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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att göra en tematisk jämförelse mellan Severus Snape i Harry Potter 

and the Half-Blood Prince och Harry Potter and the Deathly Hallows och Jesus Kristus i de fyra 

kanoniska evangelierna. De temata som kommer att vara utgångspunkten för min analys är 

utanförskap, självuppoffring och martyrskap.  

       Severus Snape figurerar i bakgrunden i samtliga Harry Potter- böckerna, men i The Half-

Blood Prince och The Deathly Hallows utvecklas han som karaktär och hans sanna identitet 

uppdagas. Läsaren får då veta att Snape har levt i ensamhet och fara på grund av 

självuppoffrande kärlek, och hans livsöde berör läsaren. Det finns dock en risk med det 

medlidande som läsaren kan erfara. Risken är att Snape endast ses som ett offer för sina 

omständigheter och inte som en målmedveten förkämpe för det godas seger. Snapes betydelse 

riskerar att förminskas. Jesus är också en karaktär som offrar mycket för det godas seger, men 

vars offerstatus inte överskuggar betonandet av hans målmedvetna kamp för det godas seger. 

Snape borde i likhet med Jesus ses som en man som målmedvetet strävar efter det godas seger, 

och inte som ett offer för sitt eget öde.  

        Jag tycker mig se att utanförskap, självuppoffring och martyrskap är centrala temata i 

berättelsen om Snape. Jag tycker mig även se att dessa tre temata är centrala i de evangeliska 

berättelserna om Jesus. I denna uppsats kommer jag att undersöka om utanförskap, 

självuppoffring och martyrskap är centrala i både Severus Snapes och Jesus levnadsöde. Om 

dessa temata visar sig vara centrala i bådas levnadsöden; vilka likheter och skillnader går att 

finna mellan Snapes utanförskap, självuppoffring och martyrskap och Jesus? Jag kommer också 

att undersöka om Snape kan ses som en Jesusgestalt. Om Snape kan ses som en sådan gestalt, på 

vilket sätt skiljer han sig som Jesusgestalt från Jesus Kristus i de fyra evangelierna?        

1.2 Metod 

Undersökningen är en jämförande studie mellan Jesus Kristus och Severus Snape i böckerna 

Harry Potter and the Half-Blood Prince och Harry Potter and the Deathly Hallows med bibeln 

som intertext. Jag kommer genom läsning av Harry Potter- böckerna med fokus på Snape 

jämföra honom med den bild av Jesus Kristus som tecknas i de fyra kanoniska evangelierna. Jag 
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kommer sedan att använda de tematiska undergrupperna utanförskap, självuppoffring och 

martyrskap som utgångspunkt för min jämförelse.  

1.3 Tidigare forskning  

I antologin Critical Perspectives on Harry Potter (2009)  har ”The Great Snape Debate” av Peter 

Appelbaum använts för diskussion av Snapes roll i händelseförloppet.
1
 ”Harry Potter and 

Christian Theology” av Peter Ciaccio från samma antologi har använts, då denna undersöker 

inslag av kristen tematik i Harry Potter böckerna.
2
 En uppsats som jag använt är D-uppsatsen 

”Severus Snape and the Concept of the Outsider: Aspects of good and evil in the Harry Potter 

series” av Nova Dahlén då denna erbjudit infallsvinklar på relationen mellan Snape och Harry 

Potter.
3
 En annan är C- uppsatsen “De splittrade själarna: en studie av symboliska uttryck i Harry 

Potter” av Sofia Arvidsson för infallsvinklar på symboliken i Harry Potter – böckerna.
4
  

        De utgångspunkter jag använt för teoridelen är Lina Sjöbergs Genesis och Jernet: ett möte 

mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser (2006)
5
 och Stefan Klints Romanen 

och evangeliet. Former för Jesusgestaltning hos Pär Lagerkvists prosa (2001).
6
 Från Sjöberg har 

teoretisk diskussion om intertextualitet mellan bibel och skönlitteratur hämtats. Hos Klint har jag 

hämtat terminologi till diskussionen av Snape som Jesusgestalt.  

1.4 Disposition  

Under resumé kommer en kortfattad introduktion till Severus Snape att tecknas för nödvändig 

bakgrundsteckning. Analysen kommer att vara indelad i tre delar utifrån temata. De tre delarna 

kommer därmed att vara utanförskap, självuppoffring och martyrskap. I varje del kommer jag att 

alternera mellan att diskutera Snape respektive Jesus. I den sammanfattande diskussionen 

diskuteras slutsatserna med fokus på Snape.  

                                                           
1
 Peter Appelbaum, ”The Great Snape Debate”, Critical Perspectives on Harry Potter, red. Elizabeth E. Heilman, 

New York, 2009, s. 83-100.  
2
 Peter Ciaccio, ”Harry Potter and Christian Theology”, Critical Perspectives on Harry Potter, red. Elizabeth E. 

Heilman, New York, 2009, s. 33-46.  
3
 Nova Dahlén, “Severus Snape and the concept of the outsider; Aspects of good and evil in the Harry Potter 

series”, D- uppsats publicerad vid estetisk-filosofiska instutitionen, Karlstads universitet, 2009.  
4
 Sofia Arvidsson, ”De splittrade själarna: En studie av symboliska uttryck i Harry Potter”, C-uppsats publicerad vid 

Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Högskolan i Gävle, 2010.  
5
 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, Hedemora, 

2006.  
6
 Stefan Klint, Romanen och evangeliet. Former för Jesusgestaltning hos Pär Lagerkvists prosa, Skellefteå, 2001.  
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1.5 Teori  

Sjöberg presenterar i sin avhandling en teoretisk modell för att tolka intertextualitet mellan 

bibeln och skönlitteratur.
7
 Enligt modellen ska en bibelreferens i en skönlitterär text analyseras 

på tre nivåer. Dessa tre är markör, sätt och effekt. I analysen kommer jag att använda mig av 

begreppen markör och effekt.
8
 En markör kan beskrivas som det ställe i en skönlitterär text där 

läsaren tycker sig se en koppling mellan texten och en bibeltext. En enkel markör kan vara en 

bibelreferens i form av exempelvis ett citat. Bibelreferenser i form av motiv eller tema kallas 

däremot för sammansatta markörer. Sammansatta markörer består av flera markörer tillsammans, 

även av olika typer, som bildar en större enhet. Till denna större enhet kan också knytas textuellt 

material som inte hade kunnat kallas markörer på egen hand, men som i samklang med övrigt 

material kan bygga upp motiv eller tema. Det är dessa sammansatta markörer i form av tema som 

är av relevans för min analys.  

Effekt handlar om vilken konsekvens som bibelreferenserna får på läsaren, det vill säga vad det 

är läsaren upplever som ett resultat av markörerna. Identifikation är ett exempel på effekt och 

med identifikation avses en jämförelse mellan en karaktär i den skönlitterära texten och en 

biblisk person. Något som kan vara nödvändigt att påpeka är att det är den som tolkar verket som 

länkar samman de båda karaktärerna, det är sällan som texten i sig självt gör det. Vilka 

implikationer som identifieringen får är alltså upp till läsarens tolkning av bibelberättelsen.  

        Stefan Klint diskuterar olika former av Jesusgestaltning i moderna romaner. Den form av 

Jesusgestaltning som är av intresse för denna analys är den postfigurativa Jesusgestaltningen och 

denna kan beskrivas som en form av Jesustransfiguration i en skönlitterär text. Klint beskriver i 

sin egen analys en postfigurativ Jesusgestalt som en karaktär som kan sägas representera den 

bibliske gestalten Jesus på ett indirekt sätt.
9
  Den postfigurativa Jesusgestalten är därmed 

närbesläktad med Sjöbergs identifikation; i båda fallen rör det sig om en identifikation mellan en 

karaktär och en biblisk gestalt. Men den postfigurativa Jesusgestaltningen avser alltså specifikt 

Jesus och betonar att det rör sig om en indirekt fiktiv gestaltning av Jesus.  

                                                           
7
 Sjöberg, 2006, s. 67f.  

8
 Sjöberg tar även upp termen sätt, som inte kommer att användas i min analys. Sätt handlar om hur en 

bibelreferens stilistiskt tar sig uttryck i en skönlitterär text.  
9
 Klint, 2001, s. 84ff.  
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Att diskutera Jesus som fiktiv gestalt är inte oproblematiskt. Inom kristologisk praxis skiljer man 

på föreställningen om Jesus som ett gudomligt väsen (”kristologi uppifrån”) och föreställningen 

om honom som en historisk person (”kristologi nedifrån”).
10

  Jag vill poängtera att jag inte tolkar 

Jesusgestalten som vare sig ett gudomligt väsen eller en historisk person, utan som en litterär 

karaktär. René Kieffer i hänvisar i sin artikel ”Den mångfacetterade kristologin i Nya 

Testamentet” i boken Jesustolkningar idag. Tio teologer om kristologi till begreppet ”den 

narrative Jesus” och därmed menas den bild av Jesus som ”de olika evangelierna tecknar genom 

sina berättelser och diskurser”.
11

  Det är denne narrative Jesus som kommer att avses i analysen. 

Märk väl att den första föreställningen om Jesus till viss del kan ingå i den om den narrative 

Jesus, men skillnaden mellan den narrative Jesus och den gudomlige Jesus är att den narrative 

Jesus enbart tolkas som en litterär karaktär.  

        I och med att jag ser Jesus som en litterär karaktär, ser jag också på bibeln som en litterär 

text, och inte som en religiös text. I min syn på bibeln som litterär text har jag har hämtat 

inspiration från Anna Clara Törnqvist i hennes avhandling om Christine Falkenland, Likt ett 

brustet halleluja. Där beskriver Törnqvist bibeln som en text med en dubbel funktion, en text 

med en dubbel existensform.
12

 Bibeln är både en litterär och en andlig text på samma gång, den 

har en andlig funktion likväl som den kan ha en litterär funktion. I denna analys kommer alltså 

bibeln att tolkas och användas som en litterär text i dess litterära funktion., och inte som en 

urkund i dess andliga funktion.  

1.6 Resumé  

Severus Snape är föreståndare för elevhemmet Slytherin, lärare i trolldryckskonst och sedermera 

i Försvar mot svartkonst på Hogwarts skola för häxkonst och trolldom. Severus Snape och Harry 

Potter hyser i samtliga böcker en ömsesidig motvilja för varandra.  I Harry Potter and the 

Deathly Hallows avslöjas att Snape på grund av sin kärlek till Harry Potters moder, Lily, 

beskyddat Harry från Voldemort. Snape har arbetat som dubbelagent åt den goda sidan emedan 

han spelat rollen som en dödsätare, en anhängare till den onde Voldemort, satt på uppdrag av 

Voldemort att infiltrera den goda sidan i rollen som lärare på Hogwarts.  

                                                           
10

  http://www.ne.se/kristologi.  
11

 Keiffer, 1995, s. 68. 
12

 Törnqvist, 2010, s. 22.  
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        Voldemort och hans anhängare dödsätarna anser att trollkarlar och häxor är mer värda än 

mugglare; vanliga människor utan magiska krafter. Voldemort försöker få herravälde över både 

trollkarlsvärlden och mugglarvärlden, och vill kuva mugglarna samt de trollkarlar och häxor som 

är släkt med mugglare. I sin ungdom var Snape en dödsätare, men började arbeta åt den goda 

sidan efter att Lily och hennes make blivit dödade av Voldemort. Snape hade sin beskärda skuld 

i detta, då det var han som bar fram en profetia till Voldemort. Denna profetia fick Voldemort att 

ta beslutet att Lily Potter, hennes make James Potter och deras son, Harry Potter, måste dödas.  

2.0 Analys  

2.1 Utanförskap  

Severus Snape bor i Spinner‟s End. En gata där husen har trasiga och igenbommade fönsterrutor 

och där en fabriksskorsten reser sig mörk och hotfull över området. Många gatlyktor är också 

trasiga och floden som rinner genom kvarteret beskrivs som smutsig och kantad av skräp. Utifrån 

beskrivningen av området verkar det röra sig om ett industriområde, tillståndet verkar vara 

förfallet och stämningen dyster. Det är också en plats där mugglare bor, inte trollkarlar och 

häxor. En gudsförgäten plats för de, kan vi förmoda, socialt utstötta mugglarna. En häxa som 

besöker Snape för första gången säger med en föraktfull ton: ”He lives here? Here? In this 

Muggle dunghill? We must be the first of our kind ever to set foot…”
13

     

       Det kursiverade ”here” betonar hennes oförståelse, men det är inte endast en oförståelse 

inför varför han valt att bosätta sig i en sophög. Det är en oförståelse inför varför han har valt att 

bosätta sig i en mugglarsophög. Häxan gör här en skarp åtskillnad mellan mugglarna, och de av 

hennes ”sort”, det vill säga trollkarlar och häxor. Eftersom häxan är en dödsätare ser hon sig 

själv som överlägsen mugglarna, och denna känsla av överlägsenhet förklarar hennes föraktfulla 

ton: hur kan han bo med dem? Häxan uttrycker indignation över att han nedlåtit sig att bo i en 

mugglarsophög. Denna passage, beskrivningen av Snapes bostadskvarter, säger oss något 

väsentligt om Snape: att han har valt att dra sig undan till ett förfallet industriområde hos 

mugglarna. Han har valt att, bokstavligt i form av geografisk plats, befinna sig utanför 

trollkarlsvärlden och i utkanten av mugglarvärlden.  

                                                           
13

 Rowling. 2007. s. 25ff.  
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         Om Snapes självvalda utanförskap är en markör, det ställe i den skönlitterära texten där jag 

ser bibelreferenser, så är de bibelställen som markören refererar till Markusevangeliets första och 

andra kapitel. I det första kapitlet beskrivs hur Jesus drar sig undan till en öde trakt för att be. I 

den öde trakten uppmanar han strängeligen en man som Jesus botat att inte avslöja för 

omgivningen vad som hänt. När mannen bryter löftet börjar folket börjar söka sig till Jesus, 

vilket får till konsekvens att Jesus inte längre vill uppehålla sig i städerna, utan fortsätter att 

residera i ”öde trakter”.
14

 I nästföljande kapitel sitter Jesus till bords med flertalet syndare under 

en middag. Det sticker i ögonen på de skriftlärde bland fariséerna, och de säger: ”Huru kan han 

äta med syndare?”.
15

 De skriftlärde gör här en stark åtskillnad mellan de socialt accepterade, och 

de som inte är socialt accepterade. De uttrycker indignation över att Jesus kan sitta till bords med 

dem. Beskrivningen av Jesus i de två kapitlen i Markusevangeliet säger oss något väsentligt om 

Jesus; att han är en man som har valt att dra sig undan till öde trakter och residera utanför 

städerna, samtidigt som han umgås med de socialt utstötta.  

        Snape har alltså i likhet med Jesus dragit sig undan till en självvald social isolering, och de 

väcker båda indignation hos omgivningen genom att inte anses vara tillräckligt finkänsliga med 

vilka de väljer att omge sig med. Men Snapes och Jesus utanförskap beskrivs inte alltid som 

självvalt. De beskrivs båda som individer som också ofrivilligt hamnat utanför den mänskliga 

gemenskapen. Detta illustreras i Snapes fall när Harry vid ett tillfälle i Harry Potter and the 

Deathly Hallows kliver in i Snapes minnen och får se glimtar från Snapes barndom. Om man i 

trollkarlsvärlden erhållit ett minne av en annan människa, kan man använda detta för att ta del av 

deras förflutna genom att titta in i en ”minneslund”, och bli en åskådare till hur de själva 

upplevde en särskild händelse. När Harry Potter erhåller detta barndomsminne av Snape och 

kliver in i det, så blir läsaren uppmärksammad på att Snape är utanför bland sina jämnåriga: ”… 

two girls were swinging backwards and forwards and a skinny boy was watching them from 

behind a clump of bushes”.
16

   

         Den magre pojken är Snape, och han iakttar de båda flickorna, vilka är Lily och hennes 

syster Petunia, på avstånd, dold bakom buskarna. Han är här en dold observatör som vill gripa in, 

som vill bli en del av gemenskapen. Harry lägger märke till att Snape ser på Lily som om han vill 

lära känna henne, men när Snape väl tar initiativ till kontakt misslyckas detta vid första försöket. 
                                                           
14

 Mark. 1:35 – 45.  
15

 Mark. 2: 16.  
16

 Rowling, 2007, s. 532.   
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Han beskrivs sedan som besviken; det syns på honom att han planerat detta initiativ från sin 

dolda position bakom buskarna, och att det hela gått fel. Läsaren blir i och hans starka reaktion 

på avvisandet uppmärksam på att det verkar röra sig om mer än ett rumsligt och temporärt 

utanförskap där Snape för stunden står avskärmad från sina medmänniskor bakom buskarna. Det 

verkar istället röra sig om ett socialt och permanent utanförskap. Att Snape gömmer sig i 

buskarna och väntar på rätt ögonblick att presentera sig, kan läsas på en metaforisk nivå som en 

bild av hans önskan att bryta igenom någon slags barriär; en barriär som avskärmar honom från 

andra människor. Denna osynliga barriär är det som är grunden till Snapes utanförskap, och kan 

också beskrivas på ett annat sätt: som ensamhet.  

        Snapes ensamhet bottnar inte endast i att han är utstött bland sina jämnåriga; hans 

hemförhållanden beskrivs inte heller som goda. Rowling har beskrivit Snape som ett barn 

”conceived outside of love”.
17

 När han blir vän med Lily, den enda nära vännen han någonsin 

har, framkommer av deras konversation att hans föräldrar bråkar mycket, och att han ser fram 

emot att börja på Hogwarts. Snapes fader är en mugglare, medan Snapes mor är en häxa, och 

detta gör Snape till ett så kallat Halvblod. Om komplikationer uppstår i hemmet på grund av 

föräldrarnas olika ursprung lämnas öppet, men när Lily frågar honom om hans far inte tycker om 

magi, svarar Snape att hans far inte tycker särskilt mycket om någonting alls.  

Snapes svar på frågan om hans far tycks indikera att fadern inte varit en positiv representant för 

mugglarvärlden, och en annan mugglare som Snape ofta möter, Petunia, kallar honom för ett 

”freak” på grund av att han är en trollkarl. När Snape väl kommer till Hogwarts som han har 

önskat, och introduceras till trollkarlsvärlden, blir inte heller denna tillvaro lyckad. På tåget till 

Hogwarts möter han James Potter för första gången och blir från första stund föremål för Potters 

och hans vänners förlöjligande. Trots att han har denna starka koppling till båda världarna, 

befinner han sig utanför båda. Han är utestängd från en positiv erfarenhet av mugglarvärlden, tar 

själv starkt avstånd från den och på Hogwarts är han ett mobboffer.   

            Jesus Kristus kallas i de fyra evangelierna för Människosonen och är Guds son som har 

fötts på jorden av en vanlig, dödlig kvinna. Han är därmed en man med en dubbel härkomst – å 

ena sidan gudomlig, å andra sidan mänsklig. Om man genom att använda bibeln i dess litterära 

funktion, analyserar den narrative Jesus, det vill säga Jesus Kristus som en litterär karaktär såsom 

han tecknas genom evangelierna, så verkar han trots sin ”upphöjda” position bland människor 

                                                           
17

 Appelbaum, 2009, s. 89.  
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inte vara särskilt priviligierad. Snarare så kan han tolkas som en man som befinner sig utanför 

den mänskliga gemenskapen. Precis som Snape verkar han vara omgiven av en osynlig barriär, 

och om beskrivningen av Snapes utanförskap ovan ses som sammansatta markörer, så kan 

beskrivningen av Jesus utanförskap vara de bibelställen som markörerna refererar till.  

          Hans utanförskap kan sägas ligga i att han är Människosonen, det verkar som om det 

uppstår sociala komplikationer på grund av hans dubbla härkomst. Den narrative Jesus relation 

till sin moder Maria framställs inte som oproblematisk och inte hans hemförhållanden heller. En 

passage där det går att se konflikt mellan Jesus och hans familj är när Jesus anhöriga kommer för 

att ta med sig honom hem när han är ute och predikar, eftersom de anser att han är ”från sina 

sinnen”. Vilket kan tolkas som ett annat sätt att uttrycka: vi borde nog stänga in vår galne son i 

hemmet. Vid samma tillfälle kommer också de skriftlärde och hävdar i sin tur att han är i 

maskopi med Belsebub. I vilken utsträckning som hans familj håller med de skriftlärde lämnas 

öppet, men det går att förmoda att Jesus såg det som ett svek från sin familjs sida. Senare när 

Jesus befinner sig inomhus samlas folk kring Jesus för att säga till honom att hans moder och 

hans bröder står utanför och väntar på honom, och ber honom att gå ut ur huset och bemöta dem. 

Då svarar Jesus att han inte vet vilken som är hans moder, och att han inte vet vilka som är hans 

bröder, och går inte ut för att träffa dem. Att Jesus befinner sig inomhus, bakom fyra väggar kan, 

i likhet med Snapes position bakom buskarna, läsas på en metaforisk nivå som hans fångenskap i 

sin identitet, hans fångenskap bakom sin egen osynliga barriär. Men att han vägrar att stiga ut ur 

huset kan ses som en ovilja från Jesus sida att förneka sin identitet för att kunna ingå i den 

mänskliga gemenskapen. Detta visar på en skillnad mellan Snape och Jesus. Snape vill bryta 

igenom barriären och bli en del av gemenskapen, medan Jesus accepterar sitt utanförskap. Han 

väljer att hellre stanna inuti ett avgränsat område där han är fri, än att bryta den osynliga 

barriären och stiga utanför det för att bemöta en mänsklig gemenskap som inte vill acceptera att 

han är Människosonen. Jesus visar här på en större självsäkerhet i sin egen person och identitet 

än Snape. Jesus är förvisso instängd i sin dubbla härkomst, men han vägrar att förneka sin 

identitet för att kunna bryta barriären, trots att familjen och de skriftlärde ifrågasätter Jesus 

mentala hälsa när han hävdar att han är Människosonen.  

         Om bibeln tolkas som en litterär text så är detta också sanning. Han är Människosonen som 

har kommit till världen med ett budskap att förmedla. Budskapet är dock inte Jesus egen lära, 

vilket han också påpekar, utan det är Guds lära. Jesus kan alltså sägas vara satt på ett uppdrag av 
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sin fader och vandrar från by till by för att för att förkunna Guds budskap. Detta är signifikant, 

eftersom det indikerar att Jesus står utanför massan eftersom han är sänd till jorden för att leda 

massan och att denna vilja hos Jesus att fullfölja sitt uppdrag försätter honom i ett utanförskap. I 

likhet med Snape är det inte endast Jesus relation med sin familj som avskärmar honom från den 

mänskliga gemenskapen, utan också med den övriga mänskliga gemenskapen.  

         Det finns en passage där Jesus återvänder hem till sin hembygd.
18

  Folket häpnar över hans 

förmågor, men ifrågasätter honom på samma gång och verkar inte vara välvilligt inställda till 

honom. Jesus svarar dem genom att säga att en profet aldrig är föraktad förutom i sin egen 

hembygd och utför inte så många kraftgärningar i sin hembygd. De övriga judarna säger om 

Jesus att han är en lögnare som hädar, och att han inte alls är Guds son, och Jesus gör senare 

revolt mot sin tids judendom. Eftersom Jesus själv är jude får hans uppdrag på jorden till 

konsekvens att han måste bryta med den grupptillhörighet som han tillhörde från födseln. 

        Jesus är som människa utestängd från den gudomliga sfären ovanför honom där hans fader 

finns. Men som Gud son kan han inte bli en del av den mänskliga gemenskapen, eftersom hans 

uppdrag är att predika Guds rike och fullfölja sitt uppdrag betyder det att han måste bli utestängd 

från mänsklig gemenskap. Jesus befinner sig alltså utanför båda världarna, trots hans starka 

koppling till dem båda. Jesus utanförskap blir tydligt, både hans familj, hans hembygd, de övriga 

judarna och de skriftlärde förnekar honom. I gengäld förnekar han dem. Mugglarna förnekar 

Snape. I gengäld förnekar Snape dem, som vi kan se genom att han föraktar mugglare och sedan 

blir dödsätare. 

        Här kan vi börja se identifikation mellan Snape och Jesus: Snape bär samma grundläggande 

drag av utanförskap som Jesus. Snape är självvalt socialt isolerad, ofrivilligt avvisad av 

omgivningen, och är i likhet med Jesus avskärmad från andra människor bakom en osynlig 

barriär. Men det finns en avgörande skillnad mellan Snapes och Jesus utanförskap.  

         Den osynliga barriären, avskärmandet från andra människor, handlar i Jesus fall om att han 

är utvald. Jesus är medveten om att han är Guds son, att han är den utvalde och att han är älskad 

av både sin fader och sin Gud. Jesus är utvald på grundval av gudomlig kärlek, och eftersom han 

är medveten om detta äger han också en självsäkerhet på sin egen förmåga och sitt eget syfte i 
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världen. Detta illustreras av att han vägrar att förneka att han är Människosonen för att kunna 

ingå i en mänsklig gemenskap, som när han väljer att inte gå ut ur huset.  

        Snape har dock till skillnad från Jesus ingen anledning att känna sig utvald. Han kan istället 

beskrivas som bortvald. Snape är inte utvald på grundval av kärlek, tvärtom, han är avvisad 

eftersom ingen älskar honom. Snape var den som ingen älskade, den som ingen ville ha; den 

bortvalde. När han väl får en vän för första gången som han dessutom älskar, Lily, så bryts deras 

vänskap efter ett tag. Som en konsekvens av detta har Snape ingen av den självsäkerhet som 

Jesus har, och Rowling beskriver Snape som fylld av osäkerhet.
19

 Snapes reaktion på sitt 

utanförskap kan ses som sammankopplat med att han känner sig bortvald och på grund av detta 

avvisad, han beskrivs som inåtvänd och tillbakadragen. Jesus reaktion på sitt utanförskap kan ses 

som sammankopplat med att han är utvald och på grund av detta avvisad, han för fram sig själv 

inför massorna och deklarerar öppet sin utvaldhet, som i Bergspredikan. Snape drar sig undan 

med en bok, när Jesus ställer sig upp på en sten.  

        Men trots denna skillnad så har Snape en mängd egenskaper som förstärker hans redan 

existerande utanförskap. Dessa egenskaper går också att finna i en analys av Jesus egenskaper, 

och även i hans fall förstärker de hans utanförskap.  Dessa egenskaper hos Snape bildar en 

mängd sammansatta markörer, och bibelställena som de har överensstämmelser med är Jesus 

egenskaper såsom de beskrivs i evangelierna. Jesus har förmågor som ingen annan människa har, 

och hans förmågor gör att han kan utföra underverk. Men att endast beskriva Jesus som en 

undergörare gör honom inte rättvisa, eftersom han använder sina förmågor i det godas tjänst. Han 

är en helare som botar sjuka. Han hjälper också människor som blivit demonbesatta, och 

använder sina förmågor till att försvara andra människor från onda makter. Han visar också upp 

en förmåga att själv göra motstånd mot onda makter; Jesus blir frestad av djävulen ute i öknen, 

men står emot hans frestelser.  

       Snape kan inte sägas vara en undergörare med förmåga att utföra gudomliga underverk, men 

han är ingen mugglare. Han är en trollkarl, vilket i sig betyder att han har speciella gåvor. Men 

Snape har inte endast denna speciella gåva att behärska magi; han behärskar också magi på ett 

skickligt sätt, han beskrivs som en mycket skicklig trollkarl. Voldemort beskriver honom som en 

begåvad trollkarl, och Appelbaum kallar hans talang för trolldryckskonst för hans ”superior 
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talent ”.
20

 Men att endast beskriva Snape som en skicklig trollkarl gör honom inte rättvisa. Han 

använder också sina förmågor i det godas tjänst. Snape är en helare som botar sjuka och visar vid 

upprepade tillfällen prov på sin förmåga att läka: ”His right hand [Dumbledores] dangled over 

the side, blackened and burned. Snape was muttering incantations, pointing his wand at the wrist 

of the hand, while with his left hand he tipped a goblet full of thick golden potion down 

Dumbledore‟s throat”.
21

 I en konversation med Harry Potter säger Professor Lupin, som är en 

varulv: ”Snape made the wolfsbane potion for me every month, made it perfectly, so I did not 

have to suffer as I usually do at the full moon”.
22

  

        När Harry av misstag råkar skada en annan elev mycket allvarligt med en trollformel, så 

kommer Snape och läker hans djupa sår snabbt och effektivt. I slutet av The Half-Blood Prince 

tänker Harry tillbaka på hur lätt det gick när Snape läkte denne elevs sår, och sätter Snapes 

läkekonst i kontrast till skolsköterskans Madam Pomfreys. Hon vårdar en sårad genom att badda 

hans sår med en grön salva; en behandling som framstår som ineffektiv i jämförelse med Snapes 

förmåga att läka.  

        Snape kan också sägas vara en försvarare mot mörka makter. I Harry Potter and the Half-

Blood Prince får han posten som lärare i Försvar mot Svartkonst, och lär ut diverse metoder för 

att undvika att bli skadad av svartkonst till eleverna. Snape beskrivs också som mycket duktigt 

på ocklumenering, vilket är konsten att försegla hjärnan från intrång på magisk väg. 

Legilimering är dess motsats, konsten att tränga in i hjärnan på magisk väg. Att använda 

ocklumenering fungerar som ett försvar mot legilimering. Den som använder legilimering kan 

tränga in i andras känslor och tankar och genom att få kunskap om dem, också manipulera 

människor. Voldemort beskrivs som en av de skickligaste någonsin, kanske den skickligaste, på 

legilimering. Snape beskrivs visserligen som duktig på ocklumenering, men det finns anledning 

att tro att han förmodligen måste vara en av de bästa någonsin på ocklumenering.  

        Att vara mycket skicklig på legilimering, som Voldemort, innebär att man kan läsa av 

människor som en lögndetektor, genom att snabbt tränga in i deras hjärnor för att se om de 

ljuger. Och trots att Voldemort är skicklig på legilimering lyckas han inte avslöja att Snape 

arbetar för den goda sidan som dubbelagent, och att Snape är en av Voldemorts närmsta män. 

Snape måste alltså vara så duktig på ocklumenering att han kan stå emot Voldemort försök till 
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intrång. Snapes förmåga till ocklumenering kan ses som en markör som refererar till Jesus 

förmåga till exorcism. Både demonbesatthet och legilimering går ut på att en ondskefull makt 

kan få kontroll över en människas innersta och därigenom utöva manipulation, och både Snape 

och Jesus visar sig skickliga på att stänga sådant inflytande ute. Jesus säger också att han ska lära 

ut till sina lärjungar att driva ut onda andar, och Snape försöker också lära ut ocklumenering till 

Harry Potter, så att han ska kunna skydda sig mot Voldemorts inflytande. 

         Här kan vi börja se mer än konturerna till identifikation mellan Snape och Jesus; de 

befinner sig båda i ett utanförskap, och Snape har läkande förmågor och kan skydda mot mörka 

makter. De har båda extraordinära förmågor som de använder i det godas tjänst. Men Jesus är 

inte endast en försvarare mot onda makter för att han kan driva bort dem. Han är den som ska 

försvara människan mot det onda genom att vara den gode herden, genom att leda människan 

mot den rätta vägen. 

         Jesus är en andlig vägledare. I hans vägledning ingår att samla lärjungar, och ge dem 

makten att bota sjuka och driva ut onda andar. Han ska alltså inte endast predika etisk 

rättfärdighet, utan rusta lärjungarna praktiskt för att kunna bekämpa ondskan. Jesus kan också 

sägas göra sitt eget liv till ett redskap i kampen mot ondskan, han ger vid flera tillfällen uttryck 

för att han vet vad som kommer att hända honom.
23

 Hans död är planerad i förväg, och en sådan 

vetskap medför möjligheten att även hans framställning av sig själv är planerad i förväg. Jesus 

har ett levnadsöde i form av Guds uppdrag, men det är i slutändan Jesus som måste göra valet att 

gå emot sitt öde.  

        Ytterligare identifikation mellan Snape och Jesus ligger i att Snape också kan ses som en 

andlig vägledare. I ”The Great Snape Debate” argumenterar Appelbaum för att Harry Potter 

böckerna kan läsas som en bildungsroman i samma tradition som exempelvis Goethes Wilhelm 

Meister
24

: En ung man leds mot sitt öde under inflytande av lärare som iscensätter viktiga 

händelser bakom kulisserna. Enligt denna tradition är eleven mer lik en lärjunge än en elev i 

vanlig mening, och läraren mer lik en vägledare än en lärare. Detta på grund av att det som 

eleven ska lära sig inte går att lära ut. Utbildningen ligger inte i curriculum, utan utbildning 

måste här definieras i fråga om att leda lärjungen mot ökad moralisk och andlig mognad. 
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       Lärarens funktion är att vägleda eleven mot de rätta valen, men eleven måste lära sig att 

självständigt fatta de rätta besluten, eftersom detta är utbildning som inte går att lära ut genom att 

undervisa på traditionellt vis eller genom predikan. Detta leder till att läraren måste iscensätta sin 

egen funktion i elevens utbildning, bakom kulisserna. Appelbaum argumenterar vidare för att 

Snape ska ses som läraren, och Harry som hans lärjunge, och att det är Snape som iscensätter 

allting som är av betydelse för att Harry ska kunna besegra Voldemort. Det är alltså Snape som 

styr Harry Potters verkliga utbildning, som leder Harry mot ökad moralisk och andlig mognad, 

bakom kulisserna.
25

  

       Men Snapes roll som vägledare innebär också att han har funktionen som en moralisk 

förebild för Harry Potter. Dahlén beskriver i sin uppsats hur Snape kan ses som ett moraliskt 

rättesnöre och förebild för Harry. Med det menas att Snape representerar det moraliska valet som 

Harry måste göra för att kunna besegra ondskan, och att Harry ska ta lärdom av Snapes 

levnadsöde för att kunna fullfölja sitt eget.
26

 Snape gör valet att offra sitt liv för Harry på grund 

av sin kärlek till Lily, och Harry måste i sin tur offra sitt liv för att kunna besegra Voldemort och 

ondskan, på grund av sin kärlek till dem som han älskar. Det moraliska valet som Harry måste 

göra är detsamma som det moraliska valet som Snape gör: Harry måste i likhet med Snape göra 

sitt eget livsöde till ett redskap i kampen mot ondskan, och måste också i likhet med Snape 

genom den fria viljan självmant välja att slåss mot ondskan. Snape kan ses som en vägledare på 

två sätt, som iscensättare av viktiga händelser i bakgrunden, och som moralisk förebild för 

Harry. Det är betecknande att det är Snape som skickar en Patronus, en skyddsbesvärjelse, till 

Harry som visar vägen till Gryffindors svärd; det är Snape som förser Harry Potter med svärdet i 

kampen mot ondskan. Svärdet är inom kristendomen en symbol för styrkan hos det goda.  

       Snapes roll som vägledare för Harry Potter illustreras i episoden när Harry hittar Snapes 

gamla lärobok. Det är en lärobok i avancerad trolldryckskonst, som Harry till synes 

oförhappandes kommer över. I läroboken uppger Snape aldrig sitt riktiga namn, han ger istället 

sig själv ett epitet; han kallar sig själv för Halvblodsprinsen. Läroboken visar sig ha ett 

besynnerligt inflytande på Harry, som inte har en aning om vem läroboken en gång har tillhört. 

Boken är fylld med klotter, och Harry befinner sig på en lektion där eleverna har blivit ombedda 

att använda boken för att framställa ett elixir. Klottret som finns i marginalerna, det vill säga 
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Snapes gamla marginalanteckningar från hans ungdom, rättar instruktionerna i läroboken. 

Klottret visar på ändringar i tillvägagångsättet i instruktionerna. Harry följer dessa, och 

konsekvensen blir att han blir den enda i hela klassen som lyckas med att framställa elixiret på 

ett tillfredsställande vis. Harry fortsätter att följa klottrets instruktioner, med följden att han blir 

den bästa eleven i sin årskurs på trolldryckskonst. Men läroboken innehåller också andra 

instruktioner, den innehåller trollformler som Snape själv har skapat:  

 

Harry felt however, that the Half-Blood Prince‟s copy of Advanced Potion-Making hardly qualified as a textbook. 

The more Harry pored over the book, the more he realised how much was in there, not only the handy hints and 

short cuts on potions that were earning him such a glowing reputation with Slughorn, but also the imaginative little 

jinxes and hexes scribbled in the margins which Harry was sure, judging by the crossings-out and revisions, that the 

prince had invented himself.
27

   

 

Det hör med all största sannolikhet inte till vanligheterna att elever är skickliga att de kan skapa 

sina egna trollformler. Det nämns inte någon annan gång i Harry Potter böckerna bland Harry 

och hans vänkrets. Hermione Granger är exempelvis en toppelev, men hon kommer inte i 

närheten av Harrys studieresultat när Harry följer bokens instruktioner. Harry blir efter ett tag 

förunderligt fäst vid läroboken, och som visats i citatet ovan ser Harry den inte som en lärobok i 

vanlig mening. Det beskrivs senare som att han istället uppfattar läroboken som en vägledare och 

en vän. När kritik mot anteckningarna och dess mystiske upphovsman förs fram försvarar Harry 

Halvblodsprinsen. Harry överväger också möjligheten, och hoppas, att boken skulle ha kunna 

tillhört hans far, James Potter. Harry vidtar även försiktighetsåtgärder för att slippa lämna ifrån 

sig läroboken, och vill absolut inte mista den.  

        Att Harry inte vill mista läroboken är inte underligt, eftersom den inte bara hjälper honom få 

bättre skolresultat, utan också hjälper honom att utveckla sina magiska krafter. När Harry hittar 

en instruktion i läroboken till en så kallad ”non-verbal spell”, en trollformel man utför utan att 

uttala den högt eller använda trollstav, tvivlar Harry på att han kommer att kunna utföra den. 

Sedan tänker Harry, att å andra sidan kanske jag kan lära mig den, eftersom Halvblodsprinsen är 

en så mycket bättre lärare än Snape. När Harry sedan bestämmer sig för att prova utföra en ”non-

verbal spell” så lyckas han med det.  

         Episoden om läroboken pekar mot två slutsatser. För det första att Snape redan som ung 

hade en överlägsen talang för trolldryckskonst, vilket ytterligare styrker att han inte är en vanlig 

trollkarl, utan en exceptionell trollkarl. För det andra att läroboken kan ses som ett exempel på att 
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Snape undervisar Harry bakom kulisserna som en vägledare. Att han från en dold position väljer 

att undervisa Harry för att inte avslöja sin rätta identitet. Appelbaum nämner också i sin artikel 

att när Harry först lär känna Snape som lärare i klassrummet har Snape få sociala eller 

pedagogiska egenskaper. Men läroboken visar att detta inte behöver betyda att han skulle vara en 

dålig vägledare för Harry. Appelbaum för också fram tanken att det inte var av en slump som 

Harry hittade läroboken, utan att det var ett planerat drag av Snape. Läroboken visar att Snape 

kanske inte är så usel på pedagogik som läsaren och Harry Potter alltid har trott.  

         Som lärare i klassrummet må framstå Snape som usel, men som Halvblodsprinsen blir han 

en vän och en vägledare för Harry. Det som Harry lär sig av boken medför att han utvecklar sina 

magiska krafter. Snapes dåliga prestationer som pedagog mot Harry i klassrummet kan delvis 

förklaras av att han hyser en genuin illvilja mot honom, samt av att Snape alltid verkat ha haft 

svårigheter med social kommunikation. Möjligheten att Snape medvetet gör sig till en sämre 

pedagog än han verkligen är kan förklaras av att Snape vill iscensätta sin egen roll, som en 

vägledare bakom kulisserna. För om Snape verkligen avslöjar sin sanna identitet för Harry, att 

han slåss för den goda sidan, så kan detta påverka Harrys agerande i kampen mot det onda, och 

Snape måste som alla goda vägledare leda Harry mot de rätta valen, inte peka mot dem med en 

pekpinne. Snape försöker med sitt eget levnadsöde som redskap lära ut det han vill att Harry ska 

förstå: att de som vill läka världen och rädda dem de älskar ibland också måste offra sin egen 

trygghet för det, och det kan inkludera sitt eget liv. 

       Nu kan mer än identifikation skönjas mellan Snape och Jesus. Snape kan börja diskuteras 

som en postfigurativ Jesusgestalt. Snape kan sägas representera samma sak som Jesus 

representerar. Viljan att offra sitt liv på grund av ett uppdrag för den goda sidan, och att vara en 

god vägledare. Men Snapes utanförskap blir förstärkt av att han är en helare, försvarare av mörka 

makter och en vägledare, eftersom han inte kan avslöja sitt rätta jag, varken för Harry eller för 

någon annan, utan måste arbeta bakom kulisserna och iscensätta sin falska roll som dödsätare. 

Det är endast Hogwarts rektor, Dumbledore, som känner till att Snape är dubbelagent samt 

beskyddar Harry. Jesus utanförskap blir också förstärkt av att han är en helare, försvarare mot 

onda makter och vägledare. Jesus tvingas stanna kvar inuti sin fångenskap utanför massan, han 

stannar kvar inomhus, eftersom han har fått i uppdrag av Gud att leda dem, och de är inte alla 

särskilt villiga att lyssna på Jesus. Snape måste också i likhet med Jesus offra sig för att kunna 

fullfölja sitt uppdrag. 
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2.2 Självuppoffring  

För att Snape ska kunna vara en god vägledare och helare krävs självuppoffring. I Snapes 

självuppoffring ingår att han överger sina egna preferenser, utövar stark självkontroll och 

iscensättar likgiltighet, och offrar personlig trygghet. Detta gör han på grund av självuppoffrande 

kärlek. Ovanstående komponenter kan ses som sammansatta markörer, och det går att finna 

motsvarande komponenter hos den narrative Jesus, det vill säga, som litterär karaktär.  

          Snape och Jesus residerar båda bland de som är socialt utstötta. Men det finns ingen 

anledning att förmoda att Snape tycker om de socialt utstötta bara därför att han bor ibland dem: 

han har varit en dödsätare och uttrycker förakt mot mugglare. Istället kan hans sociala isolering 

bland mugglare ses som en konsekvens av hans uppdrag, som en del av hans självuppoffring. Att 

vara dubbelagent medför att leva ett liv avskärmad från andra människor. För Jesus gäller samma 

sak: han erkänner att de han sitter till bords med är syndare, men påpekar att det inte är de friska 

som behöver läkare, utan de sjuka. Jesus sitter till bords med syndarna för att det är en del av 

hans uppdrag på jorden, för att hela de som behöver läkas. Det finns ingen orsak att tro att han 

sitter till bords med syndarna för att han tycker om deras sällskap. Detta kan ses som ett exempel 

på att Jesus överger sina egna preferenser för att fullfölja sitt uppdrag. I en annan passage är han 

också tveksam till att hjälpa en kvinna, på grund av att hon kommer från Kanaan, men han 

beslutar till sist att bota henne i alla fall.  

         Ett exempel på när Snape väljer att överge sina egna preferenser för sitt uppdrag är när han 

väljer att övervinna sitt hat mot James Potter, hans gamle mobbare och kärleksrival, för att 

skydda hans son, Harry. Trots att Harry också är Lilys son, är allt Snape kan se hos Harry en 

påminnelse om James hos honom. Det är till viss del förståeligt, eftersom Harry är väldigt lik 

James till utseendet. Snape beskriver vid ett tillfälle Harry som lika arrogant som sin far, och det 

är inte enda tillfället som Snape jämför Harry med hans far. Trots att Snape sammanblandar 

Harrys karaktärsegenskaper med hans fars, en projektion av sitt hat mot James Potter, hindrar 

inte hans motvilja mot både James Potter och Harry honom från att offra sitt liv för att skydda 

Harry, på grund av att han älskade Lily. Snape offrar sina personliga preferenser på grund av sin 

kärlek till en annan människa. Två vänner till James Potter som var med och mobbad Snape när 

han var yngre, Sirius Black och Professor Lupin, väljer han också att övervinna sin motvilja mot 

för att kunna utföra sitt uppdrag. Snape gör vad han kan för att lindra Lupins smärta som varulv 
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vid fullmåne och Snapes vilja att överse från tidigare fiendskap för att kunna samarbeta, 

illustreras när Dumbledore ber Snape och Sirius Black skaka hand med varandra och sluta fred. 

Snape tvekar, men gör det. Närhelst de personliga preferenserna står i vägen för hans uppdrag, 

låter han dem inte stå i vägen, utan övervinner dem, som Jesus gör när han botar kvinnan från 

Kanaan.  

       Snape offrar också sin personliga trygghet och visar sig modig. Harry kallar i slutet av The 

Deathly Hallows honom för ”probably the bravest man I ever knew”
28

 och Dumbledore 

berömmer också Snape för hans mod. Snapes mod belyses genom att han inte framställs som 

likgiltig inför faran han hamnar i, men att han inte heller låter rädslan kontrollera honom. Hans 

rädsla skildras i The Deathly Hallows innan Voldemort dödar honom. Då är Snapes ansikte som 

”a death mask” och är ”marble white”.
29

 Läsaren förleds kanske vid en första läsning att tro att 

han fruktar Voldemorts vrede, men när läsaren ser tillbaka på händelseförloppet efter avslöjandet 

om Snapes sanna lojalitet går det att se från en annan synvinkel: det är förmodligen fruktan inför 

att han inte ska kunna fullfölja sitt uppdrag som gör honom rädd.   

          I The Half-Blood Prince utmanar en häxa honom att svära en så kallad obrytbar ed för den 

onda sidan, och om man skulle bryta en sådan ed, så dör man. Han ansiktsuttryck beskrivs vid 

tillfället som tomt och uttryckslöst, och hans hand skälver en aning, men bara en aning. Utifrån 

beskrivningen som ges visar Snape inte tillräckligt mycket rädsla för att vara inte vara trovärdig i 

sin roll som en dödsätare som just svurit obrytbar lojalitet. Men det ges tillräckligt med 

indikationer för att läsaren ska uppmärksamma väl dold nervositet eller motvilja. Och för den 

läsare som känner till Snapes sanna lojalitet, kan motviljan och rädslan ses för vad den är; inte 

som feghet utan som mod.  

         Till skillnad från dem som är helt öppet emot Voldemort, kan inte Snape visa sin rädsla 

eller sin motvilja öppet. Han måste utöva stark självkontroll och iscensätta likgiltighet. I början 

av The Deathly Hallows samlas dödsätarna för ett möte. Under mötet håller Voldemort en 

kvinnlig lärare på Hogwarts fången, och dödar henne sedan. Innan Voldemort dödar henne ber 

hon till Snape om hjälp. Men han kan ju inte rädda henne utan blir tvungen att istället titta på 

medan Voldemort dödar henne. De moraliska dilemman som Snape utsätts för i och med sin roll 

son dubbelagent är digra och illustreras både i föregående situation och i och med att han svär 

                                                           
28

 Rowling. 2007, s. 607.  
29

 Rowling, 2007, s. 526.  



20 

 

den obrytbara eden. Hans förmåga till självkontroll och mod illustreras i denna passage då han 

stirrar både rädslan och ondskan i ansiktet: “His red eyes [Voldemorts] fastened upon Snape‟s 

black ones with such intensity that some of the watchers looked away, apparently fearful that 

they themselves would be scorched by the ferocity of his gaze. Snape, however, looked calmly 

back into Voldemort‟s face.”
30

 

        Ett annat exempel på de moraliska dilemman som han utför i sin roll som dubbelagent, och 

den starka självkontroll han måste utöva för att klara av det, är när Dumbledore ber Snape att 

döda honom. Han är redan dömd att dö inom en snar framtid, på grund av en förbannelse. När 

Snape berättar för Dumbledore att han inte har långt kvar att leva, säger Dumbledore att han vill 

att Snape ska döda honom. Dumbledore är en mycket mäktig trollkarl och den som Voldemort 

fruktar mest efter Harry, och Dumbledore påpekar att om Snape dödar honom, så kommer 

Voldemort att lita fullständigt på honom.  

         Snape vägrar från början bestämt, och hänvisar till sin själs tillstånd, vilket indikerar att det 

är en handling som kommer att medföra personligt obehag för honom. Han vill inte döda 

Dumbledore på grund av att han instinktivt känner att hans själ kommer att ta skada. Men till slut 

lyckas Dumbledore övertala honom, genom att kalla det för att Snape gör Dumbledore en 

”tjänst”, och påminna honom om vilka strategiska fördelar det kommer att ge Snape som 

dubbelagent. Snape väljer att gå igenom allt detta, att till fullo axla bördan av att fullfölja sitt 

uppdrag, på grund av självuppoffrande kärlek.  

          Självuppoffring och martyrskap är vanligt förekommande i Harry Potter-böckerna. I de två 

sista böckerna när kampen mellan gott och ont går mot sin uppgörelse, offrar flertalet karaktärer 

livet för Harry Potters skull och för att Lord Voldemort ska kunna besegras. Några som dör i 

kampen för det goda är Dobby, en husalf som Harry har räddat undan slaveri, Harrys bäste vän 

Rons bror Fred, Professor Lupin och hans flickvän Nymphadora Tonks, läraren Alastor Moody, 

Dumbledore och Sirius Black, Harrys gudfar. Alla hjälper de till att beskydda Harry Potter, och 

dör i strid när det gör det. Dumbledore kallar Harry för en mycket osjälvisk person, och Harry 

offrar sig själv för att besegra Lord Voldemort. Harry uttrycker i den sista boken oro över att så 

många är beredda att offra så mycket för honom, något som Ron tillrättavisar genom att påpeka 

att det inte är första gången som de offrat sig för honom. Peter Ciaccio skriver i ”Harry Potter 
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and Christian Theology” att kärlek, tillit och ärlighet i Harry Potter -böckerna alltid beskrivs som 

att föredra framför allt annat, även om det innebär att utsättas för fara.  

         En särskild form av självuppoffring, självuppoffrande kärlek, är vanligt förekommande i 

Harry Potter- böckerna. Självuppoffrande kärlek är orsaken till Voldemorts fall både den första 

och den slutgiltiga gången. Harry är den enda som någonsin har överlevt dödsförbannelsen från 

Voldemort, Avada Kedavra, och anledningen till att han överlevde är att Lilys kärlek var så stark 

att den hindrade besvärjelsen från att skada Harry. Hon använde sin egen kärlek som en sköld 

mot Voldemorts ondska, och valde att offra sig för sin son. Kärleken beskrivs som något som 

kan besegra ondskan: ”So, when the prophecy says that I‟ll have ‟power the Dark Lord knows 

not‟, it just means – love?‟ asked Harry […] Yes – just love, said Dumbledore.”
31

  

         Dumbledore berättar också att det finns en orsak till att Harry aldrig känt sig lockad av 

Svartkonster och av att bli en anhängare till Voldemort – hans förmåga att älska. Dumbledore 

påstår att det är förmågan att älska som skyddar mot ondskans lockelse, som i Harrys fall. Men 

förmågan att älska kan också förgöra ondskans kraftanspråk, som när Lilys kärlek står emot 

Voldemort. Det är dock inte endast Lilys kärlek till Harry som möjliggör för Harry att vara den 

som slutligen förgör Voldemort. Det är också Snapes kärlek till Lily. Det som Dumbledore säger 

i föregående passage kan appliceras på Snape. Det är Snapes förmåga att älska som slutligen 

omintetgör lockelsen som ondskan har på honom, och det är Snapes kärlek till Lily som får 

honom att anta uppdraget att beskydda Harry.  

         Ondskan har haft en lockelse på Snape, och hans förkärlek för svartkonsten fick honom 

som ung att bli en dödsätare. Några av de trollformler som han skapat i unga år och som finns 

nedskrivna i läroboken i avancerad trolldryckskonst är mycket skadliga, som exempelvis 

trollformeln Sectumsempra. Det är denna trollformel Sectumsempra som Harry använder på den 

elev som Snape får hela för att han blir så illa skadad. Snape kallar också Sectumsempra med 

egna ord för mörk magi. När Harry har sin första lektion i Försvar mot Svartkonster med Snape 

som lärare lägger han märke till att han talar om svartkonsten med ömhet i rösten. Men han 

börjar efter Lilys död att ändra sin inställning till svartkonst. Oavsett om Snape fortsätter att ha 

en dold förkärlek för svartkonst eller inte, så väljer han efter hennes död att inte utöva svartkonst. 

Han går från att vara en dödsätare till att bli dubbelagent för den goda sidan. Snape älskade Lily 
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när ondskan fortfarande hade en lockelse på honom, men det är först efter Lilys död som han 

inser att ondskans pris är att offra och förlora kärlek. Snapes lockelse till ondskan, hans villighet 

att vara en dödsätare, är det som gör att han förlorar Lily.  

         Efter att Lily blivit dödad av Voldemort visar Snape förutom sorg, också ånger inför vad 

han har gjort. Det är en skuld som försätter honom i en sorts själslig återvändsgränd eller död; 

Snape säger att han önskar att han vore död. Dumbledore föreslår att han istället ska bära bördan 

av sin skuld, så Snape lyssnar på rådet och går med på att beskydda Harry Potter. Men på ett 

villkor: att ingen någonsin får veta. Han får här rollen som syndaren som vill göra bot, men 

orsaken till att han väljer att göra bot är inte för att han vill bli fri från skuld så att han kan börja 

om på nytt. Detta visar han eftersom han i sin roll som dubbelagent inte endast väljer att dö för 

att beskydda Harry, utan också väljer att offra sitt liv medan han ännu lever; sin livskvalitet. 

Snape väljer att göra bot för att hans kärlek till Lily är tillräckligt stark för att vara 

självuppoffrande. Han gör inte bot genom att enbart ångra sig på ett själsligt, emotionellt plan, 

han gör bot genom att offra sig själv för att läka den skada som han har tillfört. Han väljer att 

göra sitt eget liv till en del av uppdraget, och gör sig själv till ett redskap.  

        Berättelsen om Snapes självuppoffrande kärlek för tankarna till kärleksbudskapet som Jesus 

predikar, men för att ytterligare diskutera Snape som postfigurativ Jesusgestalt måste samma 

komponenter av självuppoffring och självuppoffrande kärlek undersökas hos Jesus. Men för att 

undersöka detta i berättelsen om Jesus måste vi först diskutera honom som moralisk förebild, 

som redan har gjorts angående Snape.           

        Jesus har kommit till jorden för att vägleda människorna. Han ska vara den gode herden för 

människorna, och sprida Guds budskap; han är satt på ett uppdrag. Men det finns anledning att 

betvivla att det som ska läras ut till människorna endast ska läras ut i form av hans predikande: 

Varför ska han i så fall offras? Varför äger passionsberättelsen rum? I evangelierna ges ingen 

förklaring till på vilket sätt som Jesus självuppoffring ska frälsa människorna. Jag hävdar att det 

går att tolka evangelierna som att det är Jesus livsöde i sig självt som är den verkliga läran, och 

inte primärt hans predikan. Att Jesus iscensätter sin egen funktion i händelserna som leder fram 

till passionsberättelsen, för att han ska kunna tjäna som ett moraliskt rättesnöre för sina lärjungar 

och mänskligheten.  Omständigheter i evangelierna finns som stödjer en sådan tolkning. Det 

nämns inte uttryckligen hur Jesus självuppoffring ska frälsa människorna. Men det nämns att han 

inte är på jorden för att döma människorna, utan för att världen ska ”bliva frälst genom 
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honom”.
32

  Han visar också att han kan förutspå sitt eget öde, och vet exempelvis redan från 

början att Judas kommer att förråda honom.  Jesus talar också om att man måste lära ut till 

flertalet människor i liknelser, för annars förstår de inte, och han kallar dessa människor för 

blinda. De blinda behöver alltså få något framställt för sig bildligt för att budskapet ska nå fram.  

        Jesus kritiserar också specifikt och ofta en särskild dålig sida hos mänskligheten: 

hycklandet.  I ljuset av hans eget fördömande av människans hycklande är det signifikant att 

notera i vilken hög grad som Jesus själv är motsatsen till en hycklare: han lever som han lär. Att 

Jesus lever som han lär blir tydligt om man läser passionsberättelsen mot bakgrund av 

predikningarna. Jesus predikar att man inte ska döma, att man ska förlåta, göra gott mot dem som 

hatar en och välsigna dem som förbannar en.   

           Jesus blir offer för en orättvis dom, torteras och hängs upp på korset medan folket 

bespottar och hånar honom. Det är folket som kräver att han ska korsfästas, och som vi tidigare 

sett lever han i ett utanförskap där han hamnar i social isolering och stöts ut på grund av vem han 

är. Han uttrycker vid ett flertal tillfällen ett stort förakt för flertalet människor. Dock låter inte 

Jesus deras hat och hån påverka hans uppdrag att vara en vägledare och en helare: ”Fader, förlåt 

dem; ty de veta icke vad de göra”.
33

 

          Han talar också om att lärjungarna kommer att få lida för hans skull, och att de kommer att 

få göra en uppoffring för att ta emot frälsningen: ”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig 

själv och varje dag ta sitt kors och följa mig”.
34

 När Jesus säger att han ska vara vägledaren, 

predikar han inte endast för människorna hur de ska leva; han leder vägen och visar hur man går 

tillväga: ”Har nu jag, eder Mästare och Herre, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två 

varandras fötter. Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra såsom jag har gjort mot 

eder”.
35

 Vi har sett att Jesus under korsfästelsen lever som han predikar. Jesus predikar också att 

människorna ska älska varandra. Sedan säger Jesus att hans bud är att människorna ska älska 

varandra, på samma sätt som Jesus älskar dem. Jesus kärlek till människorna betonas också innan 

den sista måltiden; han har alltid älskat människorna, och ger dem ett yttersta bevis på sin kärlek.  

Detta yttersta bevis avser handlingen att tvätta sina lärjungars fötter, varefter Jesus betonar att 

han ska vara ett föredöme för dem. Att han är ett föredöme är således det yttersta beviset på hans 
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kärlek, och som ett föredöme är han också deras tjänare. I föredömet ingår att lära dem att de ska 

behandla varandra såsom han behandlar dem, att de ska älska varandra såsom han älskar dem. 

Jesus tjänar mänskligheten genom att uppoffra sig för dem i syfte att vara ett moraliskt 

rättesnöre, en moralisk förebild. Jesus väljer att lida för människornas skull på grund av hans 

kärlek till människorna. Jesus praktiserar självuppoffrande kärlek. Han gör sitt eget livsöde till 

ett redskap för att bekämpa ondskan och iscensätter sitt eget framträdande. Detta stöds av att han 

vet vad som kommer att hända i förväg, och att han medvetet undanhåller information för 

människorna, tills de är mogna för den. Han visar även på självuppoffring genom mod och 

övergivandet av trygghet; han bestiger korset och fullföljer sitt uppdrag trots att han vet vilket 

lidande som väntar.  

         Innan Jesus förs bort till korset skildas Jesus rädsla och ångest inför det stundande lidandet. 

I Getsemane, alldeles innan han ska bli förråd och övergiven av sina lärjungar, vilket Jesus har 

vetskap om, säger han att hans själ är mycket bedrövad, och beskrivs som att vara i stort själsligt 

lidande. Sedan ber han lärjungarna om att de ska försöka fly, men just då kommer dock Judas 

och de som är utsända för att gripa Jesus, och tar på sig sitt kors, precis som han ber sina 

lärjungar att göra.  

          Snape kan nu diskuteras som en postfigurativ Jesusgestalt. Jesus har diskuterats som 

moralisk förebild och fungerar som en sådan för sina lärjungar. De efterlevande människorna, 

särskilt lärjungarna, ska efter Jesus död läka världen genom att följa Jesus exempel, ta på sig 

samma kors som han gör, den självuppoffrande kärlekens kors. Jesus representerar 

självuppoffrande kärlek, där han väljer att lida för kärlekens skull. Snape fungerar på samma sätt 

som en moralisk förebild för sin ”lärjunge” Harry, och även i Snapes fall är det hans lärjunge 

som ska läka världen genom att följa Snapes moraliska förebild. Snape representerar också 

självuppoffring på samma sätt som Jesus. Identifikationen mellan Snape och Jesus görs genom 

att titta på dessa överensstämmande komponenter, där bibelställena om Jesus levnadsöde har 

likheter med Snapes levnadsöde, och passager om Snapes levnadsöde därmed bildar 

sammansatta markörer.  

2.3 Martyrskap 

Jesus passionshistoria handlar om hur Jesus som martyr blir förföljd, hatad, grymt behandlad och 

dödad på grund av sin övertygelse. Snape blir också dödad på grund av sin övertygelse. 
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Övertygelse används här för att beskriva det som ligger till grund för Snapes åtagande av sitt 

uppdrag, riktningen på hans moraliska kompass. Att tala om Snapes övertygelse är alltså 

detsamma som att tala om det som får honom att bli en vägledare åt Harry, helare och 

dubbelagent för goda sidan.  

       Men vari ligger Snapes övertygelse? Hans övertygelse har sin grund i tron på sin egen skuld, 

och tron på att han kan försona och läka den. När han hamnar i den själsliga återvändsgränden så 

är det tron på att han kan läka och försona konsekvenserna av sitt handlande som får honom att 

leva vidare. Det kan liknas vid Snapes Getsemane; Snapes ångest handlar inte bara om vad han 

har gjort, utan i likhet med Jesus också om vad han kommer att tvingas genomgå. Precis som 

Jesus reaktion är att fly undan sitt öde, är Snapes reaktion också att fly undan sitt öde: han önskar 

att han vore död. Att leva vidare skulle vara att fortsätta bära bördan av sin skuld, och han vill 

hellre dö än att nedstiga i ett själsligt dödsrike. En skillnad mellan dem är att Jesus blir oskyldigt 

dömd av folket, men Snape dömer sig själv, och han finner sig själv skyldig, på rättvis grund. 

Sedan väljer Snape att ta sitt kors, att påbörja sitt nya livsöde. 

        Snapes Golgata och korsfästelse påbörjas vid samma tillfälle, tillfället då han går med på att 

bära sitt kors: ”Snape regained control of himself, mastered his own breathing. At last he said, 

„very well. Very well. But never – never tell, Dumbledore!‟”.
36

 Detta kan liknas vid den 

förlikning inför sitt öde som infaller över Jesus mitt under hans ångest i Getsemane: ”Min fader, 

om detta icke kan gå ifrån mig, utan jag måste dricka denna kalk, så ske din vilja”.
37

 Men innan 

Getsemane, Golgata och korsfästelsen blev Jesus döpt. Kan man finna något som motsvarar 

Jesus dop hos Snape?  

         I uppsatsen ”De splittrade själarna: om symboliska uttryck i Harry Potter ”visas att 

symbolik är ymnigt förekommande i Harry Potter- böckerna. Djuret som är en symbol för 

Slytherin är ormen. Snape är inte bara elevhemsföreståndare för Slytherin, hans familj har varit i 

Slytherin länge och Snape känner redan innan han valts in i elevhemmet att det är där han hör 

hemma, och han har alltså starka kopplingar till Slytherin. Arvidsson påpekar att ormen kan ses 

som en symbol för ondska, och att Voldemort beskrivs som ”ormlik”.
38

 Men ormen kan också 

vara en symbol för förnyelse och återfödelse; som illustreras i ordspråket ”att ömsa skinn”. 

Ormen kan även vara en symbol för läkekonst och helande krafter: exempelvis Asklepios‟ 
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eskulapstav eller i fjärde mosebok.
39

 Vatten är Slytherins element, och reningsriter med vatten 

förekommer i många religioner, och så även i kristendomen med dopet. Dopet kan beskrivas som 

en ritual som renar från synden och verkar förnyande.  

         Snapes dop kan sägas vara när han väljer att göra sig till ett redskap för att rena och läka 

världen från sitt eget brott, eftersom det innebär en själslig omvändelse för honom. I slutet av 

The Deathly Hallows visar Snape på en omsorg om sin själ när Dumbledore ber Snape att döda 

honom. Det påpekas också att Snape ända sedan Voldemorts fall gjort allt i sin makt för att rädda 

någons liv. När Snape i sin barndom lär känna Lily, som är mugglarfödd, frågar hon Snape om 

det gör någon skillnad om man är mugglarfödd eller inte. Han svarar då att det inte gör någon 

skillnad, och att hon själv är ett bevis på det. Snape visar i denna passage att han värderar 

kärleken högre än dödsätarnas värderingar, och att det är först när han inte kan erhålla hennes 

kärlek som han låter ondskan utöva sin lockelse på honom. Snapes övertygelse efter hans dop 

ligger i att han kan försona sin synd mot Lily och mot världen. Det är själva världen som Snape 

försöker rädda och läka, genom Harry Potter; den som är utvald till att bekämpa Voldemort.          

        Enligt en profetia, samma profetia som gjorde att Lily och James dog på grund av Snape, 

eftersom det var Snape som överlämnade profetian till Voldemort, är Harry eventuellt den 

utvalde, den som ska besegra Voldemort. Inom kristendomen är det bestämt från begynnelsen att 

skrifterna och profetiorna ska gå i uppfyllelse, det vill säga att Jesus ska komma och frälsa 

människorna. Men i Harry Potter beskrivs profetiorna på ett annat sätt. Enligt Dumbledore går 

profetior i uppfyllelse för att människor tror på dem, de är med andra ord självuppfyllande.  

        Profetian om den utvalde handlar eventuellt om Harry Potter, den kan också avse Neville 

Longbottom, en karaktär som har en betydande roll i Harry Potter -böckerna. I slutet av The 

Deathly Hallows är det också Neville som hugger av huvudet på Voldemorts orm, Nagini, där 

Voldemort genom svart magi har bevarat en del av sin själ. Harry har redan försvagat 

Voldemort, men det är Neville som genom att hugga av ormens huvud med ett svärd, samma 

symbol för godhetens styrka som Snape sänt till Harry, lyckas försvaga honom så mycket att han 

kan dödas. Profetian går alltså i uppfyllelse. Med tanke på den ambivalenta synen som 

framkommer i Harry Potter- böckerna på profetior, och på tvetydigheten om vem profetian 

verkligen avser, kommer Harry alltså eventuellt att besegra Voldemort.  
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        Detta säger oss något om Snapes martyrskap: profetiornas lynnighet får till konsekvens att 

världens öde vilar på Snape. Om han är en god vägledare och moralisk förebild åt Harry, så 

kanske Harry har en chans att besegra Voldemort. Harry är ju inte bara den utvalde enligt en 

profetia, han har visat på en särskild förmåga för att motstå Voldemort. Det har han ju gjort en 

gång förut: han kallas pojken som överlevde. Det är betecknande att Snape konstant för på tal 

och hånar Harry för att han anses vara den utvalde, det är nämligen detta som gör Snapes 

uppdrag så svårt att genomföra. När han väljer att beskydda Harry med försakan av sitt eget liv 

är det inte endast en fråga om att skydda ett barn till den kvinna han älskade, det är också en 

fråga om att frivilligt göra sig till riskornet på vågen i kampen mellan gott och ont.  

        Snape blir inte endast en martyr på grund av sin självuppoffrande kärlek till Lily, han blir en 

martyr för övervinnandet av ondskan. Hans levnadsöde är med andra ord från och med hans dop 

att läka den skada han gjort världen som dödsätare genom att aktivt hindra ondskan från att 

segra, både genom Harry och genom att vara dubbelagent. Snapes ånger och hans beslut att 

påbörja sitt uppdrag är hans själsliga omvändelse, där han går från att själsligen stödja det onda 

till att stödja det goda. Detta är Snapes dop. Jesus genomgår i likhet med Snape också en själslig 

omvändelse efter sitt dop. Det är först efter Jesus dop som han börjar predika och kalla sig för 

Människosonen. Det är under hans dop som Gud träder fram och förkunnar att han är Guds son. 

Det är med andra ord vid dopet som Jesus påbörjar sitt uppdrag. Precis som Snape.  

        En stor del av den grymma behandling som Snape utsätts för är en direkt konsekvens av det 

uppdrag som han valt. Hans utanförskap som barn och de trakasserier han blir utsatt för väljer 

han att utsätta sig för igen i en större skala i det godas tjänst. Att göra sig till ett redskap i 

kampen för det goda kräver att man är villig att utstå hot och förföljelser från den onda sidan. 

Men Snape utsätter sig inte bara för fara på grund av hans motstånd mot Voldemort, han 

dubbelexponerar sig för hot och förföljelser genom att vara en dubbelagent. Hans tidigare 

historia som dödsätare gör honom visserligen till en exceptionell kandidat för att vara 

dubbelagent, Bellatrix är den enda dödsätaren som uttrycker en misstanke om att han har bytt 

sida, men det finns ändå alltid en risk för att han ska bli avslöjad av Voldemort eller någon av de 

andra dödsätarna. Och för att Snape ska kunna göra ett trovärdigt intryck som dödsätare och 

vinna Voldemorts förtroende ytterligare, måste han göra sig till en fiende i sina medkämpars 

ögon. Snape uttrycker också tvivel över sitt eget uppdrag. När Dumbledore ber Snape att döda 
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honom beskrivs Snapes ansikte som fyllt av ”revulsion and hatred”.
40

  När Snape dödar 

Dumbledore i slutet av The Half-Blood Prince blir han sedd som en förrädare och lögnare. Han 

blir sedd och behandlad som en brottsling:  

 

But Dumbledore swore he was on our side!‟ whispered Tonks. „I always thought Dumbledore must know something 

about Snape that we didn‟t…‟ 

„He always hinted he had an iron-clad reason for trusting Snape‟, muttered Professor McGonagall, now dabbing at 

the corners of her leaking eyes […] „I mean…with Snape‟s history… of course people were bound to wonder… but 

Dumbledore told me explicitly that Snape‟s repentance was absolutely genuine…wouldn‟t hear a word against him!‟ 

„I‟d love to know what Snape told him to convince him‟, said Tonks.
41

   

 

De målar gemensamt upp en bild av Snape som en förrädare och brottsling, en gammal syndare 

som återfallit i sina gamla banor, och som ingen har gjort något för att stoppa. Det finns inget 

utrymme för tvekan: hans medkämpar skriker här gemensamt ”han är skyldig” på samma sätt 

som folket skriker ”korsfäst honom” till Jesus – det finns inget utrymme för nåd.    

I kapitlet ”The Flight of the Prince” försöker Harry Potter hindra Snape från att fly efter 

Dumbledores död, åtminstone tror Harry att det är det han gör, i själva verket lägger han ju 

hinder i vägen för sig själv också, skriker Harry okvädesord efter Snape. Han kallar honom också 

flertalet gånger för ”coward”. Frustration möter här vrede och Snapes beskrivs som att vara i stor 

själslig smärta: ”‟DON‟T‟ – screamed Snape, and his face was suddenly demented, inhuman, as 

though he was in as much pain as the yelping, howling dog stuck in the burning house behind 

them – „CALL ME COWARD‟”.
42

 

        Kort därefter avslöjar Snape för Harry att han är Halvblodsprinsen. Snape är nu förföljd, 

hatad och plågad på grund av sin övertygelse, i likhet med Jesus. Men inte av vilka som helst, 

han är förföljd av dem som han försöker rädda, i likhet med Jesus, som också blir dömd av de 

som han vill rädda. Men Snape dör också för sin övertygelse. Voldemort dödar honom för att han 

misstänker att Snape olovligen, det vill säga utan tillåtelse från Voldemort, försökt ta kontroll 

över en värdefull trollstav, som Voldemort vill ha kontrollen över. Voldemort tror att Snape dör 

på grund av att han har illegitima maktanspråk.  

         Jesus blir också sedd och behandlad som en lögnare och en brottsling: ”Vi hava funnit att 

denne man förleder vårt folk […] att han säger sig vara Messias, guds son”.
43

 Jesus blir dömd av 
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folket, inte ledarna. Folket säger att Jesus har utgett sig för att vara Guds son, det är ett brott, och 

därför måste han dö. Jesus blir dock inte dödad av massan, utan blir dödad av ledarna för att de 

blivit uppviglade därtill av folket. Det beskrivs hur massans rop blir Pontus Pilatus övermäktiga, 

och han bestämmer då att döma Jesus till döden. Jesus blir därefter plågad genom att man gör 

narr av hans påstådda härkomst: de skriker att om han är Judarnas konung, så måste han hjälpa 

sig själv, till och med en av gärningsmännen som är korsfäst bredvid honom instämmer i hånet. 

Folket plågar honom också på vägen till korset, de spottar, slår och hånar honom, alltmedan de 

uppmuntrar honom att göra något åt saken, eftersom han ju är Människosonen och Judarnas 

konung. Trots denna anklagelse om att vara en lögnare gör inte Jesus någonting för att förneka 

sin rätta identitet eller förhindra händelseförloppet. Såsom han sagt i Getsemane tar han sig an 

sitt öde. Men detta är också något som medför stor psykologisk smärta för honom. När han sitter 

på korset uttrycker han den djupaste förtvivlan och utropar: ”Min Gud, min Gud, varför har du 

övergivit mig?”.
44

 Jesus uttrycker tvivel över att han har rätt och att han kommer att kunna 

fullfölja sitt öde.  Han dör en plågsam död på korset, men efter hans död återuppstår han igen. 

Sedan blir även Jesus frälst, han blir upptagen i himlen och får sätta sig på Guds högra sida. 

Jesus blir en martyr på grund av sin övertygelse att hans död kommer att rädda mänskligheten, 

och för att han vägrar att förneka sin sanna identitet, men hans martyrskap får till följd att han 

blir belönad för att han fullföljer sitt uppdrag; han blir upptagen i himlen.  

           Snape uttryckte ju också i likhet med när Jesus undrar om Gud övergivit honom, tvivel på 

sitt eget uppdrag. Om vi utgår ifrån att dödandet av Dumbledore kan liknas vid kulmen på 

Snapes korsfästelse, eftersom han då kan sägas befinna sig i samma psykologiska tillstånd som 

Jesus vid kulmen för hans korsfästelse, då de båda uttrycker samma tvivel och ångest över sitt 

uppdrag, så har deras epitet en betydande roll. Jesus erkänner vid sin korsfästelse att han är 

Judarnas konung. Men Jesus kallar sig också vid korsfästelsen för Människosonen. Snape 

erkänner vid sin ”korsfästelse” att han är Halvblodsprinsen. Människosonen som epitet syftar på 

Jesus dubbla härkomst, medan Judarnas konung syftar på hans höga syn på sig själv och 

benämnandet av sig själv som av en högre härkomst än gemene man. Han använder ett epitet 

som signalerar nobel härkomst – Judarnas konung. Snapes epitet Halvblodsprinsen kan ses som 

en blandning av Jesus båda epitet. Halvblodprinsen syftar på Snapes dubbla härkomst, han är ju 
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halvblod och hans moders flicknamn är Prince. Men det syftar också på hans höga syn på sig 

själv som talangfull trollkarl och hans epitet för tankarna till nobel härkomst, Dahlén skriver i sin 

uppsats att Halvblodsprinsen som epitet ”may be interpreted as reflecting a wish of being a noted 

wizard”.
45

  

          Jesus höga syn på sig själv blir bekräftad, och han får återupprättelse och blir frälst efter 

sin död. Precis som människorna också kommer att bli frälsta och släppas in i Guds rike om de 

följer hans exempel. Men det finns ingen beskrivning av att världen i sin helhet blir frälst. Guds 

rike har inte infunnit sig på jorden efter hans död, även om lärjungarna från och med hans 

uppståndelse lovar att predika om hans liv. Guds rike kommer att infinna sig inte efter Jesus död, 

utan när Jesus kommer att komma tillbaka till jorden en andra gång. Om Jesu livsöde tolkas som 

ett moraliskt rättesnöre kommer de att lära sig hur de ska bete sig mot varandra, men det finns 

ingen beskrivning i evangelierna som tyder på att Guds rike infinner sig – det vill säga att 

mänskligheten blir frälst. Det är alltså osäkert om Jesus lyckas med sitt uppdrag.  

          Harry följer dock Snapes exempel med gott resultat; han gör sig själv till ett redskap i det 

godas tjänst och offrar sig för att övervinna det onda. Harry är en god lärjunge, och han följer 

Snapes moraliska förebild. Konsekvensen av detta blir att Voldemort och dödsätarna övervinns, 

och att det åter blir frid i trollkarlsvärlden. Men Snape verkar aldrig genomgå något som kan 

liknas vid motsvarigheten till Jesus frälsning. Han blir aldrig frälst. Han dör utan att veta om han 

har lyckats med sitt uppdrag, och Harry döper visserligen sin son till Severus i andranamn för att 

hedra Snape, men det ges aldrig någon beskrivning av en offentlig upprättelse.     

          Severus Snape verkar bara försvinna från scenen, och han kliver aldrig fram igen. Varken 

för att få applåder eller för att bli sedd av de andra i ljuset av sin verkliga identitet. Efter sin död 

befinner han sig fortfarande bakom kulisserna; efter hans uppoffring försvinner han spårlöst från 

berättelsen, ända tills Harry säger till sin son att han är döpt efter den modigaste man han känt. 

Det är först efter Snapes död som Harry inser Snapes sanna identitet och förstår hans roll som 

moralisk förebild. Det är först efter Jesus död som människorna inser Jesus sanna identitet och 

hans roll som moraliskt rättesnöre för människorna. Jesus försvinner också från sin scen, jorden, 

men Jesus får upprättelse och applåder av den mänskliga gemenskap som en gång bespottade 

honom. Snape får ingen sådan upprättelse.  
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3.1 Sammanfattande Diskussion  

Utanförskap, självuppoffring och martyrskap kan sägas vara centrala temata i Snapes 

levnadsöde. Han föds in i utanförskapet, han visar på självuppoffring genom att försaka trygghet 

och egna preferenser på grund av självuppoffrande kärlek. Han offrar sitt liv för att den goda 

sidan ska kunna segra, trots att han måste utsätta sig för lidande för att kunna genomföra sitt 

uppdrag. Det är alltså viktigt att ta dessa tre temata i beaktande för att förstå Snapes levnadsöde. 

Dessa tre temata kan även sägas vara centrala i den narrative Jesus levnadsöde. Han är född till 

utanförskap, han uppoffrar sig för mänskligheten för att kunna lära ut till dem och offrar sitt eget 

liv för dem, och blir en martyr på grund av sin vägran att förneka sin identitet och sitt uppdrag på 

jorden. Utanförskap, självuppoffring och martyrskap är således centrala i både Severus Snapes 

och Jesus levnadsöde. Temata som är centrala hos Snape är också centrala hos den narrative 

Jesus.  

       Efter en jämförelse mellan de sammansatta markörerna i Snapes livsöde med bibelställen om 

Jesus levnadsöde, kan slutsatsens dras att Snapes utanförskap, självuppoffring och martyrskap 

har många likheter med Jesus. De likheter som jag funnit är följande: Snape har en dubbel 

härkomst, och han använder ett särskilt epitet för att dra uppmärksamhet till sitt ursprung och sin 

särskilda särställning bland människor, även när han blir bespottad av sina meningsfränder. Hans 

särställning manifesteras också i form av exceptionella gåvor. Han använder sina gåvor både för 

att hela sina medmänniskor och för ett högre syfte – att läka världen. Han strävar efter det godas 

seger och gör sig själv till ett redskap i denna kamp, med konsekvensen att han måste bli en 

martyr och offra sig för sin övertygelse.  

         För att han ska kunna genomföra sitt uppdrag tjänar han som en andlig vägledare som dels 

har en offentlig roll som han iscensätter, och dels en roll bakom kulisserna som han utför genom 

att vara en moralisk förebild. Sedan dör han för att kunna göra sitt eget livsöde till ett moraliskt 

rättesnöre för Harry, som måste göra sig till ett redskap på samma sätt som Snape för att ondskan 

ska kunna övervinnas. Harry kan därmed sägas vara som Snapes lärjunge – Snape försöker leda 

Harry mot ökad moralisk och andlig mognad. I likhet med Jesus väljer han också att hellre bli 

betraktad som en brottsling av sina medmänniskor än att svika sitt uppdrag: att kämpa för det 

godas seger. Men han visar även upp en annan avgörande likhet med Jesus: förmågan att älska. 

Självuppoffrande kärlek är något Snape aktivt och trots stort lidande väljer framför ondskans 



32 

 

lockelse, precis som Jesus. Effekten av dessa likheter mellan Snape och Jesus kan sägas bli 

identifikation, där Snape som karaktär kan jämföras med den bibliske gestalten Jesus, den 

narrative Jesus.  

         Men det finns också skillnader mellan Snape och den narrative Jesus. Skillnaden mellan 

Snapes och Jesus utanförskap kan sägas vara att Snape är bortvald, medan Jesus är utvald, 

skillnaden mellan deras självuppoffring kan sägas vara att Snape försonar ett brott medan Jesus 

offrar sig själv fast han är helt oskyldig. Skillnaden mellan deras martyrskap kan sägas vara att 

Snape blir en martyr i det fördolda, medan Jesus blir en martyr i det offentliga. Konsekvensen av 

att Snape är bortvald snarare än utvald, är att han till skillnad från Jesus inte har någon som 

älskar honom eller tror på honom. Orsaken till att Snape blir lockad av ondskan är att han är 

tillbliven utanför kärleken, han har inte kärlek som en skyddande kraft mot ondskans lockelse. 

Denna avsaknad av kärlek är en direkt orsak till varför han blir förförd av ondskan. Snape faller 

för ondskans lockelse, och enda sättet för honom att försona detta är med självuppoffrande 

kärlek. Jesus faller dock inte för ondskans lockelse, han faller inte för djävulens frestelse när han 

blir frestad.  

          Den sista och största skillnaden mellan Snape och Jesus är avsaknaden av frälsning hos 

Snape respektive Jesus emottagande av frälsning. Alla element av frälsning som finns i Jesus 

livsöde saknas i Snapes livsöde. Jesus får offentlig upprättelse, Jesus blir återuppstånden och är 

föremål för gudomlig kärlek. Snapes livsöde har avsaknad av återuppståndelse, avsaknad av en 

offentlig upprättelse, avsaknad av kärlek – alla de element som tillsammans skapar Jesus 

frälsning saknas hos Snape. Här kan man skönja ett samband mellan kärlek och frälsning: det 

finns någon som tror på och älskar Jesus – Gud. Således erhåller han frälsning. Det finns ingen 

som tror på Snape eller älskar honom, därför erhåller han ingen frälsning. Snape offrar sig idet 

fördolda. Men Jesus får upprättelse i det offentliga.  

          Severus Snape kan sägas vara en postfigurativ Jesusgestalt. Inte endast för att han 

representerar det som Jesus representerar; hans utanförskap, självuppoffring och martyrskap har 

samma grundläggande drag som Jesus, utan också för att han gör sitt eget livsöde till ett redskap 

i kampen mot ondskan. Skillnaden mellan Severus Snape som Jesusgestalt och den narrative 

Jesus Kristus i de fyra evangelierna är avsaknaden av frälsning hos Snape. Trots denna skillnad 

mellan Snape och Jesus, så finns två omständigheter som ytterligare förstärker identifikationen 

av Snape som postfigurativ Jesusgestalt. För det första fungerar skillnaderna mellan Snape och 
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Jesus spegelvänt: bortvaldhet – utvaldhet, skuld – oskuldsfullhet och det dolda – det offentliga. 

Det andra som förstärker identifikationen av Snape som postfigurativ Jesusgestalt är att hans 

utanförskap, självuppoffring och martyrskap blir förstärkta av denna fördoldhet. Snape är mer 

utanför, offrar mer för kärleken och blir mer tragisk som martyr än Jesus själv.  

          Snape får ingen frälsning, men denna avsaknad av frälsning kan ses som en konsekvens av 

avsaknaden av kärlek och utvaldhet – han var bortvald under sin levnad och offrade sig i det 

fördolda. Hans korsfästelse ägde inte rum i offentligheten. Snapes dolda korsfästelse gör honom 

därmed till en postfigurativ Jesusgestalt där utanförskapet, självuppoffringen och martyrskapet 

förstärks eftersom han inte erhåller någon frälsning – detta skiljer Snape som Jesusgestalt från 

den Jesus som framställs i de fyra evangelierna. 
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