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Abstract 

The books about Harry Potter have been read by people all over the world, but is there some-

thing more to them than just the magical adventure novels they first appear to be? Many have 

discovered the multiple layers of understanding that the author J. K. Rowling has put in her 

famous books, and since I was curious about a few features in the story that reminded me of 

certain elements which can be found in the Bible, I decided to find out more. 

The following essay investigates which specific features in the books about Harry Potter that 

can be traced to which specific parts of the Bible. The main focus is the comparison between 

the character Harry Potter and Jesus Christ. I use a comparative analyzing method and secure 

my theory with quotes from both Harry Potter and the Bible.  

In the end, I found a wide range of similarities between the two characters, and in my discus-

sion, I raised the question whether or not the likenesses were intentional by Rowling. I 

reached the conclusion that the authors intention is not as important as the reader’s interpreta-

tion and what they can learn from it.  
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1. Inledning 

Fenomenet Harry Potter har tagit världen med storm. Böckerna går hem hos både barn, 

ungdomar och vuxna, och få andra nutida böcker har varit så efterlängtade. 

 Författaren J. K. Rowling kämpade som singelmamma utan någon hållbar ekonomi, när den 

lille trollkarlen med runda glasögon uppenbarade sig i hennes sinne och en magisk värld 

formades sakta fram. Historien om Harry Potter är en modern klassiker och har hittat sin plats 

i många läsares hjärtan. 

 

1.1 Bakgrund 

Den sju böcker långa serien om Harry Potter sägs ha blivit så känd för att den tilltalar många 

olika läsare, genom att tillhöra många olika genrer. 

              En viktig anledning är den höga igenkänningsfaktor som uppstår i den blandning av genrer 

som finns i böckerna. De är en blandning av Askungesaga, idrottsbok, 

internatskoleskildring, deckare, rackarungeskildring och äventyrsbok.
1
  

Dessutom är historien mycket genomtänkt och smart uppbyggd. Författaren J. K. Rowling har 

vävt in dolda betydelser överallt i texterna, vilket bidrar till ett djup; en ytterligare nivå att läsa 

böckerna på, om man så vill. Till exempel så har alla namn i texterna en rimlig betydelse. 

Som Harrys lärare, varulven Remus Lupin. Hans förnamn syftar antagligen på legenden om 

Roms grundare, Remus och Romulus, som föddes upp av en varg. Varg heter Canis Lupus på 

latin, vilket förmodligen gett honom hans efternamn. På liknande sätt har nästintill alla namn, 

trollformler och platser i boken dolda betydelser.  

Utöver det har författaren också lagt in diverse inslag från olika mytologier och legender i 

sina texter. Kentaurer, sfinxer, Fenixfåglar, och enhörningar; det kryllar av olika varelser 

hämtade från legender och myter från hela världen i hennes magiska värld. Sådana är vanliga 

i fantasygenren, som Harry Potter-böckerna bland annat kan inkluderas i. Rowling har också 

gömt diverse inslag och tecken som för tankarna till olika religioner, bland annat 

kristendomen, i sina böcker.  

                                                           
1
 Ann Boglind & Anna Nordenstam. Från fabler till manga. Malmö. (2010) s. 290. 
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Vad de dolda betydelserna har för funktion är svårt att utröna, men att börja utreda vilka de är 

och var de hör är möjligt.  

 

1.2 Syfte 

Jag vill ta reda på vilka specifika inslag i Harry Potter-serien som anspelar på berättelser som 

uppträder i samband med kristendomen. Jag vill i första hand titta närmare på karaktären 

Harry Potter och se vad som skulle kunna knyta samman honom med Jesus Kristus, när det 

gäller egenskaper, liv och död, och andras uppfattning om individen. Utöver huvudkaraktären 

Harry, vill jag undersöka vad det finns för eventuella spår av kristendomen i resten av den 

magiska värld som Harry Potter lever i, och jämföra dessa med deras ursprung i 

kristendomen. 

Vidare vill jag kort analysera om dessa kristna spår tyder på en djupare religiös nivå i Harry 

Potter-böckerna, eller om dessa inslag bara är typiska inom fantasygenren. Mitt syfte är dock 

inte att redogöra för strukturalistiska likheter mellan populärt berättande och berättelserna om 

Jesus, utan jag fokuserar bara på Harry Potter-böckerna i min undersökning. 

 

1.3 Problemställning och begränsningar 

Den problemställning som jag har valt att försöka lösa kan delas upp i två frågor; 

- Vilka specifika kristna element finns i utvalda Harry Potter-böcker? 

- På vilket sätt anknyter dessa element till kristna traditioner eller berättelser från 

Bibeln? 

 

Eftersom de sju böckerna om Harry Potter tillsammans utgör tusentals sidor, har jag valt att 

koncentrera min analys kring två av romanerna, Harry Potter and the Order of the Phoenix 

och Harry Potter and the Deathly Hallows. Även fast berättelsen om Harry Potter är uppdelad 

i sju delar, är historien väldigt sammanhängande, vilket betyder att det är svårt att bara välja 

två böcker utan att missa viktiga delar. Därför kommer jag i analysen att även nämna inslag 

från de andra böckerna i serien, för att få en helhet. 
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Jag har valt att läsa de utvalda böckerna på originalspråket engelska, eftersom det i en 

översättning finns risk för missförstånd gällande detaljer, vilka i värsta fall kan leda till att 

meningar får en felaktig betydelse. Anledningen till att jag har valt just dessa två böcker av de 

sju i serien är att jag, sen jag läste böckerna senast, kunde minnas specifika inslag som jag 

tyckte skulle vara intressanta att analysera, och relevanta i min frågeställning.  

Jag ska även analysera delar ur Bibeln för att kunna göra en jämförelse. Dessa har jag i första 

hand läst på svenska, för att undvika missförstånd från min sida, då engelskan i den översatta 

versionen av Bibeln är mer avancerad än den i Harry Potter. De inslag i Bibeln som jag har 

tyckt varit relevanta för min analys har jag sedan läst på engelska för att rättvist kunna 

jämföra dem med de engelska utdragen ur Harry Potter. Citaten från respektive verk kommer 

i uppsatsen att vara på engelska. 

Även fast jag huvudsakligen ska jämföra utdrag ur Bibeln med utdrag ur Harry Potter, 

kommer jag ibland att frångå detta och istället hämta information om bibliska berättelser från 

sekundära källor. Detta gör jag när jag i sekundära källor hittar citat eller information som jag 

anser vara intressant och relevant för analysen.  

 När jag vidare i denna analys nämner Harry Potter-serien eller Harry Potter-böckerna, syftar 

jag på hela berättelsen om Harry Potter överlag. Även fast jag valt vissa delar att analysera, 

kan det även bli aktuellt att nämna något om historien i dess helhet. 

Det är även viktigt inför analysen att definiera vad jag menar när jag skriver ”kristendom”, 

”kristna traditioner”, ”kristen tro” och så vidare. Samtliga delar i analysdelen baseras på citat 

direkt från Bibeln. Jag syftar därför på mycket grundläggande kristna berättelser, sådana som 

många av oss redan är bekanta med, till exempel Jesus korsfästelse och berättelsen om Eva 

och Adam i Edens trädgård. Jag är medveten om att det finns oerhört många olika grenar 

inom kristendomen, och just därför har jag valt att i så stor utsträckning som möjligt utgå från 

faktiska utdrag ur Bibeln i min analys. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskningen som finns om Harry Potter-serien överlag är förståeligt nog väldigt omfattande. 

Eftersom böckerna har blivit så pass populära är det inte förvånande att så många väljer att 
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skriva om och analysera dem. Forskningen som finns täcker många områden; man har 

undersökt hur serien påverkar ungdomars läslust, utrett vad som bidrar till dess popularitet 

och analyserat den ur ett ras-, genus- och klassperspektiv.  

Även kring Harry Potter-serien och dess religiösa och mytologiska kopplingar finns mycket 

forskning. Ett exempel är religionsantropologen Pierre Wiktorins avhandling Religion och 

populärkultur; Från Harry Potter till Left Behind.
2
 Liksom jag ämnar att göra i följande 

analys, går Wiktorin systematiskt igenom olika utvalda delar ur populärlitterära verk och 

jämför dem med olika religiösa inriktningar. Därför kommer jag till viss del att luta mig mot 

hans avhandling, och använda en del citat från den. Han skriver själv i sin avhandling: 

                 Min intention är att med stora penseldrag teckna hur religion och fiktion fungerar 

tillsammans och vilka uttryck detta kan ta sig kan mycket väl gå läsaren förbi. [...] Vad den 

uthållige läsaren däremot kommer att få sig till livs är en antropologiskt orienterad analys 

av bruket av religion i fiktion samt varför vissa tappningar av denna kombination är så 

populära just nu.
3
 

Hans teori är att trots tidigare gjorda analyser av en viss roman, kan man hitta nya kunskaper i 

den, genom att använda sig av analysverktyg från andra vetenskaper. En roman kan 

analyseras på väldigt många olika sätt; fokus kan ligga på genus, klass, karaktärer, miljö, 

språk... Listan kan göras lång.  

                  Min avsikt är att visa på att hur många böcker som än har skrivits om Sagan om ringen kan 

man genom att låna in resonemang från andra vetenskaper belysa andra aspekter och 

således inte bara generera ny kunskap utan även bidra till akademins relevans i samhället. 

Jag menar förstås inte att en teoretisering automatiskt medför genomslag i 

samhällsdebatten, endast att forskaren på detta sätt kan bidra till att vår kunskap om Sagan 

om ringen inte stannar vid ”fakta” om böckerna, filmerna och författaren i sig, utan istället 

problematiserar Tolkiens konstruktion av genus, ondska, hjältemod, härskarideal eller 

natursyn, för att nämna några möjligheter.
4
 

Wiktorin bekräftar också hur de religiösa inslagen i Harry Potter har blivit populära att 

analysera och diskutera.  

                  Den kristna J.K. Rowlings författarskap betraktas även som en möjlighet att ta del av det 

kristna evangeliet. Slutscenerna i den sista boken, Harry Potter och dödsrelikerna, har givit 

                                                           
2
 Pierre Wiktorin. Religion och populärkultur: från Harry Potter till Left Behind. [Elektronisk resurs] Lund. (2011). 

3
 Wiktorin, (2011).  s. 8. 

4
 Wiktorin, (2011), s. 33. 



 
 
 
 

8 
 

upphov till åtskilliga diskussioner om Harry som kristusgestalt. Även om ’kärleken 

övervinner allt’ är ett centralt tema i de sex föregående böckerna betonas det altruistiska 

offret i seriens avslutande kapitel.
5
 

Detta är något som jag är medveten om, men som jag kommer till längre ner i det här stycket, 

skiljer sig detta något från min intention. 

Ett annat exempel som kan nämnas i samband med tidigare forskning kring Harry Potter-

serien och dess religiösa inslag är John Grangers Looking for God in Harry Potter.
6
 Denne 

går igenom  Harry Potter bok för bok och jämför med inslag från olika mytologiska och 

religiösa berättelser. 

Mycket av den forskning som finns fokuseras på övergripande teman i Harry Potter, till 

exempel hur det onda och det goda gestaltas eller hur karaktären Harry ställer sig i moraliska 

frågor under sina äventyr. Det finns även en del avhandlingar om hur Harry Potters ”ockulta” 

tema, med trolldom och häxkonst, förhåller sig till de kristna livsfrågor som också finns med i 

böckerna. 

Det jag är mer intresserad av är vilka specifika inslag i Harry Potter som kan härledas till 

vilka specifika inslag Bibeln. Att kopplingar finns har redan andra analyser bekräftat. Det jag 

är intresserad av och vill undersöka är vilka dessa kopplingar är, och på vilket sätt de förhåller 

sig till Bibeln. Därför är min frågeställning; ”Vilka specifika inslag av kristen tro finns i 

utvalda Harry Potter-böcker?” och inte ”Finns det specifika inslag av kristen tro finns i 

utvalda Harry Potter-böcker?”. 

Även kring detta finns mycket forskning. Derek Murphys Jesus Potter Harry Christ
7
 är ett 

exempel. Där tittar författaren på paralleller mellan Harry Potter och Jesus och tar upp vissa 

specifika element. Eftersom hans syfte är så pass likt mitt eget, har jag dock valt att inte alls 

använda mig av Jesus Potter Harry Christ, eftersom jag hellre själv försöker undersöka och 

hitta svar på min frågeställning, än riskerar att påverkas för mycket av vad han kommer fram 

till. Detsamma gäller för annan liknande forskning. Jag har avsiktligt hållt mig borta från 

avhandlingar som är alltför lika min egen, eftersom jag inte vill påverkas, utan göra min egen 

analys i ämnet. 

                                                           
5
 Wiktorin, (2011), s 39. 

6
 John Granger. Looking for God in Harry Potter. Wheaton, (2004). 

7
 Derek Murphy, Jesus Potter Harry Christ, Murdock, (2011) 
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1.5 Teori och metod 

Metoden jag har tänkt använda är en komparativ analysmetod. Genom att först läsa de 

aktuella Harry Potter-böckerna, har jag kunnat plocka ut de inslag som jag tyckt är relevanta 

för min analys. Dessa innehåller anspelningar av olika slag som jag tycker är viktiga att ha 

med i tolkningen. För att kunna jämföra dessa utdrag med stycken ur Bibeln, har jag även läst 

delar av den och plockat ut det jag tycker är viktigt att ha med.  

 Med hjälp av utdragen från de olika historierna kan jag jämföra karaktären Harry Potter och 

Jesus, och ta reda på vad det finns för likheter och skillnader dem emellan.  

Då jag ska göra en komparativ analys av de två utvalda Harry Potter-verken och några delar 

ur Bibeln, har jag i min teori valt att utgå från Anders Olssons kapitel ”Intertextualitet, 

komparation och reception” som finns i Litteraturvetenskap – en inledning.
8
 Där skriver 

Olsson om flera olika komparativa metoder och inriktningar som förhoppningsvis kommer 

vara mig till nytta under mitt arbete. De inriktningar han presenterar kompletterar han i sin 

text med en motsats, för att underlätta distinktionerna. Inriktningarna, eller sambanden, inom 

den intertextuella forskningen som Olsson redogör för är; starka/svaga (där den intertextuella 

relationen är stark eller svag), explicita/implicita, (där där de intertextuella elementen är mer 

eller mindre tydliga och uttalade), avsedda/icke-avsedda, (där författarens avsikt är central: är 

de intertextuella elementen avsedda eller hör de snarare till en genrekonvention?), 

vänskapliga/antagonistiska, (vilken är de båda författarnas relation? Utgör deras texter en 

dialog mellan dem, eller ger den ene ”svar på tal”?), inom – och mellanspråkliga, (fokuserar 

på internationellt utbyte), manliga/kvinnliga, (undersöker om de intertextuella sambanden är 

könsbestämda), generella/specifika, (bruk av generella uttryck undersöks, såsom klichéer eller 

annat material som inte är bundet vid en viss upphovsperson) och aleatoriska/obligatoriska 

samband, (talar om olika läsnivåer, att en berättelse kan läsas utan att läsaren märker de 

intertextuella banden, medan en annan läsare ser dem direkt). 

Intertextualitet handlar om olika slags relationer mellan texter, och jag anser att Olssons 

avsnitt är mycket relevant för min analys, då min avsikt just är att undersöka relationen 

mellan två textsammanhang. Olsson skriver om intertextualitet: 

                                                           
8
 Anders Olsson, "Intertextualitet, komparation och reception" i Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap - 

en inledning, Lund (2002). 



 
 
 
 

10 
 

                 Det hänvisar till ett fenomen som rör litteraturens inre liv och utveckling, och det inbegriper 

allt från lån och anspelningar, formella och stilistiska band, till frändskaper och 

fiendskaper, traditionsbildning och häftiga uppbrott från nedärvda uttrycksformer.
9
 

Jag kommer under min undersökning ha Olssons teori i ryggen och använda hans olika 

inriktningar som en utgångspunkt för min komparativa analys. 

 

1.6 Material 

Utöver Anders Olssons avsnitt och Pierre Wiktorins avhandling som jag presenterat ovan, ska 

jag använda mig av flera olika källor. För det första, så har jag såklart läst delar ur Harry 

Potter-serien, nämligen Harry Potter and the Order of the Phoenix
10

 och Harry Potter and 

the Deathly Hallows.
11

 Dessa har jag läst i sin helhet, och sedan plockat ut stycken som jag 

finner relevanta för analysen.  

Vidare ska jag analysera stycken och berättelser ur Bibeln. Mestadels kommer jag att använda 

mig av Matteusevangeliet och Markusevangeliet, men citat från andra evangelier förekommer 

också. I citaten från Bibeln har jag valt att avlägsna de versnummer som  i vanliga fall finns 

med i nästintill varje mening. Detta har jag gjort för att de inte ska störa i texten, och därmed 

få ett mer sammanhängande citat. Istället har jag som referens i fotnoten endast tagit med 

numret som hör till citatets första vers, tillsammans med kapitlets nummer. På så sätt ska det 

inte vara några problem att hitta rätt. 

Jag ska även använda mig av Bo Erikssons Tusen år av fantasy,
12

 en bok där författaren 

jämför Sagan om ringen-triologin med dess olika tänkbara ursprung, som till exempel nordisk 

mytologi, kristendom, folksagor från diverse delar av världen och så vidare.  

Jag tror också att Hans Biedermanns Symbollexikonet
13

 kommer kunna tillföra något till min 

analys. Där vill jag kunna hitta kortare information om hur olika symboler används och var de 

kommer ifrån. 

                                                           
9
 Ibid., s. 51. 

10
 J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix. London. (2004). 

11
 J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows. London. (2010). 

12
 Bo Eriksson. Tusen år av fantasy. Lund. (2007). 

13
 Hans Biedermann. Symbollexikonet. Stockholm. (1991). 
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1.7 Struktur 

För att den oinsatte läsaren ska få en uppfattning om Harry Potter, ska jag börja med att 

mycket kortfattat sammanfatta historien. Fokuset kommer ligga på huvudkaraktärens 

bakgrund; dels för att den är viktigast att ha en uppfattning om i samband med kommande 

analys, och dels för att en mer ingående genomgång skulle ta upp för mycket plats. Därför 

kommer endast en övergripande bakgrundsinformation tillhandahållas.  

Efter den kortfattade genomgången, kommer jag påbörja själva analysen. Den kommer vara 

uppdelad  i olika kapitel där jag fokuserar på olika saker. Först ut är ”Frälsaren”, där jag ska ta 

reda på på vilka sätt Harry Potter och Jesus påminner om varandra, när det kommer till 

födelse och liv. För att kunna förankra mina jämförelser ordentligt kommer jag ha med ganska 

många citat och utdrag ur både Bibeln och Harry Potter. Dessa kommer följa varandra ganska 

tätt, så att jag kan peka på specifika likheter och olikheter. Nästkommande kapitel kommer 

handla om Jesus och Harrys död, och vad det finns för likheter där. Även det kapitlet kommer 

vara uppbyggt kring citat för att ge min analys tyngd. 

Härnäst kommer ett kapitel om Harrys vänner, där jag ska analysera Harrys bästa vän Ron, 

hans rektor och mentor professor Dumbledore och till sist Hogwarts skogvaktare Hagrid, 

vilka jag tror kan vara intressanta i sammanhanget. 

Det sista kapitlet i analysen kommer att tillägnas vissa utvalda magiska varelser i Harry 

Potters magiska värld. Det kryllar naturligtvis av dessa i bokserien, men jag har valt ut dem 

som fungerar i direkt anslutning till Harry och på det sättet kan bidra till analysen.  

Till sist kommer jag ägna ett par sidor åt att diskutera vad jag fått reda på i analysen, samt 

sammanfatta hela uppsatsen. 

 

2 Harry Potter 

Tio år innan berättelsen om Harry Potter tar sin början, satt en ond trollkarl, Lord Voldemort, 

vid makten och satte skräck i den magiska befolkningen. Hans filosofi var att de renblodiga 

trollkarlarna skulle härska över mugglarna (de icke-magiska), som han såg som lägre stående 

varelser. Så kallade halvblod, magiska personer vars ena förälder var mugglare, och 

mugglarfödda, magiska personer vars båda föräldrar var mugglare, samt mugglarvänliga 
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trollkarlar och häxor låg illa till, och riskerade att torteras och dödas. De som gjorde motstånd 

mördades skoningslöst, vilket var fallet för Harrys föräldrar. Harrys mamma Lily var 

mugglarfödd och hans pappa James renblodig, och båda organiserade sig mot Voldemort. När 

Harry var ett år gammal, hittade Voldemort deras gömställe och kom för att döda den lilla 

familjen. Med den direkt dödande trollformeln Avada Kedavra dödade han först James och 

sedan Lily, som offrade sitt liv för Harry. När Voldemort pekade trollstaven mot ettåringen 

och avfyrade trollformeln, studsade den tillbaka mot honom själv, och som en kroppslös 

vålnad lämnade han huset. Harry Potter överlevde, med bara ett blixtformat ärr i pannan som 

minne, och blev känd i trollkarlsvärlden som Pojken som överlevde.  

När historien tar sin början lever den föräldralösa Harry Potter ett eländigt liv hos sin moster, 

morbror och bortskämda kusin, helt ovetandes om den magiska världen, vad som egentligen 

hänt hans föräldrar och att han är en trollkarl. På sin 11-årsdag får han ett antagningsbrev från 

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom och sanningen uppdagas sakta men säkert. Till 

sin morbror och mosters stora förskräckelse, hämtas han upp av vaktmästaren på Hogwarts, 

halvjätten Hagrid, som ska komma att bli en av Harrys närmaste vänner under skolgången. 

Harry får veta att den magiska världen är utbredd och finns överallt, dold för mugglarna. Det 

visar sig dessutom att han är känd i trollkarlsvärlden. Han är Pojken som överlevde och alla 

vet hans namn. 

På Hogwartsexpressen, tåget som tar eleverna till skolan i början av terminen, träffar han Ron 

och Hermione, som blir hans bästa vänner. Väl på skolan blir han bekant med rektorn Albus 

Dumbledore, som blir en fadersgestalt för Harry och är en nyckelfigur för hela historien. 

Under skolåren på Hogwarts får Harry möta prövningar som undgår de andra eleverna. 

Voldemort håller på att få tillbaka sin makt, och Harry möter och besegrar den fortfarande 

svaga trollkarlen flera gånger, oftast i slutet av skolåret. 

Trots detta, blir Voldemort allt starkare och samlar sina följeslagare, Dödsätarna, runt sig för 

att än en gång ta över makten, och bara den utvalde Harry kan stoppa honom. 
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3 Analys 

3.1 Frälsaren 

Det är i trollkarlsvärlden allmänt känt att Harry Potter är den utvalde, Pojken som överlevde, 

och den som till slut kommer att besegra ondskan. I den sista boken, Harry Potter and the 

Deathly Hallows, när Lord Voldemort än en gång sitter vid makten, blir detta extra tydligt, då 

motståndsrörelsen, som kallar sig Fenixorden, och andra som kämpar mot Voldemort, sätter 

all sin tilltro till Harry. Eftersom både Trolldomsministeriet och all media styrs av de onda 

makterna, håller sig motståndsrörelsens medlemmar sig uppdaterade om händelser som tystats 

ner via en hemlig radiokanal, Potterwatch. Den är namngiven efter den som de anser vara 

ledaren av motståndet, nämligen Harry. Även i de mörkaste tider, håller de fast vid att den 

utvalde pojken kommer besegra ondskan. Detta sker trots att de inte vet var Harry håller hus 

eller vad han har för sig. Harry är nämligen, tillsammans med Ron och Hermione, ute på ett 

viktigt uppdrag som överlämnats till dem av Dumbledore, innan denne dog.  

De letar efter horrokruxer, föremål som fungerar som behållare till bitar av Voldemorts själ, 

och som måste förstöras innan Voldemort själv kan dödas. Även Lord Voldemort själv anser 

att Harry Potter är det största hotet mot sin nya regim, därför jagas Harry intensivt av 

Dödsätarna, dock är det viktigt för Voldemort att få vara den som dödar pojken, just eftersom 

Harry är den utvalde och den viktigaste att röja undan. I en sändning av Potterwatch uttalar 

sig Remus Lupin, en medlem i motståndsrörelsen och vän till Harry: 

              There is no doubt at all in my mind that [Harrys] death would be proclaimed as widely as 

possible by the Death Eaters if it had happened, because it would strike a deadly blow at the 

morale of those resisting the new regime. The ’Boy Who Lived’ remains a symbol of eve-

rything for which we are fighting: the triumph of good, the power of innocence, the need to 

keep resisting.
14

 

Det är tydligt att den magiska världen ser på Harry som en slags frälsare som ska rädda dem 

alla, något som vi känner igen från bibliska sammanhang, där Jesus är frälsaren. Han är 

Messias som kommit för att rädda de rättfärdiga och straffa de onda. Och liksom Harry vill 

han inte bli igenkänd: 
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                  ‘But what about you?’ [Jesus] asked. ‘Who do you say I am?’ Peter answered, ‘You are the 

Messiah.’ 
 
Jesus warned them not to tell anyone about him.

15
 

Även när Jesus föds omnämns han som Messias, av ängeln som berättar för några herdar om 

frälsarens födelse. 

                  But the angel said to them, ‘Do not be afraid. I bring you good news that will cause great 

joy for all the people. 
 
Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the 

Messiah, the Lord.’
16

  

 När den rådande kungen Herodes genom några österländska stjärntydare får reda på att Jesus, 

Messias, hade fötts blev han orolig. Han samlade Jerusalems skriftlärda och överstepräster 

och bad dem tala om för honom var Messias skulle födas. De svarade: 

                 ‘In Bethlehem in Judea,’ they replied, ‘for this is what the prophet has written: But you, 

Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for out of 

you will come a ruler who will shepherd my people Israel.’
17

  

Herodes beordrade stjärntydarna att gå till det nyfödda barnet och ta reda på så mycket de 

kunde om honom, och sedan återvända och rapportera. Det gjorde de dock aldrig, istället gav 

de sig iväg till sitt hemland efter sitt besök hos Jesusbarnet. Strax därefter visade sig Herrens 

ängel i en dröm för Josef och varnade honom för Herodes vrede. Ängeln sa till Josef att fly till 

Egypten med Maria och barnet, en varning som denne tog på allvar: 

                 When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave 

orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, 

in accordance with the time he had learned from the Magi.
18

  

Det hela scenariot påminner mycket om hur Lord Voldemort fick reda på Harrys födelse och 

hur han försökte döda honom, men misslyckades. I Harry Potter and the Order of the Phoenix 

berättar professor Dumbledore för Harry att det fanns en profetia även när han föddes, som 

lyder som följande:  

                  ’The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches... born to those who have 

thrice defied him, born as the seventh month dies… and the Dark Lord will mark him as his 

equal, but he will have power the Dark Lord knows not… and either must die at the hand of 
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the other for neither can live while the other survives… the one with the power to vanquish 

the Dark Lord will be born as the seventh month dies…’
19

 

Varifrån denna profetia kommer är dock inte särskilt tydligt. Dumbledore hör den från 

spådomsprofessorn Trewalney, som i någon form av transtillstånd framför den. Pierre 

Wiktorin skriver om profetior i populärkultur: 

                 I den del av populärkulturen som använder religiösa inslag i mindre teologiskt färgade syfte 

ser metaforen dock lite annorlunda ut. Den utvalde kommer visserligen fortfarande från 

folket, till en början ovetande om sitt öde, men relationen till den makt som kontrollerar 

historien är vanligtvis vagt formulerad. Det uttrycks sällan något ’som Herren hade sagt’ 

eller ’vår kollektiva karma’ utan profetior presenteras utan några större utläggningar om 

varför eller hur det kan komma sig.
20

 

Det är alltså vanligt att det inte uttalas om varifrån en profetia kommer, när det gäller 

populärlitteratur. Dumbledore berättar vidare om Harrys profetia: 

                ’Voldemort tried to kill you when you were a child because of a prophecy made shortly 

before your birth. He knew the prophecy had been made, though he did not know its full 

contents. He set out to kill you when you were still a baby, believing he was fulfilling the 

terms of the prophecy. He discovered, to his cost, that he was mistaken, when the curse in-

tended to kill you backfired. And so, since his return to his body, and particularly since 

your extraordinary escape from him last year, he has been determined to hear that prophecy 

in its entirety. This is the weapon he has been seeking so assiduously since his return: the 

knowledge of how to destroy you.’ 
21

 

 

Både Harry Potter och Jesus föddes alltså som en del av en profetia. I båda fallen förutspåddes 

det att just de  skulle ta över makten från den dåvarande makthavaren, en ond härskare. Kung 

Herodes var kanske inte ond i samma bemärkelse som Lord Voldemort, men vi kan anta att 

han heller inte var särskilt god, i och med att han lät mörda alla gossebarn i Betlehem.  

De onda härskarna i båda historierna kände sig skrämda av profetian och försökte undanröja 

hotet genom att döda barnet, men misslyckades i båda fallen. Barnen överlevde och blev 

frälsarikoner som väntas rädda världen från ondskan. 

Det finns dock en skillnad i händelseförloppet: när Jesus föddes var han direkt del av 

profetian, den handlade om just honom. I Harry Potters fall blev han en del av profetian när 
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han var ett år gammal och Lord Voldemort försökte döda honom. Det var genom att 

Voldemort valde honom som han blev den Utvalde, och tack vare den misslyckade 

trollformeln, fick han makten att i framtiden kunna besegra ondskan. 

’But you said – Neville was born at the end of July, too – and his mum and dad –‘ ‘You are 

forgetting the next part of the prophecy, the final identifying feature of the boy who could 

vanquish Voldemort… Voldemort himself would mark him as his equal. And so he did, 

Harry. He chose you. Not Neville. He gave you the scar that has proved both blessing and 

curse.’ […] ‘He saw himself in you before he had ever seen you, and in marking you with 

that scar, he did not kill you, as he intended, but gave you powers, and a future, which have 

fitted you to escape him not once, but four times so far – something that neither your par-

ents, nor Neville’s parents, ever achieved.’
22

 

När Jesus och Harry växer upp och blir äldre finns flera likheter gällande deras liv som 

frälsare. Båda reser till exempel runt för att bekämpa det onda; Harry reser, tillsammans med 

Ron och Hermione, i Harry Potter and the Deathly Hallows runt på måfå och försöker hitta 

och förgöra horrokruxerna. Resan är lång och ibland hopplös. Det uppstår ofta gräl mellan 

dem på grund av ständig hunger, trångt boende och att de måste hålla sig gömda. Dessutom 

växer sig lord Voldemort starkare och vetskapen om att de tre är de enda som kan stoppa 

honom, gör deras situation mer och mer desperat. 

Även Jesus reser runt för att förgöra ondskan, men i en annan form. Han reser, tillsammans 

med sina lärjungar, för att bland annat bota sjuka och driva ut onda andar, men också för att 

sprida sitt budskap:  

                 Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the 

good news of the kingdom and healing every disease and sickness.
23

  

Även Jesus lärjungar hade en hård resa, utan mycket mat och utan sina tillhörigheter, och  

där deras tro till Jesus gång på gång sattes på prov.  

De människor som sällskapet stötte på under sin resa och som Jesus hjälpte med olika saker, 

blev oftast övertygade om att Jesus faktiskt var Messias och hade kommit för att rädda de 

rättfärdiga och skapa fred. Trots detta fanns många som var misstänksamma och tvivlade på 

den omtalade frälsaren; något som också Harry Potter får stå ut med ofta. När lord Voldemort 
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får tillbaka sin kroppsliga gestalt och börjar återta sin makt så smått, är det många som vägrar 

inse vad som är på väg att hända. Harry och Dumbledore är några av dem som försöker sprida 

sanningen, men möts av misstro. Trolldomsministeriet tror inte på att den mörka härskaren är 

på väg att återfå sin makt, inte förrän det är för sent, och både Harry och Dumbledore utmålas 

i media som galna konspiratörer; Harry som en mentalt instabil pojke, och Dumbledore som 

en gammal tokig gubbe. Detta är förståeligt nog inte till deras fördel när de försöker sprida sitt 

budskap. 

             ’Well, they’re writing about you as though you´re this deluded, attention-seeking person 

who thinks he’s a great tragic hero or something,’ said Hermione, very fast, as though it 

would be less unpleasant for Harry to hear these facts quickly. ‘They keep slipping in snide 

comments about you. If some far-fetched story appears, they say something like, ‘A tale 

worthy of Harry Potter’, and if anyone has a funny accident or anything it’s, ‘Let’s hope he 

hasn’t got a scar on his forehead or we’ll be asked to worship him next’ – […] ‘But you see 

what they’re doing? They want to turn you into someone nobody will believe. Fudge is be-

hind it, I’ll bet anything. They want wizards on the street to think you’re just some stupid 

boy who’s a bit of a joke, who tells ridiculous tall stories because he loves being famous 

and want to keep it going.’
24

 

Som tur är är inte Harry och Dumbledore de enda som tror att Voldemort är tillbaka. Under 

den onda härskarens tidigare regeringstid, skapades en motståndsrörelse som kallar sig för 

The order of the Phoenix, eller Fenixorden, och som återskapas när Voldemort är på väg att 

resa sig igen. Liksom de tolv lärjungarna står bakom Jesus, står Fenixorden bakom Harry och 

gör allt för att bekämpa ondskan. Samtliga av dessa är övertygade om att Harry är den 

utvalde, och kommer, när tiden är kommen, leda dem till seger. 

 

3.2 Död och återuppståndelse 

 

Det är inte bara mellan de bådas födelse och frälsarstatus det finns likheter att analysera, utan 

även det som vi får kalla deras död. Den kanske mest välkända delen i berättelsen om Jesus är 

när han korsfästs och efter tre dagar återuppstår. En av Jesus lärjungar, Judas Iskariot, förråder 

Jesus och hjälper översteprästerna som är ute efter denne med att hitta och peka ut honom. 

Eftersom Jesus var populär bland folket, skedde gripandet på natten för att ingen skulle se. 

Jesus lärjungar försökte försvara den gripne med svärd, men Jesus sa till dem att låta bli, och 
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följde frivilligt med vakterna. Den romerska prefekten Pontius Pilatus dömde Jesus till 

korsfästelse, och efter att folket gett sitt bifall, skulle straffet verkställas. 

Innan dess skulle dock Jesus förödmjukas och misshandlas: 

 

                  The soldiers led Jesus away into the palace (that is, the Praetorium) and called together the 

whole company of soldiers. 
 
They put a purple robe on him, then twisted together a crown 

of thorns and set it on him. 
 
And they began to call out to him, ‘Hail, king of the 

Jews!’
 
Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on 

their knees, they paid homage to him. 
 
And when they had mocked him, they took off the 

purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him.
25 

 

Jesus korsfästs mellan två rövare vid tredje timmen (kl. 9 på morgonen) och dör på korset på 

eftermiddagen. Innan han dör ropar han på Gud som han tror har övergivit honom: 

 

                   At noon, darkness came over the whole land until three in the afternoon. And at three in 

the afternoon Jesus cried out in a loud voice, ‘Eloi, Eloi, lema sabachthani?’ (which 

means ‘My God, my God, why have you forsaken me?’).
 
18

 

 

Som många känner till, begravdes sedan Jesus i en grav, vars ingång täcks med en stor sten. 

På den tredje dagen efter hans död går två kvinnor mot graven för att smörja kroppen, men 

överraskas av att den tunga stenen för ingången är bortrullad. 

 

                  As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right 

side, and they were alarmed.
 
‘Don’t be alarmed,’ he said. ‘You are looking for Jesus the 

Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid 

him.
 
But go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you 

will see him, just as he told you’’ Trembling and bewildered, the women went out and fled 

from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.
26

 

 

Så lyder den välkända berättelsen om Jesu död och återuppståndelse, mycket kortfattat. De 

stycken jag har valt ut, ackompanjerade med citat, innehåller företeelser som liknar fenomen 

som återfinns i den sista av Harry Potter-böckerna; ”Harry Potter and the Deathly Hallows”. 
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Dock så sker dessa i en lite annorlunda ordning än den i Bibeln, men företeelserna är ändå 

igenkänningsbara. Slutscenen i Harry Potter är den som är mest populär att diskutera i 

jämförelser liknande denna analys, eftersom den är mest påtaglig i sin likhet till den bibliska 

varianten. Enligt vissa kan Harry Potter-serien, och främst nämnda slutscen, lära barn och 

ungdomar om den kristna läran. Pierre Wiktorin skriver: 

 

                 Andra kristna tar Harry Potter med ro eller rentav entusiasm och uppmärksammar att 

böckerna inte bara har fått unga att läsa igen utan även att diskutera livets stora frågor. 

Förespråkarna ser högläsningen av Harry Potter i skolor och hem som en chans att 

diskutera centrala kristna värderingar, medan belackarna undrar vad ungdomars ökade 

läsning leder till då det barnen och ungdomarna läser är så tvivelaktigt.
27 

 

I Harry Potters fall befinner han sig i slutet mitt i en strid. Voldemort och dödsätarna har 

anfallit Hogwarts där Harry, Ron och Hermione befinner sig, tillsammans med resterande 

elever och lärare. Det är den sista uppgörelsen, och lord Voldemort har lovat att dra tillbaka 

sina styrkor om Harry offrar sig själv. Harry har just, genom att kika ner i minnessållet på den 

bortgångne Dumbledores kontor, fått reda på sanningen; att det aldrig var meningen att Harry 

skulle överleva, inte enligt Dumbledores plan: 

 

                 Finally, the truth. Lying with his face pressed into the dusty carpet of the office where he 

had once thought he was learning the secrets of victory, Harry understood at last that he 

was not supposed to survive. His job was to walk calmly into Death’s welcoming arms. 

Along the way, he was to dispose of Voldemort’s remaining links to life, so that when at 

last he flung himself  across Voldemort’s path, and did not raise a wand to defend himself, 

the end would be clean, and the job that ought to have been done in Godric’s Hollow would 

be finished: neither would live, neither could survive.
28  

 

Liksom Jesus i sin sista stund på korset, känner Harry sig sviken och förrådd av den han litade 

på mest och som har varit en fadersgestalt för honom ända sen hans första år på Hogwarts. 

Även för läsaren har Dumbledore varit viktig; han har symboliserat en högre makt, känslan av 

att allt ingår i en större plan och en trygghet i att allt kommer lösa sig till slut. Harry inser nu 

till slut att Dumbledore aldrig har sett honom som en vän, utan bara som en bricka i ett spel. 
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Dumbledore’s betrayal was almost nothing. Of course there had been a bigger plan; Harry 

had simply been to foolish to see it, he realized that now. He had never questioned his own 

assumption that Dumbledore wanted him alive. Now he saw that his lifespan had always 

been determined by how long it took to eliminate all the Horocruxes.
29 

 

Tanken om att det finns en plan, större än han själv, och att han måste offras för att ondskan 

ska besegras, är något som inte slagit Harry förrän nu. Han har länge förstått att han befinner 

sig i fara och varit redo att dö i en kamp mot Voldemort, men att hans offer var nödvändigt 

visste han inte om. Detta skeende är i allra högsta grad jämförbart med det i Bibeln. I första 

Korinterbrevet berättas om Guds stora plan: 

 

                 For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn: Christ, the 

firstfruits; then, when he comes, those who belong to him. Then the end will come, when he 

hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority 

and power.
 
For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy 

to be destroyed is death.
 
For he “has put everything under his feet.”  Now when it says that 

“everything” has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who 

put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made sub-

ject to him who put everything under him, so that God may be all in all.
30

 

 

”After he has destroyed all dominion, authority and power” skulle kunna appliceras på Harrys 

jakt efter horrocruxerna som han måste förstöra en efter en, vilka ju är enskilda små onda 

krafter som innehåller delar av Voldemorts själ, alltså delar av den ursprungliga ondskan.  

 I citatet ovan står det även; ”The last enemy to be destroyed is death”, en mening som J.K. 

Rowling har använt sig av nästintill ordagrannt i den sista Harry Potter-boken Harry Potter 

and the Deathly Hallows, där Harry söker upp sina föräldrars grav i sin hemby Godric’s 

Hollow. På gravstenen står det skrivet ”The last enemy that shall be destroyed is death”, en 

mening som följer Harry genom i stort sett hela den nämnda boken. Han funderar på vad 

uttrycket egentligen innebär och under bokens gång inser han att det betyder att man inte ska 

frukta döden, och på så sätt få evigt liv efter den. På detta sätt kan även samma mening i 

Korinterbrevet tolkas, det är först när Kristus omfamnar döden och på så sätt lägger den under 

sig, och sedan själv underordnar sig, som Gud blir allt. Samma skeende sker i Harry Potter; 
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det är först när han omfamnar döden utan fruktan, och offrar sig själv, som den stora planen 

som Dumbledore planerat kan gå i lås, och det goda kan segra över det onda. 

 

När Harry förstår sammanhanget där på Dumbledores kontor, vet han alltså vad som måste 

göras. Han måste slå undan sin rädsla och offra sig själv för att besegra Voldemort. Han tar på 

sig sin osynlighetsmantel, för att inte hans vänner ska upptäcka honom och försöka stoppa 

honom, och går för att söka upp den onde som då håller till i den förbjudna skogen på 

skolområdet. När de båda möts gör Harry inga försök till att dra sin trollstav och försvara sig, 

utan låter Voldemort döda honom, likt Jesus som lät sig tillfångtas utan att kämpa emot. 

När det gröna ljusskenet från den dödande trollformeln Avada Kedavra träffat Harry blir allt 

svart. Efter ett tag upptäcker han att han befinner sig på en konstig, ljus plats. Plötsligt tilltalas 

han av en välbekant röst. När han vänder sig om ser han Dumbledore komma gående mot 

honom. De sätter sig och Dumbledore berättar allt som han har undanhållit från Harry, och 

förklarar hur saker och ting hänger ihop. Harry får också veta att Dumbledore aldrig övergivit 

honom, utan undanhållit information från honom bara för att det var absolut nödvändigt. 

Samtalet slutar med att Harry får välja om han ska vända tillbaka till livet och förgöra 

Voldemort en gång för alla, eller om han ska dö på riktigt. Han väljer att återvända, eller, 

återuppstå.   

När han återvänder till medvetande ligger han på marken i skogen där han mötte Voldemort. 

Det har bara gått sekunder sen den dödande trollformeln träffade honom, och Voldemort och 

hans följeslagare är fortfarande där. Harry väljer att spela död, för att vid ett senare tillfälle 

kunna slå till med överraskning. Liksom  Jesus i samband med sin död, förödmjukas Harrys 

kropp av de onda: 

                  And now they shouted, now they yelled in triumph and stamped their feet, and through his 

eyelids Harry saw bursts of red and silver light shoot into the air in celebration. […] ‘you 

see?’ Screeched Voldemort over the tumult. ‘Harry Potter is dead by my hand, and no man 

alive can threaten me now! Watch! Crucio!’ Harry had been expecting it: knew his body 

would not be allowed to remain unsullied upon the Forest floor, it must be subjected to hu-

miliation to prove Voldemort’s victory. He was lifted into the air, and it took all his deter-

mination to remain limp, yet the pain he expected did not come. He was thrown once, 

twice, three times into the air: his glasses flew off and he felt his wand slide a little beneath 
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his robes, but he kept himself floppy and lifeless, and when he fell to the ground for the last 

time the clearing echoed with jeers and shrieks of laughter.
31 

 

Harry avslöjar dock snart att han trots allt inte dödades av Voldemorts försök, och en ny strid 

mellan Dödsätarna och elever och lärare på skolan tar vid. Harry och Voldemort cirklar kring 

varandra, och till slut, när de avfyrar sina trollformler, besegrar Harry ondskans herre. 

 

 

3.3 Vännerna 

Harry Potter omges ju som vi vet av både vänner, ovänner och fiender. Hans bästa vänner 

Ron och Hermione, finns vid hans sida genom hela bokserien och hjälper honom genom de 

utmaningar han ställs inför. Hermione Granger är smart och förnuftig, är duktig i skolan och 

kommer från en mugglarfamilj. Ron Weasley är lojal och hängiven, och även fast han är en 

renblodig trollkarl, så är hans familj ”mugglarvänlig”, vilket sätter dem i direkt fara när 

Voldemort kommer till makten. Familjen Weasley utgör en stor procent av medlemmarna i 

Fenixorden.  

Trots att Ron är Harrys absolut bästa vän, uppstår det ibland dispyter mellan de båda, och inte 

bara små vänskapliga sådana, utan vid flera tillfällen i bokserien misstror Ron Harry och 

överger honom tillfälligt. Ett sådant exempel finns i Harry Potter and the Deathly Hallows 

när trion är ute på sitt uppdrag för att hitta och förstöra horrokruxer. Som tidigare nämnts är 

deras situation oerhört eländig; de har dåligt med mat, bor trångt och fryser. Dessutom är de 

ständigt jagade av Dödsätarna och måste hålla vakt under nätterna. Förhållandena är  

påfrestande och stressande, vilket leder till flera gräl. Harry känner sig otillräcklig som den 

självklara ledaren, och är rädd för att göra de andra besvikna. Till slut tröttnar Ron på hela 

situationen och beger sig av: 

 

’It’s not like I’m having the time of my life here,’ said Ron, ‘you know, with my arm man-

gled and nothing to eat and freezing my backside off every night. I just hoped, you know, 

after we’d been running  round a few weeks, we’d have achieved something.’ […] ‘We 

thought you knew what you were doing!’ shouted Ron, standing up; and his words pierced 

Harry like scalding knives. ‘We thought Dumbledore had told you what to do, we thought 
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you had a real plan!’ […]’Ron, no – please – come back, come back!’ [Hermione] was im-

peded by her own Shield Charm; by the time she had removed it, he had already stormed 

into the night. Harry stood quite still and silent, listening to her sobbing and calling Ron’s 

name amongst the trees. After a few minutes she returned, her sopping hair plastered to her 

face. ‘He’s g-g-gone! Disapparated!’
32  

 

Efter några veckor hittar Ron dock tillbaka till dem, och gör dessutom en storstilad 

entré genom att rädda Harrys liv, då denne håller på att drunkna.  

En liknande episod hände Jesus och en av hans närmaste lärjungar Petrus. Jesus 

förutspådde en dag att Petrus skulle förneka honom tre gånger innan tuppen gol. 

Petrus försäkrade Jesus om att något sådant aldrig skulle inträffa, eftersom han alltid 

skulle stå bakom Jesus. Kort därpå, när Jesus har blivit tillfångatagen, berättar dock 

Bibeln: 

                Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. ‘You also were 

with Jesus of Galilee,’ she said. 
 
But he denied it before them all. ‘I don’t know what you’re 

talking about,’ he said. Then he went out to the gateway, where another servant girl saw 

him and said to the people there, ‘This fellow was with Jesus of Nazareth.
’ 
He denied it 

again, with an oath: ‘I don’t know the man!’ After a little while, those standing there went 

up to Peter and said, ‘Surely you are one of them; your accent gives you away.’
 
Then he 

began to call down curses, and he swore to them, ‘I don’t know the man!’ Immediately a 

rooster crowed.
 
Then Peter remembered the word Jesus had spoken: ‘Before the rooster 

crows, you will disown me three times.’ And he went outside and wept bitterly.
33

  

 

Både Ron och Petrus ångrade alltså att de hade svikit sina närmaste vänner, men att de båda 

frälsarikonerna blev förnekade av någon som stod dem nära, bidrar till ännu en likhet dem 

emellan. 

En annan nyckelfigur som står väldigt nära Harry, och som redan har nämnts mycket i den här 

analysen, är professor Albus Dumbledore. Han är rektor på Hogwarts och den som alltid 

hjälper Harry med att lösa problem, att få insikt och ge information. Han är i allra högsta grad 

en fadersgestalt och uppträder som en allvetande högre makt. Även för läsaren är han en 

trygghet i tillvaron, eftersom Harry alltid kan få råd och vägledning av honom. Hans närvaro 

inger en känsla av att allting löser sig, och att läget är under kontroll, även om situationen 
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verkar omöjlig. Om man applicerar Jesus-berättelsen på Harry Potter, så skulle Dumbledore 

vara Gud, vilket stämmer in ganska bra. Han symboliserar en övergripande, allvetande kraft, 

som Harry egentligen inte vet så mycket om, men som ändå finns där för honom hela tiden. 

Han säger aldrig rakt ut hur Harry faktiskt ska lösa något, men genom ledtrådar och 

uppmuntran, hittar Harry oftast rätt. Dock så dör Dumbledore i den sjätte Harry Potter-boken, 

Harry Potter and the Half-Blood Prince, och Harry lämnas i en svår situation utan sin 

mystiska beskyddare. Pierre Wiktorin skriver om detta fenomen: 

 

                   På samma sätt som det är av vikt att den utvalde är föräldralös betonas denna gestalts (och 

de frivilliga runt denna) självständiga förmåga att lösa problemet med ondskan. Såväl 

Dumbledore (Harry Potter), Yoda (Sjärnornas krig), Brom (Eragon), Stanislaus Grumman 

(Den mörka materian), Dr Grace Augustine (Avatar) som Gandalf (Sagan om ringen) 

lämnar, på ett eller annat sätt, respektive utvalda åt sina öden. I detta fall är det mycket 

enkelt att läsa in en intertextualitet, beroendet, i Messiasberättelsen. Jesus lämnas av Gud åt 

det öde som profetiorna förkunnat. Frågan är dock om man inte hellre bör se den 

allvetandes död eller frånvaro som ett led i den transformation hjälten måste genomgå. Den 

mentala resa som krävs av befriaren kan inte fullbordas annat än på egen hand. Samtidigt 

verkar det vara av vikt att befriaren är ung och därför ännu inte besudlad av de synder som 

allvetaren genom åren har dragit på sig. För den utvalde innebär allvetarens död eller 

försvinnande stora problem. Han står plötsligt handfallen och anledningen till det är 

allvetarens tendens att tala i gåtor.
34 

Det är även just Dumbledore som Harry träffar på den ljusa platsen mellan liv och död, vilket 

för tankarna till Gud i himlen. Att Dumbledore är en äldre man med långt vitt skägg spär bara 

på bilden, då detta utseende tillhör den konventionella bilden av just Gud.  

 

En annan viktig karaktär som ännu inte nämnts så mycket i den här analysen, är Rubeus 

Hagrid. Han är skogvaktare på Hogwarts och en av Harry närmaste vänner. I senare böcker 

får Hagrid även tjänsten som lärare i skötsel och vård av magiska djur, som passar honom 

perfekt då han har en förkärlek för just magiska djur, gärna av den farligare sorten. Han är 

halvjätte och har en massiv kroppshydda, stort svart skägg och trassligt, långt hår. Hagrid är 

oerhört snäll och omtänksam, samtidigt som han har svårt att behålla hemligheter. När han 

själv gick på  Hogwarts blev han relegerad på grund av ett missförstånd, men Dumbledore lät 
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honom stanna på skolområdet som skogvaktare. Han bor i en liten stuga på skolområdet, nära 

sjön, tillsammans med sin hund Fang. 

Hagrid är den som hämtar upp Harry från sin moster och morbror när det är dags för honom 

att börja på Hogwarts, och de blir direkt vänner. En tradition för de återvändande eleverna 

under första dagen på terminen är att från tåget, färdas upp till slottet i vagnar dragna av 

osynliga hästliknande varelser. Förstaårseleverna däremot färdas över den stora sjön på 

skolområdet i små båtar. Med dem på den traditionella resan är Hagrid, som sen följer dem 

sista biten fram till slottet. 

I Tusen år av fantasy berättar Bo Eriksson om en kristen legend, innehållande en jätte vid 

namn Christophorus. Vanliga jättar var vilda och fruktade, liksom i Harry Potter, men just 

den här individen var en vänlig jätte som Hagrid: 

 

                 Eftersom Christophorus var stark brukade han nämligen bära pilgrimer över en flod vid 

vilken han levde. Vid ett tillfälle kom ett barn fram och önskade bli buret över vattnet. 

Jätten tog upp det lilla barnet, placerade honom på hans breda axlar och började gå som han 

alltid brukade göra. Denna gång blev dock allt annorlunda. Ju längre han gick, desto tyngre 

blev barnet. Till slut hamnade jätten under vattnet. Den han bar på sina breda skuldror var 

ingen annan än Jesus. Eftersom jätten lägligt nog hamnat under vattnet blev han dessutom 

döpt och bar efter den händelsen namnet Christophorus, som just betyder 

’Kristusbäraren’.
35 

 

Liksom att Christophorus bar Jesus över vattnet nära sitt hem, hjälpte Hagrid Harry över 

vattnet nära sitt hem, under Harrys första dag på Hogwarts. Utan de resterande delarna i denna 

analys, skulle det kanske inte vara värt mycket, men i det stora hela blir denna likhet ännu en 

pusselbit i min teori. 

 

3.4 Varelser runt Harry 

Trollkarlsvärlden i J.K. Rowlings böcker är såklart fullspäckade av magiska varelser. Det 

finns några av dem som jag finner intressanta för den här analysen och därför tänker 

undersöka närmare.  
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3.4.1 Lejonet 

Under Harrys första skolår på Hogwarts, delas eleverna under sin första skoldag in i olika 

elevhem; Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff och Ravenclaw. Tillsammans med de andra 

årskullarna i samma elevhem delar de sällskapsrum, har gemensamt Quidditch-lag och samlar 

poäng för att vinna Elevhemspokalen i slutet av skolåret. De olika elevhemmen karakteriseras 

av olika egenskaper; Hufflepuff sätter lojalitet framför allt, Ravenclaw föredrar sunt förnuft, 

Slytherin, där de onda trollkarlarna och häxorna främst kommer ifrån, värdesätter slughet, och 

Gryffindor, dit Harry, Ron och Hermione tillhör, sätter värde på mod. Samtliga av 

elevhemmen symboliseras av ett djur och en färg; Hufflepuff av en grävling och färgen gul, 

Ravenclaw av en örn och färgen blå, Slytherin av en orm och färgen grön, och till sist, 

Gryffindor, som föga förvånande symboliseras av ett lejon och färgen röd.  

Harrys elevhem symboliseras alltså av just ett lejon, som för tankarna till kungligheter och 

ädelt mod. 

Bo Eriksson ägnar ett relativt långt stycke åt just djuret i fråga och vad det står för; 

 

                 Under medeltiden var det dessutom vanligt att djuret fick symbolisera Jesus. Kopplingen 

mellan lejon och Kristus är tydlig i fråga om Aslan som offrar sig för syndaren Edmund 

(han förrådde sina syskon till Vita häxan), genom att han låter sig plågas, hånas och dödas, 

men återuppstår sedan från de döda [...] Lejonet var en Kristussymbol som dessutom finns 

omnämnd i Bibeln. I Första Moseboken talar Jakob på dödsbädden med sina söner. Han 

säger till sonen Juda, som är en god och tapper krigare: ’Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig 

upp från ditt byte, min son. Han lägger sig ner och vilar som ett lejon, ett lejon som ingen 

vågar störa.’
36

 

 

Juda är alltså stamfadern till judarna, och Jesus benämns som Judarnas kung, eller som just 

Lejonet av Juda. Jesus jämförs ofta med ett lejon, ett exempel taget ur Symbollexikonet följer: 

 

                 Slutligen berättas om de underbara omständigheterna kring dess födelse: ’ När lejoninnan 

föder ungen till världen föder hon den död och vakar vid liket tills fadern på tredje dagen 

kommer och blåser den i ansiktet... [...]’ Hannen väcker upp den genom att blåsa in 

livsandan genom näsborrarna på den. ’På samma sätt såg också de otroende hedningarna 
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upp mot Jesus Kristus då vår Herre vilade tre dagar i graven och sedan uppstod och gjorde 

(andligen) levande...[...]’
37

 

 

Även en annan Kristussymbol döljer sig i Harrys elevhem Gryffindor, nämligen hippogriffen, 

eller gripen. Gripen är ett fabeldjur vars kropp är en blandning av en örns och ett lejons; hela 

kroppen utom huvudet är ett lejons, och dessutom har den vingar som en örn. ”Gryffon d’or” 

betyder på franska gyllene gripen, då ”or” betyder guld och ”gryffon” betyder grip. Gripen 

symboliserar, liksom lejonet, Kristus: 

 

                 I den medeltida kristna symboliken kom gripen att stå symbol för Kristus två naturer: 

gudomlig (fågelaspekten) och mänsklig (lejonet). Fågeln eller rovdjuret tillskrevs den 

positiva förmågan att ha ihjäl såväl ormar som basilisker (ett annat fabeldjur).
38

 

 

3.4.2 Hjorten 

Hjorten är en återkommande varelse under Harrys skolår. Under sitt tredje år, i den tredje 

boken Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, träffar han på de fruktansvärda varelserna 

som kallas dementorer. De suger livskraften ur alla som är i närheten, och det enda sättet att 

mota bort dem är med hjälp av en särskild trollformel; Expecto Patronum. När trollkarlen 

eller häxan kastar den ganska komplicerade trollformeln, samtidigt som de tänker en verkligt 

glad tanke, frammanas ett lysande djur i silver som jagar bort dementorerna. Vilket slags djur 

som frammanas är olika mellan de magiska personerna, varje enskild individ har en egen 

patronus. När Harry lär sig trollformeln under sitt tredje år, upptäcker han att hans patronus 

tar formen av en hjort. Vidare får han reda på att hans pappa James var en animagus, en 

magisk person som kan förvandla sig till ett djur, och att även denne tog formen av en hjort. 

Hjorten har länge ansetts vara en symbol för goda krafter, och betraktats som en fiende till 

ormen. Bo Eriksson nämner kort i Tusen år av fantasy att: 

 

               I den kristna symboliken var den vita hjorten en Kristusbild och djuret påstods kunna utrota 

ormar – ormen var en gammal kristen symbol för djävulen och ondskan.
39
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I Hans Biedermanns Symbollexikonet tillägnas hjorten ett långt stycke. Där står det bland 

annat att:  

I ’Physiologus’ från tidig kristen tid heter det att hjorten utforskar varenda liten grop i 

jorden där giftormar gömmer sig; genom att översvämma groparna jagar han fram dem och 

trampar dem till döds.
40

 

 

Även i Harry Potter and the Deathly Hallows dyker det upp en hjort, en vit hind, som Harry 

upptäcker när han sitter vakt utanför tältet de bor i under sitt uppdrag. Han följer efter hinden, 

som leder honom till en liten damm där Gryffindors svärd vilar på botten. Hinden försvinner 

efter det, men visar sig senare i boken att vara en patronus, frammanad av Severus Snape, en 

lärare på Hogwarts som tillhör Fenixorden och som infiltrerat Dödsätarna som spion för 

orden. Anledningen till att hans patronus är en vit hind, är att Harrys mammas patronus också 

var det. Snape var förälskad i Lily under hela livet, och därför utvecklades hans patronus till 

att ta samma form. 

Gryffindors svärd, som Harry hittar tack vare den vita hinden, används i den sista striden mot 

Voldemort för att döda hans orm Nagini, som även fungerar som en av horrokruxerna. Även 

här har alltså hjorten och ormen en koppling till varandra. 

 

 

3.4.3 Ormen 

Till skillnad mot de andra varelser som jag tar upp i det här kapitlet, är ormen inte en symbol 

för Kristus. Istället är den en symbol för de onda makterna, Voldemort och djävulen. En 

välkänd berättelse i Första Mosebok i Bibeln låter läsaren få reda på hur Gud skapade bland 

annat hav, land, växter, djur och människor. Till en början skapade han en man, Adam, men 

beslutade sig snart för att även skapa en kvinna, Eva. Gud sa åt dem att njuta av Edens 

trädgård, men de fick absolut inte äta av frukten från ett träd som stod mitt i trädgården. 

Ormen, som var det listigaste djuret, lurade Eva att ändå äta av trädets frukt. Hon i sin tur gav 

frukten till Adam. Gud blev besviken på de båda och förvisade dem från Eden. De flesta 

känner nog igen den berättelsen, och på grund av den får ormen ofta uppträda i form av den 

onda makten.  
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Att J. K. Rowling låter Voldemort ha en orm som sällskapsdjur är därför ingen slump, utan ett 

vanligt drag för att tydliggöra att någon är ond. Voldemort själv har också ormliknande drag 

när han återigen får en fysisk kropp. Dessutom symboliseras ju elevhemmet Slytherin, 

elevhemmet dit de flesta onda trollkarlar och häxor, även Voldemort, har tillhört, av just en 

orm.  

Vidare släpps en basilisk, som är ett gigantiskt ormdjur, lös på Hogwarts under Harrys andra 

skolår. Det är lord Voldemort som ligger bakom lössläppandet, som drabbar flera elever, men 

till slut hittar Harry ingången till basiliskens gömställe och lyckas döda den. Pierre Wiktorin 

skriver: 

 

                 Rowling använder ormen och den ormliknande varelsen basilisken, som avgrundsdjur, vilket 

inte betyder att alla ormar i serien är onda (den boaorm som Harry oavsiktligt släppte ut på 

London Zoo verkar tämligen harmlös) utan endast att det onda använder sig av ormar eller 

ormliknande varelser i sina syften. Tom Riddle släppte ut basilisken från hemlighetens 

kammare under sin skolgång, elevhemmet Slytherin (varifrån alla genuint onda trollkarlar 

och häxor har härstammat) har ormen som sin symbol och ormen Nagini är inte bara Lord 

Voldemorts följeslagare utan bär också en del av hans kluvna själ. Voldemort får vid sin 

reinkarnation också ormliknande drag.
41 

Harry Potter innehar en egenskap som är väldigt ovanlig bland magiska personer, han är 

ormviskare och kan alltså tala med ormar. Denna egenskap hör traditionellt till onda 

trollkarlar och häxor, till exempel Voldemort, men eftersom Harry har ett mentalt band till 

den onde härskaren, har också han tilldelats egenskapen. Detta är till en början högst 

misstänkt, och de andra eleverna är övertygade om att det är Harry som släppt ut ovan 

nämnda basilisk, då han uppenbarligen kan tala med den. Så är dock såklart ej fallet, men den 

ovanliga talangen visar sig i alla fall vara väldigt användbar i vissa lägen.  

Både gripen och hjorten sägs alltså inneha förmågan att ha ihjäl specifikt ormar och basilisker. 

Även lejonet nämns i samband med ormar i Tusen år av fantasy; ”Lejonet skräms av höga 

ljud och eld, vita tuppar och skorpioner, ’och det kan dödas av giftet från en orm’.”42 

Dessa djur, lejonet, gripen och hjorten, som alla på ett eller annat sätt representerar Kristus, 

utgör ena änden på en skala, där ormen, som symboliserar ondskan och djävulen, är deras 

motpol. Precis som Harry är Volemorts motpol.  
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4 Diskussion 

Han föds in i en profetia om att han ska växa upp och rädda världen från det onda. Den onda 

härskaren får reda på detta och tänker röja undan hotet medan det ännu bara är ett litet barn, 

och bestämmer sig för att döda barnet. Det misslyckas och barnet överlever. När han blir äldre 

ser människor på honom som frälsaren, den som har kommit för att rädda dem. Han sprider 

sitt budskap, rekryterar anhängare som ser honom som sin ledare och gör en resa där han 

motverkar ondskan.  

Han möter människor som tvivlar på honom, och blir en gång förnekad av en av sina närmaste 

vänner. Till slut offrar han sitt eget liv för att rädda mänskligheten från det onda. Han känner 

sig övergiven av den fadersgestalt han en gång litat på och får reda på att det finns en mycket 

störe plan, och att hans död var nödvändig hela tiden. I anslutning till hans död blir han hånad 

och förödmjukad, men efter döden återuppstår han, och i och med det segrar det goda. 

Händelseförloppet ovan passar in på både Harry Potter och Jesus, och vissa av utdragen jag 

använt mig av i analysen verkar nästan för lika för att det ska vara en slump. Om man ser till 

de stora dragen i de bådas liv, är det svårt att se förbi likheterna mellan Jesus liv i Bibeln och 

Harrys liv i den magiska världen. 

Det finns dock flera saker som inte alls är lika. Ett exempel på detta är det band som finns 

mellan Harry och Voldemort, som är centralt i historien. Pierre Wiktorin: 

                 I Harry Potter-böckerna utrycks en parallellitet mellan befriaren och tyrannen liknande den 

som var så vanlig i kristna diskussioner under medeltiden. Det finns således betydande 

likheter mellan Harry och den unge Voldemort: De är båda halvblod: Harrys mamma 

kommer från en ickemagisk släkt medan det i Voldemorts fall är pappan som är mugglare, 

termen för icke-magiska människor. Både Harry och Voldemort är föräldralösa men medan 

Harry lever sitt första år i fullkomlig symbios med modern blir Voldemort bortlämnad som 

nyfödd. Hans mor lurade fadern in i äktenskapet, vilket innebär att medan Harry föds in i 

ren och skär familjelycka blir Voldemort till i lögn. Hans mor dör, av egen vilja, i barnsäng. 

Harrys mamma dör också från honom men Lily gör ett diametralt motsatt val än vad 

Voldemorts mor Merope gör: Medan Merope inte hyser någon som helst kärlek för sitt 

nyfödda barn flödar Harrys mamma Lily över av kärlek, varför hon tveklöst skyddar honom 

med sitt liv då Voldemort angriper. En annan likhet är att varken Harry eller den unge 
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Voldemort trivs i den vanliga världen. Båda kommer att betrakta den internatskola för 

trollkonster de går på som sitt hem i världen.
43

 

 

Wiktorin menar att denna parallellitet var vanlig i kristna diskussioner under medeltiden. Det 

finns dock inget som liknar detta i de avsnitt ur Bibeln jag har studerat. Det finns inget som 

tyder på att Jesus skulle ha något osynligt band till ondskan. Däremot finns det gott om bevis 

för att han, Gud och det goda är direkta motpoler till djävulen och det onda, som två motsatta 

punkter på en skala, som nämnts tidigare i analysen. Detsamma gäller Harry och Voldemort. 

Händelseförloppet i början av diskussionsdelen passar som sagt in på både Harry Potters och 

Jesus liv. Dock så passar det ganska bra in på andra med. Luke Skywalker i Star Wars är 

också den utvalde vars mästare Yoda dör och han får klara sig själv. Även han är ung och 

föräldralös (vad han vet om). Neo i Matrix är också utvald, likaså Frodo i Sagan om ringen. 

Pierre Wiktorin skriver om två olika kategorier som jag tycker är intressanta i sammanhanget, 

nämligen ”populärkultur i religionens tjänst” och ”religion i populärkulturens tjänst”. Den 

första kategorin handlar om när religion använder sig av populärkultur för att nå ut med sitt 

budskap. Wiktorin tar här som exempel Mel Gibsons film The passion of the Christ, vars 

själva syfte är att förmedla ett religiöst budskap. Den andra kategorin är aktuell i min analys 

av Harry Potter, och förklaras såhär: 

                 I den andra kategorin, religion i populärkulturens tjänst, är det inte lika givet att det är ett 

religiöst budskap som förmedlas. Exemplen på hur religion och framför allt kristendom 

används i populärkulturens tjänst är lika många som framgångsrika: Matrix, Harry Potter, 

Sagan om ringen, Eragon, Narnia, Stjärnornas krig och inte minst Jesus Christ Superstar. 

Alla har de ansetts bygga på kristna värderingar även om de vanligtvis inte anses utgöra en 

förmedling av en specifik grupps åsikter. Likt lekfolket som i sitt individuella projekt 

tillägnar sig det religiösa uttryck som passar dem bäst, leker denna kategoris skapare med 

religiös rekvisita för att mystifiera produkten och därmed spela på vårt intresse för det 

övernaturliga. Jag menar inte att det i dessa fall saknas en religiös övertygelse hos 

upphovsmänniskan utan enbart att det finns en rad pragmatiska skäl att krydda berättelsen 

med religiösa element eller trosatser.
44 

Kanske är det så att Harry Potter inte alls innehåller tecken som pekar mot kristendomen? Att 

huvudkarkatären är ung, föräldralös och utvald, och sen, på något sätt, offrar sig för det goda 
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eller för sina vänner kanske bara är en klassisk form för att bygga upp en fantasyberättelse. 

Eftersom den bekanta uppbyggnaden stämmer in på flera olika berättelser, som vi ser ovan, 

kan så vara fallet. I Från fabler till manga av Ann Boglind och Anna Nordenstam bekräftas 

just detta: 

                 Fantasyberättandet har stora likheter med traditionella folksagor. Huvudpersonen är en ung 

utvald hjälte som får ett uppdrag och ger sig ut på en resa, där han eller hon möter olika 

personer som är antingen hjälpare eller fiender. En kamp uppstår mot de onda varelserna 

och de goda segrar. Huvudpersonen, som från början ofta inte vet att han eller hon har 

övernaturliga krafter, genomgår en utveckling och mognar på denna resa och i dessa 

kamper. Det är ofta etiska och existentiella livsfrågor som står i fokus.
45

 

Harry Potter-böckernas uppbyggnad verkar alltså vara väldigt typisk för en fantasyberättelse. 

Samtidigt så nämns inte något om en profetia eller att huvudkaraktären dör och återuppstår. 

Så, hur kan man då veta om religiösa tecken gömmer sig i Harry Potter eller inte? Det kan 

man helt enkelt inte, om man inte skulle fråga författaren själv. Bara hon vet om likheterna 

mellan Harry Potter och Jesus är avsiktliga eller där av en slump. Anders Olsson skriver om 

författarens intentioner angående intertextualitet: 

Tumregeln i liknande fall är: lyssna noga till författarens intentioner men lita inte helt på 

dem. Den viktigaste källan i intertextuella studier måste vara texterna själva och deras 

förbindelser.
46

 

Alltså är J. K. Rowlings intentioner inte det viktigaste; det är analysen som är viktig. Som 

Pierre Wiktorin menar; genom att analysera ett verk ur olika perspektiv kan vi erhålla ny 

kunskap. Istället för att fastna i fakta om boken eller om författaren, så kan horisonterna 

vidgas genom att applicera olika synsätt på romanen i fråga och se var man hamnar. Och även 

om en genomgående analys inte sker av läsaren, så påverkas olika läsare av historien på olika 

sätt. Inte heller här är författarens intention viktig, utan historiens funktion i läsarens liv. 

Att jag valde att analysera Harry Potter-böckerna ur just det här perspektivet beror på att jag 

vid tidigare läsning tyckte mig se något som tydde på religiösa tendenser i texten. Att jag 

tyckte mig se något sådant kan i sin tur helt enkelt bero på att det är ett intresse hos mig, och 

bland andra tillgängliga perspektiv var det just det som föll sig naturligt för mig att titta efter. 
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4.1 Slutsats 

Det finns gott om likheter mellan Harry Potter-böckerna och kristna traditioner, det var redan 

känt i början av uppsatsen. Jag ville ta reda på vilka som finns och deras koppling till Bibeln, 

vilket jag har gjort. När det gäller själva Harry Potter, finns det mycket som påminner om 

Jesus, till exempel när det kommer till frälsarikonstatus. Med hjälp av utdrag från de båda 

huvudkällorna har jag kunnat undersöka och se att de båda karaktärerna ses som frälsare i sina 

respektive världar. Dessutom finns det likheter gällande deras födsel, död och 

återuppståndelse. Båda föds in i en profetia om att de ska rädda världen från ondska, och båda 

hotas tidigt av en ond härskare, men lyckas komma undan. Omständigheterna kring deras död 

är väldigt lika, och de båda offrar sig för andra, för att sedan återuppstå. Harry omringas av 

symboler som kan kopplas till kristendomen på olika sätt, de jag har tagot upp och undersökt 

är lejonet, hjorten och ormen. De två förstnämnda används ofta som symboler för Jesus 

Kristur, och den sistnämnda som symbol för djävulen. Även gripen, som även den är en 

kristussymbol, finns omnämnd. Jag har också hittat bibliska motsvarigheter till andra 

karaktärer i Harry Potter, nämligen professor Dumbledore, Hagrid och Ron. 

Trots dessa likheter finns det inget som tyder på att detta skulle vara avsiktligt av författaren J. 

K. Rowling, då hela berättelsens uppbyggnad är oerhört vanlig när det kommer till 

fantasygenren, som Harry Potter delvis hör till. I vilket fall så är inte alltid författarens 

intention viktigast, utan istället hur berättelsen påverkar läsaren och vad läsaren läser in i 

texten. 

 

4.2 Sammanfattning 

Jag har nu, efter att i början förklarat bland annat mitt syfte och min frågeställning, jämfört 

utvalda avsnitt av Harry Potter och Bibeln. Mitt syfte var att undersöka vilka specifika inslag 

från kristendomen och Bibeln som återfinns i de av mig utvalda Harry Potter-böckerna Harry 

Potter and the Order of the Phoenix och Harry Potter and the Deathly Hallows. Min 

frågeställning var: 

 - Vilka specifika kristna element finns i utvalda Harry Potter-böcker? 
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- På vilket sätt anknyter dessa element till kristna traditioner eller berättelser från 

Bibeln? 

 

Jag har använt mig av många citat för att förankra analysen och för att få en ordentlig grund i 

mitt arbete. Jag har gått igenom hur Harry och Jesus liknar varandra först genom deras 

födelse, och sedan genom deras död och återuppståndelse. Sedan har jag analyserat Harrys 

vänner och funnit att även de har likheter med karaktärer från Bibeln. Vidare har jag 

undersökt varelser i anslutning till Harry, antingen som han har mött personligen, eller som 

fungerar som symbol kring honom. Till sist har jag diskuterat vad jag fått reda på och kommit 

fram till en slutsats.  

Det finns dock mycket mer att undersöka i detta sammanhang. Förslag till vidare forskning är 

att jämföra Harrys ärr med Jesus sår, de tre vännerna Harry, Ron och Hermione med den 

heliga treenigheten eller undersöka det symboliska svärdets betydelse. Den heliga 

treenigheten hade även kunnat jämföras med Dödsrelikerna som också är tre till antalet. 
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