är borta. Även om Rowlings förhållningssätt till texten ovan 

inte är konkret så speglar den Harry. Det Dumbledore låtit honom veta ska fortsättningsvis vara 

känt genom hans vänner. Effekten hos läsaren är återigen en identifikation mellan Harry och Jesus. 

Om det tidigare exemplet från Mark 11 speglar Harrys öde så speglar Harrys berättelse i detta 

exempel från Joh 15 människan Jesus och hans berättelse. 

 

Luk 22:41-44 

41 Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast 

och föll på knä och bad: 

42 Fader, om du vill, så ta bort denna bägare från mig! 

Men låt din vilja ske och inte min. 

43 Då visade sig en ängel från himlen för honom och 

gav honom kraft. 

44 Och i sin ångest bad han allt ivrigare, och hans svett 

blev som bloddroppar som föll ner på marken. 

 

                                                 
110 Haenchen 1984:132 
111 Rowling 2007:46 
112 Rowling 2007:525 
113 Rowling 2007:557-558 
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Jesus uttrycker sin vilja genom imperativet παρένεγκε, ta bort, men lägger fokus på Faderns vilja 

(εἰ βούλει, om du vill, τὸ θέλημά … σὸν, din vilja). Fadern tar inte bort bägaren från Jesus, men 

han svarar genom att skicka en ängel att trösta Jesus som inte kan fly sitt öde.114 Jesus lider, men 

han tror också. På samma sätt är Gud varken elak eller likgiltig.115 Bägaren är i detta fall en symbol 

för lidande och död.116 En symbol för den plan Jesus gått med på. 

 

Jesus som ber om att få slippa gå sin plågsamma död till mötes (om det är vad hans Fader vill) är 

kanske ett av de mer kända bibelställena. Jesus frågar efter en utväg, Harry vill också få en utväg: 

“He wanted to be stopped, to be dragged back, to be sent back home…”.117 Men ingen stoppar 

Harry. Harry inser då hur han ska använda den golden snitch han ärvt av Dumbledore, på vilken 

det står ”I open at the close”. Han tolkar det som att ”close” handlar om hans död, så han pressar 

läpparna mot the snitch och viskar ”I am about to die”.118 Inuti ligger the Resurrection Stone, en 

av de tre Deathly Hallows, och när han vänt på den tre gånger möts han av sina föräldrar, Sirius 

och vännen Lupin i någon slags andlig form. De är hans änglar. De går med honom på hans 

vandring till den del av skogen där Voldemort befinner sig.119 

 

Luk 23:44-46 

44 Och det var nu omkring den sjätte timmen och det 

kom ett mörker som lade sig över hela jorden120 till den 

nionde timman 

45 solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt 

itu. 

46 Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer 

överlämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han 

att andas. 

 

Vid sin död ber Jesus med samma tro som i exemplet ovan och överlämnar sig själv till Fadern.121 

Med Jesus sista ord pekar författaren till Lukasevangeliet ut att Jesus trots sin utsatthet är i kontroll 

                                                 
114 Bovon 2012:193 
115 Bovon 2012:324-325 
116 Bovon 2012:200-201 
117 Rowling 2007:558 
118 Rowling 2007:559 

119 Rowling 2007:559-563 
120  I vers 44 kan ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν översättas både som ”över hela landet” eller som ”över hela jorden”. Eftersom 

Lukas dubbelverk har en universalistisk ambition har jag i likhet med Bovon valt att översätta frasen med ”över hela 

jorden” (Bovon 2012:324). 
121 Bovon 2012:325 
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över sitt öde: ”Jesus certainly does not have the power to avoid death, but he is able to face it 

before it overcomes him.”122 

 

Harry skulle kanske i fysisk bemärkelse kunna vända tillbaka, slippa möta döden. Men likt Jesus 

är han trots rädsla och utsatthet i kontroll över det som ska hända. Han har ett uppdrag att sköta 

och när han säger ”I am about to die” överlåter han sig med tillit helt till Dumbledores plan.  

Markören från Harry Potter and the Deathly Hallows förhåller sig till döden med samma krasshet 

som bibelordet. Bibelordet har mer fokus på överlåtelse, Harry Potter på att valet nu är gjort. De 

båda verken kompletterar varandra bra och effekten för läsaren blir en förstärkning av de båda 

berättelserna. 

 

Mark 8:34-37 

34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och 

sade till dem: om någon vill följa mig så måste han 

förneka sig själv123 och ta sitt kors och följa mig.  

35 Ty den vill rädda sitt liv ska mista det, men den som 

mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. 

36 För vad hjälper det en människa att vinna hela 

världen men förlora sitt liv? 

37 För vad kan en människa ge till lösen för sitt liv? 

 

Att Jesus vänder sig till såväl folket som lärjungarna i undervisningen om lärjungaskap kan vara 

för att budskapet gäller fler än Jesus inre cirkel av lärjungar.124 Vers 35 är en antitetisk parallellism 

där versens två delar egentligen betyder samma sak. Vers 36-37 är parallella retoriska frågor i 

enlighet med judisk vishetstradition.125 Att ta upp sitt kors skulle kunna ha en metaforisk 

dimension i Mark 8:34-37, men kan lika väl vara bokstavlig. Den bokstavliga innebörden av att ta 

upp sitt kors blir då att den som följer Jesus måste vara beredd på att eventuellt gå samma öde som 

honom till mötes.126 Vers 35-37 är en ordlek med ordet ψυχή som kan betyda både liv och själ. 

Därför kan verserna tolkas som att den som vill rädda sitt fysiska liv mister sitt eviga liv/själ medan 

den som förlorar sitt fysiska liv för trons skull räddar sin själ eller får evigt liv.127 

                                                 
122 Bovon 2012:327 
123 ἑαυτὸν är ett maskulint pronomen och Boring (2006:236) argumenterar för att behålla en maskulin form för att inte 

tappa bort textens poäng om personligt ansvar, men på svenska skulle det bli konstlat. Pronomenet speglas ändå i 

användningen av ”han” i samband med verben. Generellt anser jag annars att ett mer inkluderande språk är att föredra 

där det är möjligt. 
124 Collins 2007:407 
125 Boring 2006:243 
126 Collins 2007:408 
127 Collins 2007:409 
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Även i Harry Potter and the Deathly Hallows är en del av sensmoralen att det kan kosta att stå 

upp för det som är rätt, men att priset för att låta bli att stå upp för det som är rätt är ännu högre. I 

Harry Potter and the Deathly Hallows ämnar Harry att dö när han möter Voldemort. Han försvarar 

sig inte när Voldemort använder Avada Kedavra, the Killing Curse mot honom, han gick dit med 

intentionen att dö. Ändå gör han inte det. Dumbledore menar att det är just detta som gör att hans 

liv räddas: att han gör sig själv till ett självutgivande offer som dör för det rätta, dör för världen.128 

Den som vill rädda sitt liv är Voldemort, han har lagt mycket energi på att försöka göra sig själv 

odödlig, ändå är det han som till sist dör. Skillnaden mellan Voldemort och Harry handlar om 

frågan om vad det hjälper en människa att vinna hela världen men förlora sitt liv eller sin själ. 

Voldemort har blivit allt mer omänsklig, hans skapande av horcruxes har gjort hans själ allt mer 

splittrad och förstörd. För vad? När Harry möter Dumbledore på King’s Cross station och 

Dumbledore säger att det inte finns något de kan göra för den kvidande varelsen på marken129, 

tycks det som att det inte finns något en människa kan ge till lösen för sitt liv eller sin själ.  

 

De två texterna förstärker varandra. Dels plockar Harry Potter and the Deathly Hallows upp ett 

bokstavligt förhållningssätt till bibeltexten, den som ville rädda sitt liv gick miste om det och den 

som var beredd att mista sitt liv räddade det. Men bibeltexten ställer också frågor om själen och 

evigt liv som läsaren i förlängningen har möjlighet att testa mot Voldemorts situation och den 

kvidande varelsen på marken.  

 

1 Kor 13:4-7 

4 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken avundas inte, 

kärleken skryter inte, den är inte uppblåst. 

5 Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte 

upp, den räknar inte oförätter. 

6 Den gläds inte med oförrätten, utan gläds med 

sanningen. 

7 Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar 

den. 

 

Paulus personifierar kärleken genom att med verb ge kärleken olika karaktärsdrag. Kärleken blir 

som en egen karaktär, inte bara en känsla, som kan inspirera människor och mana till handling.130 

Kärleken är central i de bibliska berättelserna, och också i Harry Potter. Dumbledore har alltid 

hävdat att kärleken är vägen framåt. Detta har Harry satt sin tillit till och det är av kärlek han ger 

                                                 
128 Rowling 2007:567-568 
129 Rowling 2007:567 
130 Fitzmyer 2008:495 
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upp sitt liv. 131 Tilliten har visat sig ge utbetalning, Harrys självuppoffring som bottnar i kärlek gör 

så att han får sitt liv tillbaka. Kärleken uthärdar allt, även döden. Voldemort, däremot, tycker att 

Dumbledores prat om kärlek bara är trams. I sista striden mellan Voldemort och Harry förlöjligar 

han Harry som satt sin tillit till Dumbledore och kärleken. Men Harry har inte kommit för att döma. 

Han säger det han måste få sagt, ger Voldemort en sista chans att vända om och att känna ånger 

inför sin kärlekslösa destruktivitet och handlande, men Voldemort försöker istället att döda Harry 

med the Killing Curse som slår bakut och istället har ihjäl honom själv.132 

 

1 Joh 4:7-8 

7 Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är 

från Gud, och den som älskar kommer från Gud och 

känner Gud. 

8 Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är 

kärlek. 

 

Den som känner Gud är någon som älskar, och måste också uppföra sig som någon som älskar. 

Att den som inte älskar inte känner Gud bygger på föreställningen att Gud är kärlek.133 Det blir då 

omöjligt att känna Gud men själv inte ha kärlek. De två verserna ovan är nära sammankopplade, 

nästan som en chiasm.134 

 

”Do not pity the dead, pity the living, and above all those who live without love” säger Dumbledore 

till Harry. 135 Det finns i Harry Potter and the Deathly Hallows en tanke om att avsaknaden av 

kärlek är en frånvändhet från det som är större än oss själva, precis som bibelordet ovan pekar på 

att avsaknad av kärlek är en frånvändhet från Gud. Kärlekslöshet framstår som något onaturligt 

och trasigt. Harrys offer blir ett sätt att återställa den naturliga ordningen, en värld av kärlek. Detta 

är det som utgör seriens stora röda tråd.  

 

 

 

 

 

                                                 
131 Rowling 2007:568-569, 578 
132 Rowling 2007:591-592, 594-596 
133 Strecker 1996:144 
134 Strecker 1996:144 
135 Rowling 2007:578 
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3.2 Slutsatser 
 

Det är inte helt tydligt vad citatet från Matt 6:21/Luk 12:34 spelar för roll i berättelsen om Harry 

Potter. Inte ens när Harry träffar den döde Dumbledore på King’s Cross Station ges ett tydligt svar 

på vad det innebär. Men av någon anledning har Rowling inkorporerat just detta bibelcitat, ett av 

två i hela bokserien. Svaret tycks ligga i det sammansatta motivets sammanhang, i den utökade 

perikopen. Dels tycks det handla om eskatologi, där kunskap om bibeltexten spelat en avgörande 

roll för tolkningen. Dels tycks det handla om en uppmaning och varning som genom Dumbledores 

livserfarenhet konkretiseras, vilket nyanserar romanens bild av gott och ont. 

 

Döden som sista fiende, uppståndelse, Hallows, handlar om tro. Att våga tro på det omöjliga, att 

hålla fast vid hoppet om en uppståndelse. I Harry Potter and the Deathly Hallows händer det 

omöjliga, men Rowling ger inte riktigt någon förklaring till hur eller varför. Hur kommer det sig 

att the Deathly Hallows fungerar? Det enda svar läsaren får är egentligen att det är genom Harrys 

självuppoffrande, att han villigt ger sitt liv för att den värld han älskar ska få överleva. Precis som 

Paulus beskriver det i 1 Kor 15 finns det ett tydligt före och efter fiendernas fall i Harry Potter 

and the Deathly Hallows vilket uttrycks i de välkända sista orden i romanen ”All was well”.136 

 

Snape och Judas fyller en liknande funktion i sina respektive berättelser. Deras funktion är att 

genom ett svek föra handlingen framåt. Att Snape har en avgörande roll vad gäller Harrys beslut 

att möta döden är tydligt. Jag håller med Jonsson om att Snapes självuppoffrande död blir ett 

moraliskt exempel för Harry att ta efter137 men våra slutsatser är olika. Jonsson menar att ”Snape 

kan sägas representera samma sak som Jesus representerar”138 men jag menar istället att Snape är 

den som manar fram den mest kristuslika karaktären i berättelsen. Rowling använder sig av Harry 

Potter and the Deathly Hallows på ett sätt som först skapar identifikation mellan Snape och Judas, 

men som sedan vänds till en kontrastering när sanningen om Snape uppdagas. Här berikar de två 

verken varandra. Bibeln hjälper läsaren att förstå Snapes roll korrekt och när hans sanning 

uppdagas blir vändningen överraskande och total. Den manar läsaren att fundera på om saker alltid 

är som de ser ut, hur vi skiljer ”bra” från ”dåliga” människor. Harry Potter and the Deathly 

Hallows berikar Bibeln genom att den pekar på hur viktig förrädaren är för att driva handlingen 

framåt, för att offret ska offras. Detta väcker frågor om huruvida Judas som karaktär är nödvändig 

och hur berättelsens händelseförlopp sett ut om där inte fanns en förrädare. 

 

Harrys offer är ett självuppoffrande kärleksoffer som förändrar världen. Harry övervinner döden 

och ondskan. Segern innebär en tillvändhet till kärleken, det största av allt, den mäktigaste magin. 

Harry har inte gjort denna resa själv, utan det är i relation med andra, andra villiga att försätta sig 

                                                 
136 Rowling 2007:607 
137 Jonsson 2012:15 
138 Jonsson 2012:17 
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själv och sina liv i fara för hans skull, som han blir den som frivilligt möter döden och offrar sitt 

liv så att världen får leva. 

 

4 Diskussion 
 

Som jag tidigare nämnt är läsaren avgörande i en undersökning som denna. Jag har hårdragit 

inventeringen av mitt material så att det verkligen ska uppfylla den grad av intertextualitet som 

behövs för att kunna kallas ett sammansatt motiv. Jag lägger mig i ett mellanläge där jag visar att 

det finns bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows, samtidigt som jag reserverar mig 

för, och verkligen vill poängtera, att samma markörer i böckerna säkert kan tolkas annorlunda av 

andra läsare. Andra läsare skulle kunna hävda att Harry Potter and the Deathly Hallows är ett mer 

kristet verk än vad jag hävdar, andra att verket inte är kristet alls. 

Vad gäller mina analysfrågor menar jag att jag svarat på fråga A) och B) fullt ut i kapitel 3 ”Analys 

och slutsatser” men att jag bör uppehålla mig vid fråga C) och D) i denna diskussionsdel. 

C) Vad händer med tolkningen av specifika bibeltexter i mötet mellan Harry Potter and the 

Deathly Hallows och Bibeln?  

D) Vad händer med tolkningen av berättelsen om Harry Potter i ljuset av specifika 

bibeltexter? 

 

På fråga C) skulle jag säga att bibeltexterna jag analyserat i det textuella mötet med Harry Potter 

and the Deathly Hallows har fått ytterligare en dimension. Att se och analysera sambandet texterna 

emellan har på sätt och vis konkretiserat bibeltexterna. Harry Potter har fått vara en värld och en 

arena där bibeltexternas budskap har fått spelats upp utan hänsyn till att de är religiösa texter. 

Harry Potter and the Deathly Hallows har i sig tolkat bibeltexterna. Detta tycker jag är särskilt 

tydligt i 3.1.3 ”Förrädaren” och 3.1.4 ”Det självutgivande offret” där markörerna inte är tydliga 

citat, utan Rowling utifrån min läsning använt Bibeln mer kreativt. Särskilt spännande är vad som 

händer med synen på Judas och Jesus som karaktärer i ljuset av Snape och Harry. 

 

På fråga D) blir mitt svar att Harry Potter and the Deathly Hallows får en tydligare livstolkande 

och meningsskapande roll i ljuset av de bibeltexter jag har lyft fram. Här blir Tolkiens 

Eucathastrophe tydlig, allt leder fram till the good cathastrophe där kärlek och uppståndelse går 

segrande ur striden. Just de eskatologiska dragen i Harry Potter and the Deathly Hallows har 

förstärkts i ljuset av bibeltexterna, särskilt citaten och de utökade perikoperna i 3.1.1 ”Skatter i 

himlen/Where your treasure is, there will your heart be also” och 3.1.2 ”The last enemy that shall 

be destroyed is death”.  
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Det intertextuella mötet mellan Harry Potter and the Deathly Hallows och Bibeln öppnar upp för 

nya tolkningsmöjligheter som håller såväl Bibelns texter som fantasyn levande och begriplig i vår 

samtid och verklighet idag.   

 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag med Lina Sjöbergs metod markör, sätt, effekt analyserat det intertextuella 

mötet mellan Harry Potter and The Deathly Hallows och Nya Testamentet utifrån de fyra 

gemensamma motiven:  

• Skatter i himlen/ Where your treasure is, there will your heart be also 

• The last enemy that shall be destroyed is death 

• Förrädaren  

• Det självutgivande offret 

Min teoretiska utgångspunkt har varit Tolkiens Eucathastrophe och Neals ”glimmers of the 

Gospel”.  

 

Min analys har funnit att de båda verken berikar varandra, att eskatologi är centralt och likaså 

kärlek, att identifiering mellan två karaktärer (i detta fall Severus Snape och Judas) kan vändas till 

en konstratering och att kärleken löper som en röd tråd genom båda verken och når en kulmen i ett 

självutgivande kärleksoffer.  
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Bilaga 1: Sammanfattning Harry Potter 
 

Denna bilaga innehåller en kortfattad sammanfattning av handlingen i Harry Potter uppdelad efter 

varje bok.  

 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone 
 

Harry Potter är en föräldralös pojke som bor hos sin moster Petunia Dursley, morbror Vernon 

Dursley och kusin Dudley Dursley. När Harry fyller 11 år får han reda på att han är en trollkarl då 

han kallas till sitt första år på Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Han får också veta att 

hans föräldrar inte alls dog i en bilolycka (vilket familjen Dursley hävdat) utan blev mördade av 

den onda trollkarlen Lord Voldemort. Harry får veta att Lord Voldemort försökte döda även honom 

men att förbannelsen som skulle döda honom istället studsade och träffade Voldemort själv. De 

flesta tror att Voldemort dog av förbannelsen, men mot slutet av skolåret visar det sig att 

Voldemort inte alls är död, utan lever likt en parasit i läraren Quirinus Quirrells bakhuvud. Harry 

och Voldemort/Quirrell råkar samman när Harry, Hermione Granger och Ron Weasley försöker 

stoppa stölden av the Philosopher’s Stone, en sten som gör den som använder den regelbundet 

odödlig. När Quirrell rör vid Harry börjar Quirrells hud brinna och han dör. 139  

 

Harry Potter and the Chamber of Secrets 
 

Under Harrys andra år på Hogwarts öppnas the Chamber of Secrets. The Chamber of Secrets sägs 

husera ett monster, flera elever på skolan blir petrefied, förstelnade. Tidigare har Rubeus Hagrid, 

gamekeeper på Hogwarts, falskt anklagats för att ha öppnat kammaren. Denna gång visar sig att 

kammaren öppnats då minnet av Tom Riddler genom en dagbok tagit Ginny Weasley i besittning. 

Harry möter Tom i the Chamber där Tom avslöjar att han kom att bli Lord Voldemort utifrån ett 

anagram av sitt fullständiga namn Tom Marvolo Riddle (I am Lord Voldemort). Harry har sönder 

dagboken och Tom Riddle förvinner.140 

 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 
 

Under sommaren mellan Harrys andra och tredje år på Hogwarts får han veta att en fånge vid namn 

Sirius Black rymt från trollkarlsfängelset Azkaban. Black är dömd för mord, och Harry tros vara 

                                                 
139 Rowling 1997 
140 Rowling 1998 
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hans nästa offer. Black ska vara den som avslöjade Harrys föräldrars gömställe för Voldemort. 

Detta visar sig dock vara falskt, i själva verket är det Peter Pettigrew, en annan av föräldrarnas 

vänner som förrådde dem och begick de mord Black dömts för. Pettigrew har hållt sig gömd alla 

år, alla trodde att han var ett av Blacks offer. Men han är en animagi och har levt sitt liv som 

Weasley-familjens råtta Scabbers sedan han gick under jorden. Harry får veta sanningen, och att 

Black är hans gudfar.141  

 

Harry Potter and the Goblet of Fire 
 

Under Harrys fjärde år på Hogwarts ska the Triwizard’s Tournament äga rum. Det är en tävling 

mellan tre skolor för häxor och trollkarlar. Ur the Goblet of Fire dras namnet på en tävlande från 

varje skola, och trots att Harry inte nått rätt ålder, eller ens lagt sitt namn i bägaren, dras han som 

en andra tävlande för Hogwarts. Tävlingarna leder upp till ett sista avgörande moment där den 

som först klarar sig genom en labyrint och rör vid pokalen vinner. Harry och den andre tävlaren 

för Hogwarts, Cedric Diggory, bestämmer sig för att röra pokalen på samma gång och vinna 

gemensamt. Det visar sig dock att pokalen är en Portkey, ett förtrollat objekt som teleporterar den 

som rör vid den. Harry och Cedric hamnar på en kyrkogård där Voldemort och hans anhängare, så 

kallade Death Eaters, håller till. Pettigrew dödar Cedric och använder Harrys blod för att skapa en 

ny kropp åt Voldemort. Eld bryter ut mellan Harry och Voldemort. The Twin Core, den identiska 

kärnan i Harrys och Voldemorts trollstavar gör att de kopplar samman och avtrycken av 

Voldemorts senaste offer visar sig, bland annat Cedric och Harrys Föräldrar. Detta uppehåller 

Voldemort länge nog för att Harry ska kunna ta med sig Cedrics kropp och nå the Portkey som tar 

dem tillbaka till Hogwarts. Så kommer Harry undan Voldemort än en gång.142  

 

Harry Potter and the Order of the Phoenix 
 

Sommaren mellan Harrys fjärde och femte år på Hogwarts använder han magi för att rädda sig 

själv och Dudley undan en dementor-attack. Minderåriga trollkarlar får inte använda magi utanför 

skolan och Harry får ett brev som säger att han blivit relegerad från Hogwarts, ett beslut som tas 

tillbaka efter att saken prövats i the Ministry of Magic. Harry flyttas till Blacks hus, Number 12, 

Grimmauld Place som fungerar som högkvarter för the Order of the Phoenix, en hemlig 

motståndsrörelse mot Voldemort. Under skolåret tar the Ministry allt mer kontroll över Hogwarts 

vilket leder Harry, Hermione, Ron m.fl. att starta en egen motståndsrörelse som de kallar 

Dumbledore’s Army efter rektor Albus Dumbledore som senare tvingas från sin post av the 

Ministry. Harry får en syn där han ser Arthur Weasley bli attackerad av Voldemorts orm Nagini 

och slår larm vilket räddar Arthurs liv. Senare får Harry en syn där Sirius Black torteras av 
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Voldemort på en avdelning i the Ministry of Magic. Harry, Hermione, Ron, Ginny, Luna Lovegood 

och Neville Longbottom åker dit för att inse att de gått i en fälla, synen var falsk, planterad av 

Voldemort. Voldemort vill åt en profetia som han tror handlar om honom själv och Harry, och det 

är bara Harry som kan komma åt den. Neville råkar dock ha sönder profetian i tumultet som 

uppstår. The Order of the Phoenix kommer till undsättning, men i striden dör Sirius. Dumbledore 

berättar om profetian för Harry, att det skulle födas en pojke med makt att förgöra Voldemort, att 

”neither can live while the other survives”143, men också att profetians beskrivning av pojken 

stämde in på två pojkar; Harry och Neville, men att Voldemort valde att försöka döda Harry.144 

 

Harry Potter and the Half-Blood Prince 
 

Under Harrys sjätte år på Hogwarts får han resa i människors minnen av Voldemort genom 

Dubledore’s Pensieve, en skål där sparade minnen kan återupplevas. Ett av minnena tillhör läraren 

Horace Slughorn och har blivit manipulerat innan det överlämnats till Dumbledore. Harry får i 

uppdrag av Dumbledore att få fatt på det omanipulerade minnet. Harry får tag på det ursprungliga 

minnet som pekar mot att Voldemort skapat inte bara en Horcrux (ett objekt som blir till genom 

att den egna själen splittras och läggs i objektet) utan flera. Dagboken är en Horcrux, en ring 

Dumbledore förstört en andra. För att kunna döda Voldemort måste först alla hans Horcruxes 

förstöras. Harry och Dumbledore reser till en grotta för att hämta en tredje. Där dricker 

Dumbledore en trolldryck som gör att han blir helt sinnesförändrad och hallucinerande. När de 

återvänder till skolan är Dumbledore kraftigt försvagad. Den Horcrux de hittar i grottan visar sig 

i slutändan vara en förfalskning, den riktiga medaljongen med Voldemorts själ har redan hämtats 

av en person med initialerna R.A.B. Under läsåret planerar Draco Malfoy, en elev i Harrys årskurs, 

på Voldemorts uppdrag, hur han ska döda Dumbledore. När stunden är kommen tvekar Malfoy, 

och det blir istället läraren Severus Snape som dödar Dumbledore.145  

 

Harry Potter and the Deathly Hallows 
 

Harry återvänder inte till Hogwarts för sitt sjunde år. Istället ger sig Harry, Hermione och Ron 

iväg för att söka efter resterande Horcruxes. De har alla fått ut sina arv från Dumbledore. Hermione 

fick en barnbok (The Tales of Beedle the Bard), Ron Dumbledores uppfinning Deluminatior som 

släcker och tänder lampor, Harry den golden snitch han fångat sin första quidditch-match146 samt 

Gryffindor’s Sword. De tre vännerna hoppas att objekten ska hjälpa dem med deras uppdrag. De 

får reda på att det finns en legend om tre stycken Hallows, objekt, vilka gör den som är mästare 
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över alla tre till mästare över döden. De tre objekten är the Elder Wand, the Resurrection Stone 

och the Cloak.  På olika sätt kommer det att bli Harry som är mästare över dessa, vilket visar sig 

efter att han frivilligt gått för att möta döden genom att bli dödad av Voldemort. Strid bryter ut på 

Hogwarts och flera av Harrys vänner och bekanta dör. När Harry dör hamnar han i någon slags 

limbo men återvänder till livet där han besegrar Voldemort en sista gång. Voldemort dör och Harry 

gör sig av med the Elder Wand och låter the Resurrection Stone ligga kvar där han tappat den i 

skogen.147 
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