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1. Inledning  

Bibelns berättelser är källan till livets mening för miljontals kristna världen över. De tar hjälp 

av dem för att finna tröst i sorgen, finna uttryck och stöd för både glädje och ilska. För att 

förstå världen, ge den struktur, en mening, rim och reson. För att förklara det som sker i 

naturen, samhället och mellan människor. Framförallt för att förstå godhet och ondska, rätt 

och fel. 

I dagens samhälle har Bibeln och dess berättelser inte längre en lika tydlig och självklar plats. 

Den sägs fortfarande vara världens mest sålda bok men andra knappar in.1 En av dessa 

bokserier som har nått en otrolig mängd människor är de sju böckerna om Harry Potter 

skrivna av J.K. Rowling.  Dessa böcker har, precis som Bibeln, hjälpt människor att få ett 

språk att använda när man pratar om livet och dess mening. Det finns till och med vissa som 

talar om Harry Potter som en religion.2  

Böckerna om Harry Potter har dock fått mycket kritik från vissa kristna kyrkor och personer. 

De har anklagats för att lura barn och ungdomar till att tro på magi och att böckerna skulle 

visa på dålig moral.3 J.K. Rowling har däremot varit tydlig med att det finns väldigt mycket 

inspiration från kristendomen i hennes böcker. I sista boken finns exempelvis två direkta 

bibelcitat som är viktiga för berättelsen.4 En podcast som drivs av två före detta Harvard 

Divinity School studenter, Harry Potter and the sacred text, gör just detta. De undersöker 

Harry Potter böckerna som om de vore en helig text, som bibeln är för kristna.5 

När jag själv läste den sista Harry Potter boken, Harry Potter and the Deathly Hallows , och 

kom fram till kapitlet när Harry frivilligt dör för att rädda sina vänner och sedan uppstår från 

döden så slogs jag av den enorma likheten med Jesus egen död och uppståndelse. Jag tolkade 

Harry som en tydlig Kristusgestalt. Därför vill jag ägna denna uppsats åt att testa och  

undersöka denna tolkning närmare. Jag kommer att börja med att undersöka vilken struktur 

som finns i passionsberättelsen i Markus- och Lukasevangeliet och även om det finns några 

                                                             
1 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-book-of-non-fiction/ (26/12 2016) 
2 https://www.bostonglobe.com/lifestyle/2016/09/22/could-harry-potter-give-rise-new-

religion/WIAWQ431SNS2E8KFNlOaiP/story.html (26/12 2016) 
3 Leanne Simmons, ”The perils of shape shifting: Harry Potter and Christian fundamentalism” Pastoral 

Psychology 62 (2013) 53-68, vid 53 
4 ”Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” Matt 6:21 och ”Den siste fienden som förintas är 

döden” 1 Kor 15:26 J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, Bloomsbury, London 2007 266-268 
5 http://www.harrypottersacredtext.com/ (26/12 2016) 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-book-of-non-fiction/
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/2016/09/22/could-harry-potter-give-rise-new-religion/WIAWQ431SNS2E8KFNlOaiP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/2016/09/22/could-harry-potter-give-rise-new-religion/WIAWQ431SNS2E8KFNlOaiP/story.html
http://www.harrypottersacredtext.com/
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skillnader däremellan. Därefter ska jag undersöka om den strukturen även är tydlig i Harry 

Potters passionsberättelse. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte  med denna uppsats är att undersöka likheter och skillnader mellan 

makrostrukturerna i passionsberättelsen i Markus och Lukas och makrostrukturen i Harry 

Potters död och uppståndelse i den sista Harry Potter boken, Harry Potter and the Deathly 

Hallows.  

Min frågeställning är som följer: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan makrostrukturen i Harry Potters 

passionsberättelse och makrostrukturerna i Markus och Lukas passionsberättelser?  

1.2 Metod och disposition 

För att besvara min fråga kommer jag att använda mig av två metoder. Den första är  narrativ 

kritik för att undersöka själva strukturen i passionsberättelsen i Markus- och Lukasevangeliet. 

Detta eftersom jag enbart vill undersöka dess struktur och inte texternas kontext eller 

författarnas bakomliggande motiv. Metoden är som Green beskriver det en ”in-the-text 

metod” som alltså fokuserar på textens kvaliteer i sig själv, dess arkitektur, konsekvens, 

struktur.6 Jag vill undersöka hur passionsberättelsen är strukturerad, vilka scener som finns 

med, i vilken ordning de kommer och hur de för berättelsen vidare. 

Där tillkommer även en komparativ analys där jag jämför den struktur som jag kan se 

gällande Passionsberättelsen i Markusevangeliet med den som finns i Lukas. Även denna 

jämförelse gäller makrostrukturen och kommer därför hållas på en övergripande nivå. 

Jag applicerar i stort sett samma narrativa kritik på Harry Potter and the Deathly Hallows när 

jag undersöker strukturen i Harry Potters ”Passionsberättelse”.  Det är såklart en skillnad att 

använda samma metod på en antik text och en skönlitterär nutida text men  jag anser att detta 

fungerar i denna begränsade form där jag endast granskar strukturen. I och med detta så 

använder jag mig även av en receptionshistorisk metod. Här går jag från ett enbart in-the-text 

perspektiv till att även se på hur Bibeln kan ha influerat annan litteratur när jag undersöker om 

                                                             
6 Green, Joel B. (red.), Methods for Luke, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 81 
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det finns likheter mellan Markus och Lukas passionsberättelsers struktur och Harry Potters 

passionsberättelse struktur. 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att inleda analysen med en uppställning 

av makrostrukturen i Markus- och Lukas evangeliet. Därefter kommer jag att jämföra 

makrostrukturen i dessa båda och analysera dess likheter och skillnader. Efter detta kommer 

jag att analysera strukturen i Harry Potters passionsberättelse på ett liknande sätt som Markus 

och Lukas. Jag kommer sedan att jämföra Harry Potters struktur med den som jag funnit i 

Markus och Lukas. 

1.3 Material och avgränsning 

Med passionsberättelsen i respektive evangelium avser jag Mark 14:1-16:87 och Luk 22:1-

24:53. Jag har därmed även med berättelsen om Jesu uppståndelse i Lukasevangeliet8. Detta 

för att jag anser att det har stor betydelse för min frågeställning eftersom det även finns en 

tydlig uppståndelse i berättelsen om Harry Potter. 

Vid analysen av Harry Potter har jag valt att avgränsa det som kan ses som Harrys 

passionsberättelse till från och med kapitlet ”The forest again”.9 Där inser Harry att han måste 

dö och med den insikten anser jag att man kan säga att hans passion inleds. Hans 

passionsberättelse avslutas med besegrandet av den onde trollkarlen Voldemort, efter Harrys 

uppståndelse, det sker i kapitlet ”The flaw in the plan”.10 Jag definierar således Harry Potters 

passionsberättelse till det som sker mellan dessa händelser. 

På grund av omfånget på denna uppsats är det inte möjligt att gå in på skillnaderna mellan 

strukturen i evangelierna på menings- eller ordnivå. Jag kommer istället som jag tidigare 

nämnt fokusera på makrostrukturen. Detta gäller både i min uppställning av strukturen i 

Markus och Lukas evangeliet, och när jag jämför de bägge evangelierna. Där kommer jag att 

fokusera på scener och hur deras likheter och olikheter förändrar respektive bevarar 

makrostrukturen som jag definierat innan. 

                                                             
7 Jag tar här inte med det nuvarande Markusslutet 16:9-20. Kelhoffer skriver att detta, längre slut, inte är skirvet 

av Markus utan lades till evangeliet under första halva av andra århundradet. Därför var det inte heller det slut 

som Lukas hade tillgång till när han skrev sitt evangelium. James A. Kelhoffer, Miracle and mission: the 

authentication of missionaries and their message in the longer ending of Mark. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, 

2. På grund av detta så anser jag att det är bättre att begränsa Markusevangeliet till 16:8. Alla de kommentarer 

som jag hänvisar till använder sig även av denna begränsning se Lane, 1990 s.601-605, France, 2002, s.685-688, 

Collins, 2007, s.818. 
8 Luk 24:13-53 
9Rowling, 2007, 554 
10 Ibid, 596 
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För att göra materialet överkomligt har jag valt att fokusera helt på passionsberättelsen i 

respektive evangelium och även i Harry Potter. Man kan dra tydliga kopplingar till tidigare 

scener i dessa evangelier som förebådar och pratar om Jesu död. Senior gör bland annat detta i 

sina kommentarer, där han lyfter fram hur evangelisterna redan tidigare i evangelierna 

hänvisar till Jesus förestående död.11 Det finns även händelser tidigare i både den sista Harry 

Potter boken och de övriga som skulle vara intressanta att diskutera, som att Harry kallas för 

den Utvalde, men på grund av platsbegränsningen har jag valt att inte diskutera scener eller 

händelser utanför den avgränsning jag valt.   

Jag kommer heller inte diskutera bakgrunden till de eventuella skillnader och likheter jag 

finner mellan strukturen i Markus och Lukas. Det kommer inte att vara någon diskussion 

gällande källa eller kontexten som orsaker till de skillnader jag kommer fram till. Jag kommer 

inte att granska texternas värld eller källan bakom texterna utan enbart texterna i sig. Även 

detta på grund av omfångets begränsning. 

1.4 Forskningsläge  

En stor problematik gällande forskningsläget är att de forskare som jag har studerat inte 

diskuterar makrostrukturen. De gör ett val i hur de vill disponera sin analys och därmed också 

vilken struktur de ser men diskuterar inte sitt eget val eller andra forskares val. Ett problem 

med forskningsläget är alltså  att många forskare inte sätter sig i dialog med varandra. 

Utifrån denna uppsats frågeställning och syfte så har jag använt mig av ett flertal 

bibelkommentarer och artiklar för att besvara min frågeställning. Gällande 

bibelkommentarerna är det dels kommentarer som ägnar sig åt hela Markus- och 

Lukasevangeliet men även två skrivna av Donald Senior och Raymond Brown som endast 

behandlar Passionsberättelsen.  

Det finns dock få seriösa vetenskapliga verk som diskuterar skillnader och likheter mellan 

Harry Potter och Bibeln, men ett antal populärvetenskapliga böcker12. Jag har dock valt att 

använda mig av ett antal artiklar skrivna av forskare som jag anser passar bättre för denna 

                                                             
11 Senior, Donald. The Passion of Jesus in the gospel of Luke. Collegeville: The Liturgical Press, 1989, 17-39, 

Senior, Donald. The Passion of Jesus in the gospel of Mark. Wilmington: Michael Glazier inc, 1984, 15-39 

 

 
12 Exempel på sådana är Baptizing Harry Potter av Luke Bell, Unlocking Harry Potter av John Granger och The 

Gospel according to Harry Potter av Connie Neal 
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uppsats syfte. De artiklar som jag har läst och som kommer att hänvisas till i denna artikel 

redovisas för nedan. 

Jag kommer här att redovisa först hur de bibelkommentarer och artiklar jag använt redogör 

strukturen i Passionsberättelsen i Markus och Lukas. Först de som diskuterar evangelierna i 

stort och sedan de som enbart ägnar sig åt passionsberättelsen. Sist kommer jag att lyfta fram 

de artiklar som behandlar Harry Potter. 

William L. Lane har skrivit en bibelkommentar i serien The New International Commentary 

on the New Testament. Han menar att passionsberättelsen i Markus är det som alla händelser i 

Jesus liv syftar till att leda fram till.13 Lane som begränsar Passionsberättelsen till 14:1-15:47 

menar att den till strukturen tydligt kan delas i två delar, 14:1-14:52 vilket består av inledning 

och lidande p.g.a av svek och att hans närmaste överger honom. Den andra delen, 14:53-15:47 

beskriver Jesus uthållighet i lidandet och slutligen hans korsfästelse, död och gravläggning.14 

Lane analyserar därefter Passionsberättelsen, varje rubrik (enligt bibelöversättningen) för sig. 

Uppståndelsen, Mark 16:1-8 behandlas efter Passionsberättelsen och anses därmed inte vara 

en del av den i Lanes kommentar, varför han gör denna uppdelning förklarar han inte 

närmare. Han behandlar endast Mark 16:1-8 som slutet och menar att 16:9-20 är ett senare 

tillägg, ej skrivet av Markus. Detta dels på grund av språket och även att innehållet motsäger 

de tidigare verserna.15 

R.T France lägger upp det annorlunda i sin kommentar The Gospel of Mark: a commentary on 

the greek text. Han menar att strukturen i Markusevangeliet i stort bygger på geografi och att 

del tre i evangeliet inleds när Jesus anländer till Jerusalem (11:1-16:8). Han delar sedan denna 

evangeliedel i två delar, varav den sista består av passionsberättelse och uppståndelse 14-16.16  

Han delar sedan in Passionsberättelsen och uppståndelsens struktur i 5 delar, 14:1-11 Setting 

the scene for the passion, 14:12-42 Last hours with the disciples, 14:43-15:15 The Arrest and 

trials of Jesus, 15:16-15:47 The Crucifixion death and burial of Jesus, 16:1-8 The empty 

tomb.17 Där diskuterar han först den övergripande rubriken och sedan verserna för sig. 

                                                             
13 William, L. Lane, The Gospel according to Mark: the English text with introduction, exposition and notes, 

Repr., Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 1990, 485 
14 Ibid, 488 
15 Lane, 1990 s.601-605 
16 Thomas R. France, The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text, Eerdmans, Grand Rapids, 2002, 

426-427 
17 Ibid,viii 
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Liksom Lane har även han en diskussion gällande 16:9-20 där även han menar att denna bit 

inte tillhör Markus ursprungstext.18 

Adela Collins diskuterar inte i sin kommentar Mark, a commentary, strukturen i 

passionsberättelsen i sig mer än att hon definierar den som kapitel 14-16.19 Hon har heller inte 

som Lane någon indelning i övergripande rubriker. Hon har liksom de båda ovanstående en 

analys av Mark 16:9-20 i slutet där även hon menar att dessa sista verser är ett senare 

tillägg.20 

Det finns även andra exempel på strukturindelningar, ett är Otto Piper som i sin artikel ”Gods 

good news – The passion story according to Mark” delar in hela Markusevangeliet i två delar: 

Jesus mission i Galileen (Mark 1:1-8:26) och Passionsberättelsen (Mark 8:27-16:8). Han 

menar att passionsberättelsen inleds med Petrus bekännelse att Jesus är Messias och att allt 

mellan 8:27-10:52 bara pekar framåt mot den förestående katastrofen. Liksom att händelserna 

mellan Jesus intåg i Jerusalem och hans arrestering är ihopkopplade med Jesus rättegång och 

korsfästelse. Det är hans enda diskussion gällande passionsberättelsen.21 

Ännu ett exempel är R. Alan Culpepper som i sin artikel ”The Passion and Resurrection in 

Mark” menar att strukturen i Markus passionsberättelse är grupperad i omgångar av tre. Som 

exempel tar han vad som följer efter rättegången inför det judiska rådet, tre viktiga händelser 

och på alla följer ett svar av någon av de som är inblandade i den första händelsen: 

Akt 1. Händelse: Jesus inför rådet 15:1-15 Svar: Soldaterna hånar Jesus 15:16-20 

Akt 2. Händelse: Jesus blir korsfäst 15:21-27 Svar: Åskådarna hånar honom 15:29-32 

Akt 3. Händelse: Jesus dör 15:33-37 Svar: Förhänget i templet brister och officeren ser honom 

som Guds son 15:38-39 

Culpepper menar även att genom denna uppdelning blir det också tydligt att det är den sista, 

den tredje händelsen som är den viktiga. Det vill säga Jesu död och det som sker i anslutning 

till den: mörkret 15:33, ropet om befrielse 15:34-37, att förhänget brister 15:38 och officerens 

bekännelse 15:39. Genom dessa kan man få förståelse för betydelsen av Jesu död i 

                                                             
18 Ibid, 685-688 
19 Adella, Y. Collins, Mark: a commentary, Fortress Press, Minneapolis,2007, 88 
20 Ibid, 818 
21 Otto, A. Piper, ”God's good news: the passion story according to Mark”, Interpretation, 9 (1955), 165-182, 

vid 168 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~rfh%7C%7Cjdb~~rfhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Interpretation%22%7C%7Csl~~jh','');
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Markusevangeliet.22 Culpepper använder alltså sin förståelse av passionsberättelsens struktur 

för att få en djupare inblick i betydelsen av Jesu död för Markus. 

En forskare som liksom ett par av de nedanstående (Bovon och Brown) diskuterar 

passionsberättelsens mikrostruktur är Edwin K. Broadhead. Han menar i sin artikel ”Form and 

function in the passion´story: The question of genre reconsidered”  att om man granskar de 

olika scenerna i passionsberättelsens struktur kan man se att det finns ett normativt mönster av 

Jesus uttalanden.23 Mönstret är alltså av rapporter som centreras kring Jesus uttalanden. Det 

finns även ett andra mönster i vissa scener som då centreras kring uttalanden av andra om 

Jesus.24 Med detta nya fokus så menar Broadhead att passionsberättelsen tillhör en annan 

genre än man tidigare menat, nämligen  redogörelser för uttalanden inom en 

passionskontext.25 

En forskare som faktiskt diskuterar passionsberättelsens struktur är George W E Nickelsburg 

som i sin artikel ”The genre and function of the Markan passion narrative” bland annat 

diskuterar strukturen i Markus passionsberättelse i jämförelse med berättelser om förföljelse 

och rättfärdigande i Gamla testamentet (exempelvis Esters bok och Första Mosebok 37ff med 

flera) för att undersöka vilken genre passionsberättelsen tillhör. Han menar att dessa 

berättelser har ett gemensamt tema; räddningen och rättfärdiggörelsen av en eller flera 

förföljda person/personer. Detta tema tydliggörs med hjälp av vissa narrativa element eller 

komponenter.26 Dessa applicerar han även på passionsberättelsen i Markusevangeliet med 

följande resultat (i en förkortad form). 

Provokation: Jesus rensar templet 11:15-17, Konspiration: Översteprästernas söker ett sätt att 

röja Jesus ur vägen 11:18 , Provokation: Smörjelsen i Betania 14:3-9, Konspiration: Judas 

förråder Jesus 14:10-11, Rättegång och anklagande: Jesus ställs inför det judiska rådet 14:53-

64 (innehåller även reaktion och dom), Rättegång och anklagande: Jesus inför Pilatus 15:1-15 

(innehåller även reaktion, assistans och dom), Investitur och acklamation: Jesus får en 

purpurfärgad mantel och utnämns till ”Judarnas kung” 15:16-20, Acklamation: Pilatus 

ironiska anslag om att Jesus är ”judarnas konung” 15:26, Prövning: Jesus hånas på korset 

                                                             
22 R Alan Culpepper”The passion and resurrection in Mark” Review & Expositor,75 (1978), 583-600, vid 584 
23Edwin K. Broadhead, ”Form and Function in the Passion Story: The Issue of Genre Reconsidered” Journal for 

the Study of the New Testament, 61 (1996), 3-28, 9. 
24 Ibid, 17 
25 Ibid, 26 
26 George W E Nickelsburg, ”The genre and function of the Markan passion narrative” Harvard Theological 

Review, 73 (1980), 153-184, vid 155-156  

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~rfh%7C%7Cjdb~~rfhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Review%20%26%20Expositor%22%7C%7Csl~~jh','');
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15:29-30, Bön: Den korsfästne Jesus ber om befrielse 15:34, Prövning: Hånande av Jesus bön 

15:36, Död: 15:37, Rättfärdigande: Förhänget i templet brister 15:38, Acklamation: Officeren 

benämner honom som ”Guds son” 15:39.27 

Nickelsburg menar att alla komponenter som krävs för genren (berättelser om förföljelse och 

rättfärdigande) finns med i Markus passionsberättelse. Han tillstår dock att det finns vissa 

dubletter och en viss problematik men  menar ändå att om man placerar in passionsberättelsen 

i Markusevangeliet som helhet blir dessa förståeliga. Jag anser att Nickelsburg tillför ett nytt 

perspektiv, jämfört med de bibelkommentarer jag tidigare nämnt, med sin narrativa analys av 

Markusevangeliet. För mitt syfte blir den mindre relevant men dock ett bevis för att det finns 

en diskussion gällande passionsberättelsens struktur. 

Francois Bovon som skrivit sin kommentar i samma serie som Collins (Hermeneia) 

kommenterar inte heller makrostrukturen på något sätt.28  Bovon lyfter fram i sin första del av 

sin Lukaskommentar Luke 1 att Lukasevangeliet är indelat i tre delar och att den sista då 

består av hans sista tal i templet och hans lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd (Luk 

19:28-24:53)29 Han lyfter fram varje bibelrubrik för sig och diskuterar mikrostrukturen i varje 

scen men gör inga kommentarer gällande makrostrukturen.30 

Joel B. Green utgångspunkt i sin kommentar är  Lukasevangeliet som ett narrativ.31 Men inte 

heller han diskuterar på något sätt den struktur han väljer att arbeta med. Han delar in 

passionsberättelsen i två delar Jesus lidande och död (Luk 22:1-23:56) och Jesus upphöjelse 

(24:1-53). Han delar sedan in dessa två i ytterligare underrubriker. Det som är tydligt är att 

han i likhet med Markuskommentarerna har med inledningen och den sista måltiden och även 

uppståndelsen.32 

I. Howard Marshall gör en liknande indelning som France i sin Commentary on Luke. Han 

delar in passionsberättelsen i fyra delar: Den sista måltiden (22:1-38) Jesus arrestering och 

                                                             
27 Ibid, 164-165 
28 François, Bovon, Luke 3: a commentary on the Gospel of Luke 19:28-24.53, Fortress Press, Minneapolis, 

2012, vii 
29 Bovon, François, Luke 1: a commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50, Fortress Press, Minneapolis, 2002, 2 
30 Exempelvis Bovon, 2012, 343-345 
31 Joel B. Green,The Gospel of Luke, W.B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Mich., 1997, 1-2 
32 Ibid, 29-30 
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rättegång (22:39-23:25), Jesu korsfästelse (23:26-49) och Jesu uppståndelse (23:50-24:53). 

Inte heller han diskuterar denna strukturindelning.33 

Raymond Brown har skrivit en kommentar på Passionsberättelsen i alla fyra evangelierna, 

The death of the Messiah.  Han väljer att definiera passionsberättelsen som händelserna från 

Getsemane till Jesu grav (Mark 14:26-15:47 och Luk 22:39-23:56). Han menar att detta är en 

sektion som alla forskare är ense om hör till passionsberättelse. Han gör detta urval också av 

praktiska skäl för att även analysera den sista måltiden och/eller uppståndelsen skulle göra 

hans uppgift alltför stor.34 Han delar upp strukturen i sin version av passiosnberättelsen i 4 

akter, där varje akt kan bestå av en eller flera scener. Detta för att tydliggöra sekvensen i 

narrativet passionsberättelsen´.35 Brown diskuterar på några ställen mikrostrukturen i vissa 

scener men har ingen diskussion angående makrostrukturen.36 

Även Donald Senior har skrivit kommentarer som endast behandlar passionsberättelsen, The 

passion of Jesus in the gospel of Mark och The passion of Jesus in the Gospel of Luke.37 Hans 

fokus ligger inte på en diskussion av strukturen i varken Markus eller Lukasevangeliets 

passionsberättelse. Han gör dock en indelning som är i princip identisk med Browns även om 

han även har med det Mark 14:1-25 och Luk 22:1-38 men han diskuterar inte heller 

uppståndelsen utan stannar vid graven.38 

Som jag nämnt tidigare är det förvånansvärt få som vetenskapligt diskuterat likheterna mellan 

Jesus passionsberättelse och Harry Potters död och uppståndelse. Det finns dock ett flertal 

artiklar som diskuterar likheterna mellan Harry Potter böckerna och kristen teologi samt andra 

religioner. 

Signe Cohen argumenterar i sin artikel ”A postmodern wizard the religious bricolage of the 

Harry Potter series” att det tydligt finns inspiration från flertalet olika religioner, myter och 

folksagor i Harry Potter- böckerna.39 Exempelvis menar hon att Dumbledore är som en 

blandning mellan J.R.R Tolkiens Gandalf, den nordiska guden Oden och Merlin i berättelsen 

                                                             
33 Marshall, I. Howard, The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text, Paternoster Press, Exeter, 1978 
34 Raymond E. Brown, The death of the Messiah: from Gethsemane to the grave : a commentary on the passion 

narratives in the four gospels, 1. ed., G. Chapman, London, 1994, 37 
35 Ibid, ix. Se min analysdel, fråga 1. 
36 Exempelvis Ibid, 418-419 
37 Senior, Donald. The Passion of Jesus in the gospel of Mark. Wilmington. Michael Glazier inc. 1984. Senior, 

Donald. The Passion of Jesus in the gospel of Luke. Collegevile: The Liturgical Press, 1989. 
38 Senior, 1984, 42, Senior, 1989, 40-41 
39 Signe Cohen,” A Postmodern Wizard: The Religious Bricolage of the Harry Potter Series”, Journal of 

Religion and Popular Culture, 28 (2016),54-66, vid 54 
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om Kung Artur.40 Hon pekar också på likheterna mellan Harry och Jesus och menar att Harry 

kan ses som en självuppoffrande Kristusgestalt. Hon liksom andra forskare lyfter fram första 

gången han besegrar Voldemort, när Harry endast är en bebis och dess likheter med Jesu 

födelse.41 Men framförallt lyfter hon även fram likheterna mellan Harrys död och 

uppståndelse och Jesus men menar att Harry inte är en enhetlig Kristusgestalt utan endast en 

figur med Kristuslika inslag.42 

 

Emily Griesinger skriver en artikel med rubriken ”Harry Potter and the "Deeper Magic": 

Narrating Hope in Children's Literature” som dock kom ut 2002 och därför ej diskuterar 

Harry Potter and the Deathly Hallows (som kom ut 2007). Hon lyfter däremot fram att det 

finns en ”djupare magi” i böckerna som handlar om att den frivilliga självuppoffrande 

kärleken triumferar när det handlar om att överkomma sina egna brister eller att rädda andra 

från ondska och död.43 I slutet lyfter hon även det faktum att Rowling en gång i en intervju 

uttryckt att hon var kristen men att hon var glad att ingen lagt märke till det då det skulle göra 

att man skulle förstå hur serien skulle sluta. 44 

 

Laura Feldt argumenterar i sin artikel ”Harry Potter and contemporary Magic:Fantasy 

Literature, Popular Culture, and the Representation of Religion” för att Harry Potter böckerna 

bidrar till och reflekterar till omgestaltningen av religion i samhället och att de och andra 

fantasyböcker är relevanta studiematerial.45 Hon menar att det i Harry Potter böckerna finns 

två sorters magi – en vardagsmagi, den som de lär sig och använder sig av varje dag på 

Hogwarts och en djupare magi, som bara händer under speciella ögonblick. Det är den 

djupare magin som räddar Harry från Voldemort genom hans moders självuppoffrande kärlek. 

Feldt menar att denna skillnad även visar på en skillnad i det vanliga livet – det vardagliga 

och det fantastiska.46 Hon menar också att även om den sista Harry Potter boken har mer 

                                                             
40 Ibid, 55 
41 Ibid s, 60, Emily Griesinger, ” Harry Potter and the deeper magic; narrating hope in childrens literature”, 

Christianity and Literature, 51 (2002), 455-480, vid 468. 
42 Cohen, 2016, 61 
43 Griesinger, 2002, 467 
44 Ibid, 477 
45 Laura Feldt, ”Harry Potter and Contemporary Magic: Fantasy Literature, Popular Culture and the 

Representation of religion”, Journal of Contemporary Religion, 31 (2016), 101-114, vid 101 
46 Ibid, 104-106 
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tydliga kristna influenser än de övriga så tar inte bokserien en tydlig religiös ställning även 

om den tydligt tillhör det religiösa fältet.47 

 

Kristin Johnston Largen gör i sin artikel ”Christian theology as depicted in Lord of the rings 

and the Harry Potter books” en analys av hur kristna teman är tydliga i nutida skönlitteratur, 

där hon använder sig av Sagan om ringen av J.R.R Tolkien och Harry Potter böckerna som 

exempel.48 Gällande Harry Potter-böckerna lyfter hon fram att det finns kristna teman såsom 

kampen mellan gott och ont, likheter mellan Harry Potters födelse och Jesus födelse (stora 

tecken, såsom stjärnfall och att han måste fly undan ondskan genom att gömma sig i likhet 

med Betlehems stjärna och flykten till Egypten).49 Det största temat hon lyfter fram är den 

självuppoffrande kärleken som främst syns genom hur Harrys mamma offrar sitt eget liv för 

Harry och genom hennes kärlek överlever Harry när den onde trollkarlen Voldemort försöker  

döda honom. Det visar på att kärleken är starkare än döden.50 Largens artikel är skriven 2005, 

två år innan den sista Harry Potter boken kom ut men som jag kommer till senare i min analys 

så återkommer denna självuppoffrande kärlek när Harry offrar sitt eget liv för att rädda sina 

vänner. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att både Cohen och Largen lyfter att det finns kristna 

element i Harry Potter. Även om Cohen även visar på att det finns influenser från andra 

religioner, myter och folksagor. Både Griesinger, Feldt och Largen lyfter också fram 

meningen av den djupare magin i Harry Potter, den självuppoffrande kärleken som räddar liv. 

Det är endast Cohen som lyfter Harrys död och uppståndelse som explicita exempel men även 

Largen pekar på likheterna mellan när Harry som bebis besegrar Voldemort och Jesu födelse. 

 

2. Analys 

2.1 Passionsberättelserna i Markus och Lukas struktur 

Jag har valt att använda mig av samma struktur som Brown lyfter fram i dennes kommentar 

The death of the Messiah. Den har även stora likheter med den som Senior använder sig av 

                                                             
47 Ibid, 110 
48 Kristin Johnson Largen ”Christian theology as depicted in The lord of the rings and the Harry Potter books”, 

Journal of Religion & Society 7 (2005), 1-9, vid 1 
49 Ibid, 6-7 
50 Ibid, 7-8 
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med en liten skillnad gällande gränsen mellan Getsemane och den sista måltiden. 51 Detta för 

att det finns ett liknande syfte i Browns kommentar som i denna uppsats. Även han gör en 

jämförelse av de olika evangeliernas passionsberättelse och därmed sammanför inte bara 

Markus och Lukas utan även Johannes och Matteus under samma rubriker. Detta förenklar 

min analys i fråga 2. Eftersom den även har stora likheter med Seniors och är uppställd på ett 

sätt som jag anser gör strukturen tydlig använder jag mig av den. 

Problematiskt är Browns urval ur Passionsberättelsen där han valt att endast analysera 

historien från Getsemane till graven. För min frågeställning är en analys av hela skeendet 

(Mark 14:1-16:8 och Luk 22:1-24:53) det som lämpar sig bäst. Jag väljer därför att lägga till 

inledning, sista måltiden och uppståndelse till Browns struktur. Jag har då tagit inspiration 

från France struktur som börjar med en inledning som han döper till ”Setting the scene for the 

passion”.52 Min sammanställning blir då som följer: 

Akt 1: Passionsberättelsen inleds (Mark 14:1-14:11, Luk 22:1-6)  

Scen 1: Översteprästernas rådslag  (Mark 14:1-2 Luk 22:1-2) 

Scen 2: Smörjelsen i Betania (Mark 14:3-9) 

Scen 3 Judas förräderi (Mark 14:10-11, Luk 22:2-6) 

Akt 2 Den sista måltiden (Mark 14:12-25-Luk 22:7-38) 

Scen 1: Förberedelse för måltiden (Mark 14:12-16, Luk 22:7-13 

Scen 2: Måltiden (Mark 14:17-25, Luk 22:14-22:38) 

Akt 3 Jesus ber och blir häktad i Getsemane, på Olivberget på andra sidan Kidron 

(Mark 14:26-52, Luk 22:39-53) 

Scen 1: Jesus går dit och ber (Mark 14:26-42, Luk 22:39-46) 

Scen 2: Jesus blir häktad (Mark 14:43-52, Luk 22:47-53) 

Akt 4 Jesus inför den judiska auktoriteten (Mark 14:53 – 15:1, Luk 22:54b-23:1) 

Scen 1 Rättegång/förhör av den judiska auktoriteten (Mark 14:53-64, Luk 22:54-55) 

                                                             
51 Brown,1994, ix, Senior, 1984, 42 Senior, 1989, 40-41 
52 France, 2002,685 
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Scen 2 Hånande/misshandel av Jesus, Petrus förnekelse (Mark 14:65-15:1 Luk:22:65-65, 

23:1) 

Akt 5 Jesus inför Pilatus, den romerska ståthållaren och Herodes  (Mark 15:2-20a, Luk 

23:2-25) 

Akt 6 Jesus blir korsfäst och dör på Golgata och begravs i närheten (Mark 15:20b – 41, 

Luk 23:26-49) 

Scen 1: Jesus blir korsfäst och dör (Mark 15:20b-41, Luk 23:26-49) 

Scen 2: Jesus blir begravd (Mark 15:42-47,Luk 23:50-56) 

Akt 7 Jesus Uppståndelse (Mark 16:1-8, Luk 24: 1-53) 

Scen 1 Kvinnor vid graven (Mark 16:1-8, Luk 24:1-12) 

Scen 2 Jesus visar sig och uppstår (Luk 24:13-53) 

2.2 Jämförelse mellan Lukas och Markus  

Likheter och skillnader: 

Det är lätt att konstatera att det både finns många likheter och skillnader mellan 

passionsberättelsens struktur i Markus och Lukas. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för 

de likheter och skillnader som rör makrostrukturen.53 

Jag kommer först att lyfta de stora likheter som finns. Därefter kommer jag att lyfta fram 

skillnaderna vilka jag har delat in i 3 olika kategorier. Den första kategorin rör sig om scener 

som endast finns i Markus och inte i Lukas. Den andra kategorin är de scener som inte finns i 

Markus men däremot i Lukas. Allra sist kommer den sista kategorin som gäller några scener 

som ser annorlunda ut i Lukas än i Markus men är baserade på samma grundstruktur. De har 

till exempel utökats eller förminskats. Jag har valt att ta upp de scener som jag anser har mest 

påverkan på makrostrukturen. 

Stora likheter 

Alla de forskare jag studerat är överens om att det finns stora likheter mellan Markus och 

Lukas passionsberättelser. Det är allmänt vedertaget att Lukas använde delvis Markus som 

källa till sitt evangelium. Enligt Brown finns flertalet av de stora händelserna i Markus även 

                                                             
53 Som jag tidigare nämnt kommer jag på grund av uppsatsens omgång däremot inte behandla de scener där 

endast enskilda ord, meningar eller få händelser redogörs för på olika sätt i de båda evangelierna. 
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med i Lukas. Men han påpekar även att det är större skillnader mellan Markus och Lukas än 

mellan Markus och Matteus.54 Senior menar att Lukas står i skuld till Markus för större delen 

av materialet men att han har gjort en egen version av det.55
. 

Marshall påpekar att Lukas har samma grundstruktur som de övriga evangelierna, den sista 

måltiden (Mark 14:12-25-Luk 22:7-38), arresteringen i Getsemane (Mark 14:26-52, Luk 

22:39-53) och Jesus rättegång (Mark 14:53-15:1, Luk 22:54b-23:1 samt Mark 15:2-15, Luk 

23:1-5, 13-25), hans död (Mark 15:20b – 41, Luk 23:26-49) och upptäckten av den tomma 

graven (Mark 16:1.8, Luk 24:1-12). Men att Lukas även har lagt till material som inte finns 

med i Markus på grund av olika anledningar och motiv.56 Även Bovon lyfter  fram att Lukas 

är väldigt nära Markus och när han gör något annat är det för att flytta fokus eller för att 

definiera något mer precist.57 

De främsta likheterna mellan de båda evangelierna ligger mellan den sista måltiden (Mark 

14:12-25-Luk 22:7-38) och Jesu gravläggning (Mark 15:42-47,Luk 23:50-56). I 

passionsberättelsens inledning finns det en scen som bara är med i Markus (Betania Mark 

14:3-9) och eftersom det ursprungliga Markusslutet är 16:8 så finns uppståndelsen enbart 

beskriven i Lukas. Men med några få undantag, som jag redogör för nedan, så 

överensstämmer makrostrukturen tydligt mellan Markus och Lukas i detta omfång.  

Alltså finns alla dessa scener med i båda evangelierna, om än med smärre skillnader: Den 

sista måltiden (Mark 14:12-25-Luk 22:7-38), Jesus ber och blir häktad i Getsemane (Mark 

14:26-52, Luk 22:39-53), Jesus inför den judiska auktoriteten (Mark 14:53 – 15:1, Luk 

22:54b-23:1) Jesus inför Pilatus (Mark 15:2-15, Luk 23:1-5, 13-25), Jesus blir korsfäst och 

dör på Golgata och begravs i närheten (Mark 15:20b – 41, Luk 23:26-49). 

Stora skillnader 

Även om det som sagt finns stora likheter mellan de båda passionsberättelserna så finns det 

även många skillnader. De olika forskarna som jag har tagit del av har lyft en del olika 

skillnader och på olika nivåer beroende på deras frågeställningar och syfte och verkets 

omfång. För Brown som skriver två tjocka volymer om endast passionsberättelserna blir det 

naturligt att ta upp och diskutera fler skillnader än i de kommentarer som ska behandla hela 

                                                             
54 Brown, 1994, 30 
55 Senior, 1989 40 
56 Marshall, 1978, 785 
57 Bovon,2012, 141 
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evangeliet på ett mindre omfång. Det finns dock några stora skillnader som överensstämmer 

dem emellan. 

Brown lyfter framförallt fram tre stora skillnader. Att Jesus träffar Herodes (Luk 23:6-12), 

kvinnorna som finns med på vägen till korsfästelsen (Luk 23:27-31) och den botfärdiga tjuven 

(Mark 15:27, Luk 23:39-43).58 Eftersom han i sina böcker inte diskuterar vare sig vad som 

händer innan Getsemane eller efter gravläggningen lyfter han inga skillnader därifrån, såsom 

att Betania endast finns i Markus (Mark 14:3-9) eller att allt efter den tomma graven endast 

beskrivs i Lukas (Luk 24: 1-53). Marshall lyfter utöver dessa fram skillnader som ett mer 

utvecklat farväl till lärjungarna vid den sista måltiden (Mark 14:17-25 jämfört med Luk 

22:14-38), ett skifte av den judiska rättegången från natten till tidig morgon (Mark 14:53 

jämfört med Luk 22:66) och flera nya detaljer gällande korsfästelsen (Mark 15:21-41 jämfört 

med Luk 23:26-49).59 Senior påpekar också att Lukas har dubblat mängden material om den 

sista måltiden jämfört med Markus. 60 

Här följer en mer ingående granskning av de skillnader som påverkar makrostrukturen i stort: 

Scener som endast är med i Markusevangeliet: 

Betania Mark 14:3-9 cf. Luk 7:37 

Flera av kommentarerna lyfter fram att det blir en strukturell och dramatisk skillnad beroende 

på placeringen av scenen med smörjelsen i Betania. Den finns även med i Matteus och 

Johannes.61 France lyfter fram att den scen som han menar är parallellen till denna i Lukas är 

placerad mycket tidigare, i Galileen under Jesus predikningar där (Luk 7:37). Med tanke på 

dess placering är den lukianska smörjelsen inte kopplad till Jesus begravning.62 

Det finns däremot olika åsikter om varför scenen är annorlunda i Lukas. Collins menar att 

scenens placering i Markus och frånvaro i Lukas är ett tecken på Markus redigering av sin 

källa.63 Collins och Lane lyfter fram att Markus placering  av smörjningen i Betania mellan de 

andra två scenerna  i ger en dramatisk kontrast dem emellan.64 Bovon menar istället att genom 

att Lukas tog bort Betania flyttade han de andra två scenerna, översteprästernas rådslag och 

                                                             
58 Brown, 1994, 30 
59 Marshall, 1978, 785 
60 Senior, 1989, 49 
61 Matt 26:6-13, Joh 12:1-8  
62 France, 2002, 550 
63 Collins, 2007,640 
64 Lane, 1990, 491-492, Collins, 2007, 641 
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Judas förräderi, närmare varandra. Det blir en tydligare övergång i strukturen, från 

översteprästerna direkt till Judas förräderi utan en scen på en annan plats emellan.65 Även 

Brown menar att Lukas gör detta för att det ska bli en tydligare ordning.66  

Soldaterna hånar Jesus efter Pilatus dom Mark 15:16-20 (cf. Luk 23:11) 

Denna scen, där Jesus hånas och sätts på en mantel och får en törnekrona och en spira/stav 

finns inte med i Lukas men den är med i såväl i Matteus och Johannes. Som jag hänvisar till 

nedan påpekar Brown att det i Lukas istället finns med en liknande scen där Herodes och hans 

vakter hånar Jesus.67  France menar att scenen är med i alla evangelierna (han hänvisar också 

till Luk 23:11) men att den är placerad på olika ställen.68  Collins lyfter däremot fram att 

denna scen troligen är utvecklad av Markus för att förklara tydligare det som händer precis 

innan, när Jesus sänds iväg av Pilatus för att bli piskad.69 Det är en möjlighet, versen precis 

innan verkar tyda på en tydligare övergång direkt till korsfästelsen (Mark 15:15). Om man 

bara ser till den så verkar denna scen vara ett utlägg. Jag menar också att det finns tydliga 

likheter till Lukas 23:11 och att dessa verkar fylla samma funktion men att det ändå är en 

sådan tydlig skillnad för strukturen att jag väljer att benämna den som en scen som endast 

finns i Markus. 

Scener som endast är med i Lukasevangeliet: 

Herodes Luk 23:6-12 

En av de större skillnaderna är att Jesus i Lukas skickas från Pilatus, när han inte kan finna 

honom skyldig, till Herodes för att även ställas till svars inför honom. Herodes finns inte med 

på detta sätt i Markus.70 Senior pekar på att Lukas inte heller har med det hånande av Jesus av 

de romerska soldaterna som Markus beskriver efter rättegången hos Pilatus (cf. Mark 15: 17-

20, se ovan). Jesus blir istället hånad av Herodes och hans vakter. Det finns även likheter 

mellan den purpurröda  manteln som vakterna sätter på honom i Markus 15:17 och den 

praktfulla mantel som Herodes och hans vakter sätter på Jesus i Lukas 23:11.71  

                                                             
65 Bovon, 2012, 138 
66 Brown, 1994, 120 
67 Brown, 1994, 870-871 
68 France, 2002, 636 
69 Collins, 2007, 723 
70 Brown, 1994, 71 
71 Senior, 1989, 114 



19 
 

Bovon beskriver scenen som ett mellanspel, som inte för historien framåt. Jesus skickas till 

Herodes och kommer sedan tillbaka utan att något har förändrats i Jesus fall, förutom hans 

klädsel. Men det leder till att Pilatus och Herodes blir återförenade och Pilatus kan inte längre 

undvika situationen.72 Även Marshall nämner detta som den tydliga följden, att Pilatus och 

Herodes blev allierade och Green påpekar att det till synes var viktigt för Lukas att lyfta fram 

detta.73 Brown och Bovon pekar även ut att detta är en parallell till Paulus rättegång där även 

han blir skickad mellan den romerska ståthållaren och Herodes Agrippa II.74 

Jag anser att det är tydligt att scenen endast tillför ett nytt element till makrostrukturen men att 

den inte har någon betydelse för strukturen i sig eller för berättelsen om Jesus död. Eftersom 

Lukasevangeliet och Apostlagärningarna är väldigt tydligt sammankopplade anser jag att det 

är troligt att Lukas valde att lägga in denna scen för att markera parallellen till Paulus 

rättegång i Apg 25:13-26:31. 

Jerusalems döttrar Luk 23:27-31 

Både Senior och Brown pekar på Lukas beskrivning av kvinnorna som följde med Jesus till 

korsfästelsen och Jesus ord till dem är unikt för Lukas.75 Även Bovon menar detta och 

påpekar att Lukas väljer att utöka denna scen precis som den nästa med de två förbrytarna 

som korsfästes bredvid Jesus.76 Green påpekar att Lukas väljer att dra ut på vägen till Golgata 

och skildra det som händer längs vägen.77 Bovon menar också att Lukas lyfter fram 

människorna som talar med Jesus i hans sista ögonblick mer än Markus och hur de hör 

samman med honom och Gud.78  Jag menar att detta tillägg inte tillför mycket till 

makrostrukturen men att den utvecklar scenen där Jesus tar sig upp till Golgata och i 

kombination med Luk 23:39-43 så blir det tydligt att Lukas fokuserar mer på människorna 

runt Jesus vid korsfästelsen än Markus. 

Emmaus Luk 24:13-35 

Berättelsen om den uppståndne Jesus som möter två lärjungar och äter med dem på vägen till 

Emmaus finns endast med i Lukasevangeliet.79 Bovon lyfter fram scenens struktur och dess 

                                                             
72 Bovon 2012, 261 
73 Marshall 1978, 854, Green, 1997, 806 
74 Brown, 1994, 71 Bovon, 2012, 262 
75 Senior, 1989, 121, Brown, 1994, 919 
76 Bovon, 2012, 295-297 
77 Green, 1997, 813 
78 Bovon, 2012, 299 
79 Senior, 1989, 155 Marshall, 1978, 889 
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dramaturgi som visar sig i skillnaden att läsaren vet något som inte lärjungarna förstår förrän i 

slutet – att det är Jesus de möter. Han lyfter också fram att Emmausberättelsen kan sägas 

summera hela Lukasevangeliet.80 Marshall menar att historien visar på realiteten med den 

återuppståndne Herren och att det är Jesus.81  

Green påpekar också att det i Lukas finns ett möte med den uppståndne Jesus som det inte 

berättas om, utan att de som mött honom på vägen till Emmaus kommer och berättar dels om 

deras möte men även att Simon mött honom. Detta bidrar till det som kvinnorna redan berättat 

om den tomma graven.82 Jag menar att mötet på vägen till Emmaus är en väldigt utmärkande 

scen för Lukas, speciellt som den bara finns i Lukasevangeliet. Den tillför något nytt och jag 

anser precis som Marshall att den tillför en tydlig realitet i berättelsen om Jesus uppståndelse. 

Den tillför också ett narrativt grepp när den på ett kort sätt återberättar hela evangeliet som 

Bovon påpekar. Den tillför dock inte mycket till makrostrukturen eftersom jag menar att det 

är uppståndelsen som står i centrum och om det berättas även i nästa scen (se nedan). 

Jesus visar sig i Jerusalem Luk 24:36-49 

När lärjungarna som mött Jesus på vägen till Emmaus talar om honom står han plötsligt 

framför dem igen.83 Marshall beskriver det som att berättelsen fortsätter utan paus direkt till 

Jesus kroppsliga uppenbarelse.84 Bovon beskriver denna scen som hjärtat av händelserna när 

Jesus visar sig själv levande för sina lärjungar. Även Green pekar på att det är kulmen av 

Jesus liv och lära.85 Han visar också på att det finns en tydlig övergång till nästa scen – då de 

förflyttat sig till Betania. Han diskuterar också att detta stycke liknar Markus tillagda slut 

16:14-1886 Denna scen är speciell för Lukas men Senior påpekar att det finns ett liknande 

stycke i Johannes 20:19-23.87 Jag anser också att denna scen är en tydlig kulmen av 

evangeliet, när Jesus visar sig som återuppstånden för alla lärjungar. Även de som bara hört 

talas om det innan får nu tydliga bevis på Jesu uppståndelse. 

Himmelsfärden Luk 24:50-53 

I den sista scenen i Lukas beger sig Jesus till Betania med sina lärjungar där han uppstår och 

lämnar dem. Även om det är slutet på berättelsen om Jesus så är det början på lärjungarnas 

                                                             
80 Bovon, 2012, 368 
81 Marshall, 1978, 891 
82 Green, 1997, 842 
83 Senior, 1989, 157 
84 Marshall 1978, 900 
85 Green 1997, 852 
86 Bovon 2012, 385 
87 Senior 1989,157-158 
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resa.88 Marshall menar att alla evangelier (utom Markus) har med en scen med de sista 

instruktionerna som Jesus ger till sina lärjungar och att i varje fall så speglar de exakta orden 

varje evangelist stil.89 I Markus finns det som sagt ingen himmelsfärd och Jesus säger 

dessutom på Olivberget, att han ska gå före dem till Galileen, alltså inte Betania.90 

Jag har liksom Bovon gör delat upp denna och den tidigare biten i två delar. Bovon menar att i 

och med platsförändringen blir det också tydligt att denna del är självständig.91 Han lyfter 

också fram att även om denna scen är slutet på Lukasevangeliet så är det även början på 

Apostlagärningarna.92 Som jag tidigare påpekat så är det tydligt att Lukasevangeliet och 

Apostlagärningarna hör samman. Detta är den sista scenen i evangeliet och en tydlig 

avslutning när Jesus lämnar dem för att de själva ska fortsätta hans gärning som Lukas 

fortsätter berätta om i Apostlagärningarna. 

Scener som är utökade/förändrade i Lukasevangeliet: 

Den sista måltiden Mark 14:17-25, Luk 22:14-38  

Brown lyfter fram att Lukas återberättelse av den sista måltiden är tre gånger så lång som 

Markus och att det är endast Lukas 22:12-23 som har en direkt parallell i Markus. Senior 

menar att han endast har fördubblat mängden material.93 Senior lyfter fram att det finns 

tydliga drag av ett avskedstal i Lukas version av Jesus ord under den sista måltiden.94 

Bovon lyfter också att Lukas ligger närmare Första Korinthierbrevet än Markus i sin 

beskrivning av nattvarden. Lukas använder samma ord som Paulus angående brödet, 

εὐχαριστέω som Bovon översätter till ”I give thanks” Markus och Matteus använder sig 

istället av εὐλογέω, som Bovon översätter till ”I bless”. Både Lukas och Paulus benämner 

även kroppen som att den är ”offrad för er” det finns inte med i Markus och Matteus. Lukas 

och Paulus är även ensamma om att lyfta fram budordet om att minnas Jesus. När det gäller 

vinet så har ingen av dem båda några verb kopplade till det, till skillnad från Markus och 

Matteus som har flera. Lukas och Paulus lägger också orden om vinet som hos dem är ”Denna 

bägare är det nya förbundet genom mitt blod” efter måltiden. Markus och Matteus skriver 

                                                             
88 Ibid 158-159 
89 Marshall, 1978, 903 
90 Mark 14:28 
91 Bovon, 2012, 404 
92 Ibid, 405 
93 Brown,1994, 121 Senior, 1989, 49 Skillnaden beror troligen på vad de definierar som den sista måltiden. 

Senior menar att detta är 22:7-38 medans Brown avser 22:14-38. 
94 Senior, 1989, 54 
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”Detta är mitt blod, förbundsblodet”. Lukas skriver också ”utgjutet för er” i jämförelse med 

Markus och Matteus som skriver ”utgjutet för många”, Paulus har inte med detta 

överhuvudtaget.95 

Det finns också en skillnad i vad som tas upp under måltiden. Lukas lägger även in 

förutsägelserna om Petrus och de andra lärjungarna under den sista måltiden till skillnad från 

Markus som har dessa på vägen upp till Olivberget.96 Jag menar att det är stora skillnader 

mellan Markus och Lukas. Lukas har tydligt lagt till material och gjort det till ett längre tal. 

Detta innebär för  strukturen att den sista måltiden blir ett betydligt längre textsjok men den 

förändrar inte makrostrukturen mer än så. 

Getsemane Mark 14:26-52, Luk 22:39-53 

Lukas har en kortare version av Jesus bön och arrestering i Getsemane än Markus. I Markus 

är de båda dessutom mer fristående från varandra.97  Marshall pekar på att det är en mer 

förenklad scen i Lukas.98 Exempel på att han förenklat är att Jesus endast kommer tillbaka till 

sina lärjungar en gång istället för som i Markus tre.99  Även här är det egentligen ingen 

förändring i makrostrukturen, bara i textens längd. 

Petrus förnekar Jesus och förhör av judiska auktoriteten Mark 14:53-72 Luk 22:54-71 

Lukas ändrar strukturen vid scenen när Petrus förnekar Jesus och lägger den innan 

misshandeln av Jesus (av Herodes vakter inte av romerska soldater som i Markus).100 Därmed 

kommer också förhöret av rådsmedlemmarna efter Petrus förnekelse och förhöret flyttas från 

natten till morgonen.101 Bovon lyfter fram att Lukas har en tydlig kronologi gällande 

händelsernas ordning, till skillnad från Markus så avbryts den inte av förhöret av den judiska 

auktoriteten. På så sätt gör Lukas en förenkling och förflyttar förhöret till morgonen102 

Marshall påpekar att strukturen av Petrus förnekelse är densamma som i Markus, även om det 

är skillnader gällande detaljerna.103 Här menar jag att det finns en tydlig om en liten skillnad 

                                                             
95 Bovon, 2012, 153-154 Luk 14:20, 1 Kor 11:25, Mark 14:20, Matt 26:28 
96 Brown, 1994, 121 Marshall, 1978, 807 
97 Brown, 1994, 147 
98 Marshall 1978, 828 
99 Brown, 1994, 191 
100 Brown, 1994, 69-70, Marshall, 1978, .838-834 
101 Brown, 1994, 418-419, 421 
102 Bovon, 2012, 224, 226 
103 Marshall, 1978, 838-839 
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av makrostrukturen.  Även om strukturen av Petrus förnekelse är densamme så har den flyttats 

om i strukturen.  

Den botfärdiga tjuven Mark 15:27, Luk 23:39-43 

De två förbrytarna som korsfästes bredvid Jesus nämns i Markus men i Lukas får de en 

identitet och de blir ett miniatyrdrama i sig självt enligt Senior.104 Marshall påpekar att det i 

Markus bara är själva hånandet som är med, inte försvarandet av Jesus från den andra 

förbrytaren eller samtalet dem emellan.105Brown lyfter fram att denna scen gör att Jesus kan 

tala mer från korset i Lukas än i Markus och gör att han får möjlighet rikta sina sista ord till 

folket.106 Smith skriver om att denna scen är ett tydligt exempel på vad Lukas vill lyfta fram i 

sitt evangelium.107 Precis som Brown och Smith lyfter fram anser jag att det verkar som att 

Lukas utökar denna scen för att göra en poäng. Jesus roll på korset blir tydligare genom denna 

scen. Den förändrar dock inte maktrostrukturen som sådan mer än att den utökar Jesus 

korsfästelse. 

Sammanfattning Markus och Lukas 

Den föregående analysen har visat att det finns stora likheter mellan Markus och Lukas 

passionsberättelsers strukturer på en makronivå. Det är samma skeende framförallt från den 

sista måltiden till att Jesus gravläggs. Scenerna är som följer: Den sista måltiden (Mark 14:12-

25-Luk 22:7-38), Jesus ber och blir häktad i Getsemane (Mark 14:26-52, Luk 22:39-53), Jesus 

inför den judiska auktoriteten (Mark 14:53-15:1, Luk 22:54b-23:1) Jesus inför Pilatus (Mark 

15:2-15, Luk 23:1-5, 13-25), Jesus blir korsfäst och dör på Golgata och begravs i närheten 

(Mark 15:20b-41, Luk 23:26-49). I dessa scener är det stora likheter gällande 

Det finns också stora skillnader, framförallt av tre olika kategorier. Dessa är: scener som 

endast finns med i Markus, scener som endast finns med i Lukas och scener som är 

förändrade i Lukas. Den första kategorien gäller scenerna Betania Mark (14:3-9 cf. Luk 7:37), 

och Soldaterna hånar Jesus efter Pilatus dom Mark (15:16-20; cf. Luk 23:11). Den andra 

kategorien gäller scenerna  Herodes (Luk 23:6-12), Jerusalems döttrar (Luk 23:27-31), 

Emmaus (Luk 24:13-35), Jesus visar sig i Jerusalem (Luk 24:36-49) och Himmelsfärden (Luk 

                                                             
104 Senior, 1989,133-134 
105 Marshall, 1978, 870 
106 Brown, 1994, 1000 
107 Robert H Smith,  ”Paradise today: Luke's passion narrative” Currents in Theology and Mission, 3 (1976), 

323-336, vid 327 
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24:50-53). Alla dessa scener påverkar makrostrukturen på olika nivåer. De som framförallt 

påverkar strukturen är Betania och Lukas kapitel 24, det som berättar om Jesus uppståndelse. 

Detta eftersom det inte finns några som helst paralleller i passionsberättelsen i det andra 

evangeliet. Till Mark 15:16-20, Soldaterna hånar Jesus efter Pilatus dom, finns en parallell 

som avslutar scenen med Herodes hos Lukas (Luk 23:11) men eftersom dessa ligger på så 

pass olika ställen i evangelierna påverkar också den makrostrukturen och gör detta till en 

större skillnad. Scenen med Herodes i Lukas förändrar makrostrukturen i och med att den 

tillför ett nytt element men den har ingen påverkan utanför scenens gränser. Den scen av 

dessa som har minst förändring på makrostrukturen är Jerusalems döttrar (Luk 23:27-31) som 

inte tillför en stor förändring på makrostrukturen men utvecklar Jesus väg till Golgata. 

Den sista kategorien gäller följande scener: Den sista måltiden Mark (14:17-25, Luk 22:14-

38) Getsemane Mark (14:26-52, Luk 22:39-53) Petrus förnekar Jesus och förhör av judiska 

auktoriteten Mark (14:53-72 Luk 22:54-71) och Den botfärdiga tjuven (Mark 15:27, Luk 

23:39-43). De flesta av dessa scener påverkar inte makrostrukturen med mer än att de 

förlänger eller förminskar textmängden i vissa scener. Jag menar att detta framförallt beror på 

vad Lukas vill lyfta fram i sitt evangelium. Den enda scen som tydligt ändrar strukturen är 

Petrus förnekelse som Lukas lägger innan Jesus förhörs av rådet och därmed även flyttar 

förhöret till morgonen istället för natten. På så sätt förändrar han strukturen av både scenen i 

sig och tidsföljden i scenen efter. 

2.3 Harry Potters Passionsberättelse 

Innan jag undersöker makrostrukturen i Harry Potters passionsberättelse kommer jag att 

redovisa kort för vem Harry Potter är och vad som hänt honom innan vi möter honom vid 

dödens rand i den sista boken. 

Vem är Harry Potter? 

När Harry var en bebis försökte den onda trollkarlen Lord Voldemort döda honom. Han hade 

fått reda på att det fanns en profetia som sa att Harry skulle växa upp och bli den som dödar 

honom. Voldemort lyckas inte döda Harry eftersom Harrys mamma offrar sitt eget liv för 

honom och då lyckas skydda honom.108 Harry överlever med bara ett ärr i pannan. Han växer 

                                                             
108 Largen påpekar i sin artikel att det finns likheter mellan Harry som bebis och både Jesus och Moses. När 

Harry besegrar Voldemort som bebis uppstår flera tecken, såsom att ugglor flyger runt på dagen och 

fyrverkerier. Largen liknar dessa vid änglarna och stjärnan vid Jesu födsel. Harry måste också gömma sig undan 

ondska som Jesus flydde till Egypten och som Moses läggs i korgen för att fly undan döden. Largen, 2005, 7 

Även Cohen lyfter fram dessa likheter. Cohen, 2016, 60 
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upp och får reda på att han är en trollkarl. Vid elva års ålder börjar han på Hogwarts skola för 

häxkonster och trolldom. Voldemort lever vidare och försöker återta sin kropp vilket han 

åstadkommer under Harrys fjärde år på Hogwarts. Varje år konfronteras Harry och Voldemort 

men ingen av dem lyckas döda den andre. 

I den sjätte boken får Harry reda på att Voldemort är odödlig eftersom han har gjort 

horrokruxer. En horrokrux är när man genom att mörda någon sliter sin själ itu och gömmer 

en bit av själen i ett föremål. Harry och hans vänner måste nu leta reda på alla sju horrokruxer 

och förstöra dom för att Harry ska kunna döda Voldemort. När passionsberättelsen börjar 

rasar den sista striden mellan Voldemorts anhängare och den goda sidan på Hogwarts. Harry 

och hans vänner har lyckats förstöra fem horrokruxer men det finns fortfarande två kvar. 

Strukturen i Harry Potters passionsberättelse 

För att underlätta jämförelsen med strukturerna i passionsberättelserna i Markus och Lukas 

har jag valt att dela in Harry Potters passionsberättelse i sex akter. Dessa skulle även med 

fördel kallas scener men i min jämförelse blir det tydligare med akter då det bättre stämmer 

överens med min indelning av Markus och Lukas passionsberättelser se sida 14-15. Jag har 

försökt anpassa aktindelningen för att göra jämförelsen så smidig som möjlig utan att på något 

sätt tvinga in Harry Potter under evangeliernas struktur. 

Akt 1 Inledning och insikt 

Under slaget på Hogwarts efter den första striden ger Voldemort Harry ett ultimatum. Med en 

magiskt förstärkt röst som når ut över hela området säger han att Harry har en timme på sig att 

själv möta honom innan Voldemort själv ger sig in i striden och fler av Harrys vänner dör.109 

Harry får kort efter detta också genom ett minne, som hans före detta professor Severus Snape 

ger honom i samma ögonblick som ha dör, veta att han är en horrokrux. När Voldemort 

dödade hans mamma så slets hans själ i stycken och en del fastnade i Harry.110 Harry förstår 

då att för att horrokruxen i honom och således även Voldemort ska kunna dö så måste han 

frivilligt offra sitt eget liv utan att göra motstånd.111 

 

 

                                                             
109 Rowling, 2007, 529 
110 Rowling, 2007, 550-551 
111 Ibid.554 
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Akt 2 Den stora skogen 

Harry går, under osynlighetsmanteln, mot sin död, genom den stora skogen som ligger 

bredvid Hogwarts. Med sig har han återuppståndelsestenen med vilken man kan kalla tillbaka 

en avbild av någon som har dött. Med dess hjälp kallar han till sig sina döda föräldrar och två 

fadersfigurer. De går med honom, skyddar honom och hjälper honom i hans dödsångest.112 

Akt 3 Avada Kedavra 

Han anländer till Dödsätarnas (Voldemorts anhängares) läger. Harry avslöjar sig själv och 

möter Voldemort öga mot öga. Voldemort dödar honom med dödsbesvärjelsen, Avada 

Kedavra.113 

Akt 4 Dödsriket – Kings Cross Station 

Harry vaknar upp på Kings cross station. Där möter han den del av Voldemorts själ som fanns 

i Harry och Dumbledore, den före detta rektorn på Hogwarts som var Harrys mentor och som 

dog året innan. De har ett samtal om döden och Dumbledore förklarar att eftersom Voldemort 

använde Harrys blod för att komma tillbaka till livet så kan Harry nu välja om han vill 

återuppstå eller så att säga ta ett tåg vidare.114 

Akt 5 I Hagrids armar - Gravläggning 

Harry vaknar upp på samma plats som han dog. Voldemort och hans anhängare firar att Harry 

är död, bland annat så torterar Voldemort vad han tror är Harrys döda kropp genom 

tortyrbesvärjelsen Crucio115. Efter detta lägger de Harrys kropp i armarna på Hagrid, hans vän 

halvjätten och tar den med sig till slottet för att visa Harrys vänner att han är död och visa att 

Voldemort hade vunnit. Stor sorg utbrister när de får se Harry i Hagrids armar.116 En av 

Harrys vänner, Neville Longbottom, sätter sig dock upp emot Voldemort och lyckas döda 

Voldemorts orm, Nagini, den sista horrokruxen.117 

 

 

                                                             
112 Ibid, 559-561 
113 Ibid, 563-564 
114 Ibid, 565-569, 578-579 
115 Värt att nämna är att Crucio, som är latin, kan översättas till både tortyr och korsfästelse. Se Database of 

Latin dictionaries (Dictionaries of Ecclestical Latin, Stelten), Crucio (27/12 2016)  
116 Rowling, 2007, 580-58 
117 Ibid, 586-587 
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Akt 6 Återuppståndelsen  

Under tumultet som uppstår tar Harry på sig sin osynlighetsmantel och börjar slåss mot 

Dödsätarna samtidigt som fler av Harrys vänner anländer till slottet. Harry fortfarande med 

osynlighetsmanteln på sig söker efter Voldemort. När han finner honom mitt i Stora salen drar 

han av sig osynlighetsmanteln och visar sig vid liv till allas stora förvåning och glädje.118 

Harry och Voldemort möts nu i en duell och Harry vinner när Voldemorts egen 

dödsförbannelse slår tillbaka mot honom själv och dödar honom.119 

2.4 Likheter och skillnader mellan Harry Potter och evangelierna  

I denna jämförelse använder jag mig av den sammanlagda struktur som jag visar på s 14-15. 

Jag kommer alltså inte att diskutera skillnader och likheter mellan Harry Potter och Markus 

och sedan Lukas eller vice versa. Utan det som kommer redovisas är skillnader och likheter 

mellan Harry Potter och dessa två evangelier tillsammans. 

Som jag tidigare förklarat så har jag i min strukturindelning av Harry Potters försökt göra en 

aktindelning som matchar passionsberättelserna i Markus och Lukas utan att tvinga in 

historien om Harry Potter i en mall. Syftet av detta är att jämförelsen blir tydligare. För 

tydlighetens skull har jag också valt att lägga upp det så att jag jämför varje akt från 

evangelierna med den akt jag anser är den som är närmast dem i Harry Potter. Det innebär 

även att det finns vissa akter i evangelierna och en i Harry Potter som inte har någon motpart. 

Dessa diskuterar jag då för sig själva. Jag kommer sedan att sammanfatta i stora drag de 

likheter och skillnader jag ser. 

I min jämförelse blir det självklart en tolkningsfråga av vad jag anser är det viktigaste och 

mest framträdande i varje akt. Speciellt som det i princip inte finns någon akademisk 

forskning gällande detta så är jag utlämnad åt mina egna tolkningar. Det finns en forskare, 

Signe Cohen som bland annat beskriver likheter och skillnader mellan Harry Potter och Jesus 

i sin artikel ” A Postmodern Wizard: The religious bricalage of the Harry Potter Series”. Hon 

menar att Harry inte är en kristusgestalt utan en kristuslik-figur som även delar likheter med 

många andra mytologiska figurer.120 Utifrån denna analys av enbart Passionsberättelsens 

struktur vill jag undersöka hur jag kan ställa mig gällande Harrys likheter med Kristus.  

                                                             
118 Ibid, 587, 590 
119 Ibid, 595-596 
120 Cohen, 2016, 61 
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Akt 1 Markus och Lukas (Mark 14:1-14:11, Luk 22:1-6) jämfört med akt 1 Harry 

Potter 

Jesus passionsberättelses struktur, i min indelning, inleds med att översteprästerna beslutar om 

att han måste dö och att Judas förråder honom till dem för pengar.121 I Markus finns även scen 

2, kvinnan med balsamflaskan med.122 Harry Potters första akt inleds med Harrys insikt, 

genom Snapes minne, att han måste dö för att Voldemort ska kunna dö och hans vänner ska 

kunna överleva.123 

Likheter: 

I båda inledningarna finns det en tydlig bild av vad som kommer. Läsaren förbereds på Jesus 

och Harrys förestående död. Det är även så att det inte är de själva som handlar utan andra. 

Det är översteprästerna och Judas som beslutar om Jesus död och det är Dumbledore som 

berättar i Snapes minne om att Harry måste dö. 

Skillnad: 

Den stora skillnaden mellan dessa akter är att det inte finns några spår av en scen som den 

andra i evangeliestrukturen, smörjelsen i Betania, i Harry Potter. 

Akt 2 Markus och Lukas (Mark 14:12-25-Luk 22:7-38) 

Akt 2 i evangelierna beskriver den sista måltiden som Jesus äter med sina lärjungar.124 Något 

sådant eller något liknande finns inte i Harry Potter utan där går det direkt från inledning till 

nästa akt – den stora skogen. 

Akt 3 Markus och Lukas (Mark 14:26-52, Luk 22:39-53) jämfört med akt 2 Harry 

Potter 

Akt 3 i evangelierna beskriver både hur Jesus ber i Getsemane men också hur han arresteras 

och förs bort.125 Akt 2 i Harry Potter beskriver hur Harry går genom den stora skogen mot sin 

död tillsammans med sina föräldrar och fadersfigurer som kommit tillbaka från de döda.126 

 

                                                             
121 Mark: 14:1-2, 10-11, Luk 22:1-6 
122 Mark 14:3-9 
123 Rowling, 2007, 554 
124 Mark 14:12-25, Luk 22:7-38 
125 Mark 14:32-52, Luk 22:39-53 
126 Rowling, 2007, 560-561 
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Likheter:  

Det finns framförallt likheter i den första scenen i evangelierna, när Jesus ber till sin Fader, 

Gud. Både Markus och Lukas skriver om den ångest Jesus känner inför döden och att han 

söker stöd och hjälp i sin bön till sin Fader.127 Ångesten inför döden är även tydlig i Harry 

Potter när han funderar över om det gör ont att dö och samtidigt som han går förbi sina vänner 

utan att kunna be om hjälp, liksom inte Jesus heller fick någon hjälp av sina lärjungar. Men 

Harry får hjälp av sina föräldrar och två av hans fars vänner som varit som fadersfigurer för 

honom, som kommer tillbaka från döden för att gå med honom mot hans egen död.128 

En likhet som finns i den andra scenen i evangelierna och i Harry Potter är att både Jesus och 

Harry går frivilligt in i döden. Ingen av dem gör motstånd utan går döden till mötes medvetna 

om vad som väntar.129 Det finns också likheter gällande miljön, då Jesus befinner sig i en 

trädgård och Harry i en skog. 

Skillnader: 

Den stora skillnaden är att Harry inte blir häktad som Jesus utan går självständigt till den som 

vill döda honom. Men han möter ett par dödsätare på vägen och följer efter dem till 

Voldemorts läger under sin osynlighetsmantel.130 

Akt 4  Markus och Lukas (Mark 14:53 – 15:1, Luk 22:54b-23:1) 

Jesus går igenom flera rättegångar, i akt 4 ställs han inför den judiska auktoriteten.131 I Harry 

Potter finns det inga sådana element. Harry utsätts inte heller i denna scen för något hånande 

eller misshandel som Jesus. Det finns ett visst sådant element, där Harry utsätts för 

Cruciatusförbannelsen, som tillfogar personen oerhörd smärta, men det sker inte förrän efter 

Harry har dött och kommit tillbaka till livet och han känner inte heller av den eftersom 

Voldemorts trollstav inte har någon kraft emot honom.132 

Ingen av Harrys vänner eller anhängare förnekar heller honom som Petrus gör mot Jesus.133 

Tvärtom fortsätter de tro på honom även efter att de tror att han är död och Voldemort 

försöker lura dem att Harry smet iväg för att rädda sitt eget liv.134 

                                                             
127 Lukas 22:39-46, Markus 14:32-42 
128 Rowling, 2007, 560-561 
129 Markus 14:43-49, Lukas 22:47-53, Rowling, 2007, 554-561 
130 Rowling, 562-563 
131 Mark 14:53-65, Luk 22:66-71 
132 Rowling, 582 
133 Mark 14:66-72, Luk 22:54-62 
134 Rowling, 583-586 



30 
 

Akt 5 Markus och Lukas (Mark 15:2-20a, Luk 23:2-25) 

I akt 5 ställs Jesus inför först Pilatus och sedan, i Lukas, inför Herodes.135 Som jag 

konstaterade ovan finns det inga liknande element i Harry Potters passionsberättelse. Där går 

istället berättelsen direkt in på dödsakten. En stor skillnad som det tillför är att Jesus lidande 

blir betydligt mer utdraget än Harrys som istället möter sin död mycket snabbt. 

Akt 6 Markus och Lukas (Mark 15:20b – 41, Luk 23:26-49) jämfört med akt 3 och 5 

Harry Potter 

Akt 6 i evangelierna beskriver Jesus död och gravläggning. I Harry Potter är den uppdelad i 

två akter, akt 3 som beskriver Harrys död och akt 5 som beskriver gravläggningen.  Den 

mellanliggande akten, Akt 4 behandlas nedan. 

Likheter: 

Den stora likheten är naturligtvis att både Jesus och Harry dör och gravläggs.. Jag har valt att 

definiera det faktum att Harry läggs i Hagrids armar som en form av gravläggning. Cohen 

lyfter fram att Hagrid vid två tillfällen här hjälpt till att ”bringing the dead back to life”, då 

han burit Harry båda de gånger som Voldemort har försökt döda honom. Både som bebis och 

nu.136 Där finns den stora likheten mellan Jesus grav och Hagrid. Jesus kommer tillbaka till 

livet i sin grav och lämnar bara linnesvepningen efter sig (Luk 24:12) och Hagrid bär Harry 

tillbaka till livet. 

Skillnader: 

Även om döden och gravläggningen är en stor likhet finns det även stora olikheter i 

utförandet. Jesus korsfästs och själva döden och det som leder upp till döden har en stor plats i 

akten och beskrivs utförligt med många delar och historier runt den (Mark 15:21-41, Luk 

23:26-49). Harrys död sker istället snabbt och effektivt utan några omkringliggande 

berättelser och det är inte heller, som korsfästelsen, en smärtsam död utan snabb och 

smärtfri.137 

Det finns också stora skillnader vad det gäller gravläggningen. I Harry Potter är den 

symbolisk. Harry läggs som sagt i armarna på en av hans bästa vänner, halvjätten Hagrid. 

                                                             
135 Mark 15:1-15, Luk 23:1-25 
136 Cohen, 2016, 55 
137 Rowling, 2007, 564 
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Harry bärs sedan fram för allmän beskådan som ett bevis på att han är död. Han har dessutom 

redan kommit tillbaka till livet när detta sker.138  

Jesus kropp däremot tas ner från korset, sveps i linnekläder och läggs in i en klippgrav. 

Kvinnorna som kommit med från Galileen förbereder sig också för att behandla kroppen med 

kryddor och oljor efter sabbaten. Det är en mer påtaglig begravningsrit (Luk 23:50-56). Jag 

anser dock att det fortfarande går att kalla både dessa för en gravläggning och därför göra 

denna jämförelse. Även om den ena är av en mer symboliska form så fyller de här samma 

funktion, de för tillbaka den som gravläggs till livet. 

Akt 4 Harry Potter 

I den fjärde akten i Harry Potter berättas det om Harrys tid i vad jag kallar dödsriket, detta 

skrivs inte rakt ut i boken. För Harry är detta Kings cross station. Han möter där sin mentor 

Dumbledore och får svar på en del frågor, både om honom själv och om Dumbledore. Om 

detta sker så att säga ”på riktigt” eller inte får varken läsaren eller Harry reda på när han 

frågar Dumbledore om det. Dumbledore menar att det självklart har skett inne i huvudet på 

Harry men att det inte behöver vara mindre verkligt för det.139 

Cohen pekar ut att Kings Cross är en betydelsefull plats i Harry Potter böckerna, det är 

därifrån Harry åker till Hogwarts via ett magiskt tåg och det är också dit han kommer efter att 

ha dött. Hon menar att namnet, Kings Cross kan kopplas till Jesus korsfästelse och kors. Hon 

lyfter fram att om Kings Cross är tänkt som en referens till Jesu kors så både slutar och börjar 

Harrys magiska resa vid korset, vilket bildar en kristen allegori.140 Jag anser att det är en 

rimlig tolkning som Cohen gör men jag har valt att framförallt tolka Kings Cross som ett 

dödsrike, eller porten till dödsriket. Eftersom Harry nu redan är död och dessutom diskuterar 

med Dumbledore om han ska välja att gå tillbaka eller så att säga ta ett tåg vidare.141 

Markus och Lukas berättar inte något om vart Jesus befinner sig eller vad han gör mellan det 

att kvinnorna vid graven får reda på att han är borta och när de första lärjungarna möter 

honom på vägen till Emmaus.142 I Rowlings bok ger denna akt Harry ett val, han kan välja att 

gå tillbaka till livet eller att bege sig vidare. Jag menar att detta tyder på att Rowling beskriver 

                                                             
138 Ibid, 582 
139 Rowling, 2007, 579 
140 Cohen, 2016, 61 
141 Rowling, 2007, 578 
142 Luk 23:55-24:35 Det finns en beskrivning i det apokryfiska Nikodemusevangeliet gällande vad Jesus gör i 

dödsriket. Det finns även en liten anmärkning i 1a Petrusbrevet 3:19-20 att han steg ner och predikade för 

andarna i deras fängelse. 
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döden inte som ett slut utan som en fortsättning. Även att Harrys föräldrar och fadersfigurer 

kommer tillbaka från döden tyder på detta.143 

Akt 7 Markus och Lukas (Mark 16:1-8, Luk 24: 1-53) jämfört med akt 6 Harry Potter 

Likheter: 

Liksom vad det gäller akt 6 i evangelierna och akt 3 och 5 i Harry Potter finns det här 

egentligen endast en stor likhet. Att både Jesus och Harry återuppstår från döden. Cohen 

menar i sin artikel att det finns en tydlig likhet mellan hur Harry visar sig åter levande för sina 

vänner och Jesus när han möter sina lärjungar på vägen till Emmaus. ”There is a distinct echo 

of the revelation at Emmaus in the scene where Harry reveals to his faithful friends who have 

been grieving over his death that he is, after all, alive: 

Harry pulled off the Invisibility Cloak at last . . . The yell of shock, the cheers, the screams on 

every side of ‘‘Harry!’’ ‘‘HE’S ALIVE!’’ were stifled at once. The crowd was afraid, and 

silence fell abruptly and completely.”144  

 

Jag håller med Cohen om att kopplingen till Jesus uppståndelse går att se tydligt men jag 

menar att man tydligare kan koppla den till när Jesus visar sig för sina lärjungar i Jerusalem 

(Luk 24:36). Där visar han sig lika plötsligt för en större skara av sina lärjungar och är även 

med dem en längre tid innan himmelsfärden. Där anser jag att det finns mer likheter med 

Harry, som även han visar sig för alla sina vänner på samma gång och sedan stannar hos dem.  

 

Skillnader: 

I Lukasevangeliet visar Jesus sig för sina lärjungar på flera olika sätt, dels för de lärjungar 

som han möter på vägen till Emmaus, för Simon och för alla de samlade i Jerusalem.145 Som 

jag tidigare redogjort för återuppstår Harry inom en kort tidsrymd efter att han dött. Han 

håller också detta faktum hemligt och låtsas vara död under en kort tid.146 

En skillnad är inom vilken tidsrymd uppståndelsen sker. Jesus uppstår på den tredje dagen. 

Harry uppstår i princip i samma ögonblick som han dör. Det är inte tydligt hur lång tid det har 

gått mellan hans död och det att han vaknar upp på samma ställe men det är tydligt att det inte 
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kan vara någon längre period. Det är inte förrän efter Harry har vaknar som Voldemort 

skickar någon att undersöka om han verkligen är död.147 

En stor skillnad är också vad som händer efter att de kommit tillbaka från dödsriket. I Lukas  

tar Jesus med sig sina lärjungar till Betania, ger de sina sista instruktioner och far sedan upp 

till himlen (Detta finns inte med i Markus utan han skriver att  Jesus säger, på Olivberget, att 

han ska gå före sina lärjungar till Galileen Mark 14:28). Harry avslöjar att han är vid liv vid 

rätt ögonblick för att kunna utmana Voldemort. De duellerar och Voldemort dör. Harry lever 

och stannar kvar med sina vänner och i slutkapitlet som utspelar sig nitton år senare får vi veta 

att han har gift sig och har barn som nu i sin tur ska börja på Hogwarts.148 

3. Slutsats 

För att besvara min inledande frågeställning som lyder: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan makrostrukturen i Harry Potters 

passionsberättelse och makrostrukturerna i Markus och Lukas passionsberättelser?  

Har jag undersökt makrostrukturen i passionsberättelsen i Markus respektive Lukasevangeliet 

och likheterna och skillnaderna mellan dessa två. Jag har även undersökt makrostrukturen i 

Harry Potters passionsberättelse. Därefter gjorde jag en jämförelse mellan dessa 

makrostrukturer. Svaret på min frågeställning kommer således besvaras nedan: 

Jämförelsen visar tydligt att det finns både likheter och skillnader mellan makrostrukturerna i 

Markus- och Lukasevangeliet och Harry Potters passionsberättelse. För att förenkla kan man 

lyfta fram de största likheterna och skillnaderna. Det finns tydliga likheter i händelsekedjan: 

Inledning - där läsaren förbereds på det som kommer att ske, Dödsångest och bön om hjälp av 

förälder -  både Jesus och Harry går frivilligt, utan hjälp från de vänner som är närvarande, 

mot sin död och känner av en tydlig ångest inför vad som kommer att ske, Död och 

gravläggning, både Jesus och Harry blir dödade och gravläggs, även om detta sker på väldigt 

olika sätt, Uppståndelse, både Harry och Jesus uppstår från döden om än på olika sätt och med 

olika konsekvenser, Jesus far upp till himmelen efter att ha visat sig för sina lärjungar och 

Harry besegrar Voldemort och stannar kvar i livet.  

De stora skillnaderna som finns är både scener/akter som endast återfinns i evangelierna men 

också en akt som endast finns med i Harry Potter. Det finns inte med någon sista måltid i 
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Harry Potter och inte heller någon form av rättegång som det finns ett flertal av i 

evangelierna, både inför den judiska auktoriteten, Pilatus och Herodes.  Däremot finns det i 

Harry Potters passionsberättelse en redogörelse för vad som sker i dödsriket, något som inte 

finns med i evangelierna.  

En reflektion över just den sista stora skillnaden är att dödsriket i berättelsen om Harry Potter 

fyller en mycket viktig funktion där Harry får svar på en del frågor gällande sitt liv och varför 

han måste dö. Han har också ett tydligt val gällande om han vill återvända till livet eller inte. 

Cohen lyfter också fram hur själva namnet på platsen där Harry är, Kings Cross kan kopplas 

till Jesu korsfästelse. Det lyfter ytterligare en likhet till Jesus lidande och död även om jag har 

valt att  fokusera mer på dödsriket aspekten. Det är även intressant att detta är den enda scen 

som så att säga är tillagd i Harry Potter, som inte finns med i evangelierna. Detta eftersom det 

är en fråga som evangelierna inte ger något svar på, vad gjorde egentligen Jesus i dödsriket? 

Som jag tidigare nämnt så finns det andra berättelser (exempelvis Nikodemusevangeliet och 

Första Petrusbrevet) som vill fylla dessa luckor. Därför är det väldigt spännande att Rowling 

väljer att i ha med denna akt i Harrys passionsberättelse.   

De ovanstående är de likheter och skillnader som gör tydliga avtryck i makrostrukturen. Men 

det finns även en mängd likheter och skillnader på detaljnivå. Likheterna gäller tillexempel 

hur de båda befinner sig i en liknande miljö när de upplever sin dödsångest, Getsemane oh 

den Stora skogen. Det finns också flera exempel på skillnader. Det finns inget spår av en scen 

som smörjelsen i Betania i Harry Potter. Harry blir inte heller förnekad av sina vänner, 

tvärtom fortsätter de tro på honom även efter att de tror att han är död. Det finns också mycket 

detaljskillnader i hur de båda dör, gravläggs och uppstår. Kortfattat kan man säga att det i 

Harry Potter är ett enklare skeende medan Jesus upplever en mer lidelsefull och utdragen död, 

mer ritualer kring gravläggningen och att uppståndelsen sker på ett mer invecklat sätt där han 

exempelvis visar sig flera gånger och på olika sätt för lärjungarna. 

Jag anser dock att det trots dessa detaljskillnader finns en majoritet av likheter i 

makrostrukturen mellan evangelierna och Harry Potter. Det finns ett tydligt likadant 

händelseschema (även om vissa scener inte finns med eller är tillagda i Harry Potter). Men de 

största och viktigaste händelserna är representerade och är det dessutom på ett sådant sätt att 

det är tydligt att berättelserna delar en gemensam mall. Det finns dessutom ett tydligt drag av 

den självuppoffrande kärleken med i båda passionsberättelserna. 
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Cohen menar, som jag tidigare lyft, att Harry inte är en Kristusgestalt utan en Kristuslik-figur 

med även likheter från många andra mytologiska figurer.149 Jag menar dock att det i min 

granskning av passionsberättelsernas makrostrukturer finns så pass mycket likheter, både i 

stort och smått att Harry kan anses vara en tydlig Kristusgestalt. Kanske resultatet hade sett 

annorlunda ut i en vidare granskning av böckerna om Harry Potter men i just detta avsnitt 

menar jag att det finns avsevärda likheter. Det finns ett stort utrymme för vidare studier av 

detta slag gällande övriga delar av Bibeln och Harry Potter böckerna. Som jag tidigare nämnt 

finns det även likheter mellan Jesus och Harrys barndom och det finns även andra bibliska 

motiv som skulle kunna tillföra vidare perspektiv än vad som ryms i denna uppsats. 
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