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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att analysera Neil Gaimans skönlitterära bok Oceanen vid vägens 

slut och försöka finna kristen symbolik i form av treenigheten, och detta gjordes utifrån 

frågeställningen: På vilka sätt går det att finna biblisk och kristen treenighetssymbolik i boken 

Oceanen vid vägens slut? Metoden som användes var en kvalitativ text- och innehållsanalys 

med hermeneutisk ansats. Resultatet visade att tolkningen som gjordes av boken och 

kopplingarna till Bibeln pekar på treenigheten som en tydlig symbol i boken. 

Treenighetssymboliken i boken kopplades sedan till tre artiklar som under rubriken tidigare 

forskning berörde tolkning av de olika personerna inom den kristna treenigheten. Slutsatsen 

blev att det finns en symbolisk treenighet i de tre karaktärerna som utgör familjen Hempstock, 

och detta styrktes av karaktärer runt dessa, som också kunde kopplas till bibliska och kristna 

begrepp och företeelser. 

 

Nyckelord: treenighet, symbolik, Gaiman, bibel, kristendom 

 

Abstract 
The aim of this study was to analyze Neil Gaiman’s fictional novel The ocean at the end of 

the lane in an attempt to find Christian symbolism in the form of trinity, and this was done by 

asking one question: In which ways can you find biblical and Christian trinity symbolism in 

the novel The ocean at the end of the lane? The method used was a qualitative text and 

content analysis with a hermeneutic approach. The result showed that the interpretation of the 

novel and the connections with the Bible indicated the trinity as a distinct symbol in the novel. 

The trinity symbolism in the novel was then connected with three articles, which concerned 

interpretation of the different persons within the Christian trinity, in a section about prior 

research. The conclusion was that there is a symbolical trinity in the three characters that 

make up the Hempstock family, and this was corroborated by the other characters, which 

could also be connected with biblical and Christian concepts and phenomena. 
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1	Inledning	
Neil Gaimans Oceanen vid vägens slut1 är lite av allt, vilket en Google-sökning2 på titeln kan 

bevisa. De två första träffarna på den svenska titeln resulterar i barn- och ungdomsbokförlaget 

Bonnier Carlsens hemsida, där de beskriver boken som science fiction för tonåringar, samt 

onlinebokhandeln Adlibris, där boken kallas fantasy och riktas mot både vuxna och 

ungdomar. Liknande förvirring kan märkas vid en sökning på den engelska originaltiteln, där 

den första träffen resulterar i fem genreindelningar på litteratursidan Goodreads: fiktion, 

fantasy, skräck, magisk realism samt vuxen. Den andra träffen blev bokens engelska 

Wikipedia-sida, där boken beskrivs som mörk fantasy, surrealism och skräck. Huruvida 

bokens spretighet är medveten eller omedveten vet antagligen bara författaren, och det är 

inget som kommer undersökas i denna uppsats, men spretigheten är både intressant och 

relevant för frågeställningen om det går att finna kristen symbolik i form av treenigheten i en 

bok som vid första anblicken inte, i alla fall inte uppenbart, framstår som kristen. 

 

Liknande hermeneutiska tolkningar har gjorts på de klassiska och stilbildande 

fantasyböckerna om Narnia och Härskarringen, och det är svårt att avgöra om den kristna 

symboliken i de verken är mer uppenbar, eller bara mer tolkad, och dessutom under långa 

tidsperioder. Vad som kan förekomma i de ovan nämnda tolkningarna är att författarnas 

eventuella trosuppfattningar blir en del av undersökningen, något som inte inkluderas i denna 

uppsats. Fokus kommer enbart ligga på boken, och eventuell kristen treenighetssymbolik som 

kan kopplas till Bibeln. Detta för att medvetet avgränsa undersökningen, då arbetet annars 

löper risk att bli lika spretigt som boken det handlar om. Mer om avgränsningar följer, men 

även om Neil Gaiman inte är en del av själva analysen kan det ändå vara intressant med en 

kort presentation av honom, som jag valt att hämta från hans personliga hemsida. Han föddes 

i England 1960 och bor numera i USA. Bland berättelserna han slukade som barn nämns 

bland annat Tolkien och Lewis, författarna till de ovan nämnda böckerna om Härskarringen 

och Narnia. Han blev senare journalist, och slutligen författare till böcker för både barn och 

vuxna samt serieromaner. På hemsidan beskrivs Gaimans böcker som en slags 

genreöverskridande genrelitteratur.3 

 

																																																													
1	Gaiman,	2013.	Den	kommer	fortsättningsvis	kallas	”boken”	i	uppsatsen.	
2	Google,	2017.	Sökningar	gjorda	28-11-17.	
3	Neilgaiman.com,	2017	
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Mitt personliga intresse för att läsa Gaiman kommer i viss mån från genrerna som vägrar vara 

något statiskt. Samtidigt som jag förstår genrekonventioner och behovet av att sortera 

litteratur kan det också vara hämmande, och att en bok beskrivs som exempelvis skräck eller 

fantasy kan mycket väl skrämma bort potentiella läsare som av någon anledning inte 

intresserar sig för den sortens böcker. Problemet är när en författare som Gaiman, och en bok 

som Oceanen vid vägens slut, ska klämmas in i ett fack. Den tunna, korta boken, som 

samtidigt är enorm beroende på vem som läser och hur den läses, förpassas till 

genrelitteraturens begränsande, och i vissa fall förringande fack. Jag tycker att flera av 

Gaimans böcker har något speciellt, något som jag har svårt att sätta fingret på, och just 

Oceanen vid vägens slut är favoriten. Det var en kombination av att jag tycker mycket om 

boken och redan läst den flera gånger, samt att det ryms så mycket i de få sidorna, som fick 

mig att vilja analysera den i det här arbetet. 

 

1.1 Syfte	och	frågeställning	

Syftet är att försöka finna eventuella likheter mellan teman, karaktärer och handlingar i boken 

samt treenigheten i Bibeln och kristendomen. Tanken är att genom läsning och tolkning 

försöka koppla ihop det skönlitterära verket med religionen och dess heliga böcker. Utifrån 

detta syfte har jag formulerat följande frågeställning: 

 

• På vilka sätt går det att finna biblisk och kristen treenighetssymbolik i boken Oceanen 

vid vägens slut? 

 

1.2 Tidigare	forskning	

Artikelsökningen gjordes via databasen Discovery och de tre sökningarna som genomfördes 

var ”biblical symbolism”, ”holy spirit” samt ”christian allegory”. Under dessa sökningar 

valdes tre artiklar som handlade om varsin person inom treenigheten, samt tolkningen av 

denne. Då den valda boken inte tidigare analyserats i någon artikel på Discovery valdes 

istället liknande analyser på andra verk, både film och skönlitteratur, samt en analys om Gud 

och vattensymbolik. 

 
1.2.1 Att	tolka	Gud	

I den vetenskapliga artikeln Water imagery and the power and presence of God in the gospel 

of John av Sherri Brown, en författare och forskare vid Catholic University of America, 
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diskuteras vattnet som en viktig symbol i Bibeln, och framför allt i Johannesevangeliet. Inte 

bara Jesus förknippas med vatten, som till exempel i berättelserna om hans död då han blöder 

både blod och vatten, eller när han tvättar sina lärjungars fötter, utan även Gud som skapare är 

förbunden med vattnet. Vatten spelar en stor roll redan i skapelseberättelsen i Första Mosebok 

och är ett grundelement, och vattnet är Guds, något som bara Gud kan styra över. Brown 

citerar olika bibelord om Guds kraft över vattnet, om hur vattnet fruktade Gud och skälvde 

inför Gud, och hur Gud väckte och stillade stormar. Genom att också göra mirakel med 

vatten, visar Jesus att han är Gud, då enbart Gud kan styra över vattnet.4 

 

Vatten är också en symbol i Johannesevangeliets dialog mellan Jesus och den samariska 

kvinnan. De möts vid en brunn, och de pratar om vatten, både vattnet i brunnen och det 

metaforiska, törstsläckande vattnet som Jesus erbjuder i form av en relation med Gud, vad han 

kallar levande vatten. Jesus frågar inte, utan befaller snarare kvinnan att ge honom vatten från 

brunnen, och hon ifrågasätter varför en jude skulle be om något från en samarisk kvinna. Vad 

Jesus gör vid brunnen är mer än att bara be om vatten – han trotsar den traditionella 

uppdelningen mellan judarna och samarierna, och han bjuder in en icke-jude till en relation 

med Gud, något som vore otänkbart innan Jesus.5 Ett annat vattenexempel som här bara 

beskrivs kortfattat är den kända berättelsen om när Jesus går på vattnet, ett mirakel då han 

gudalikt styr över vattnet och hjälper sina lärjungar genom stormen, medan han säger åt dem 

att inte vara rädda. Brown kopplar också ihop dialogen om vatten och törst vid brunnen med 

korsfästelsen, där Jesus uttrycker sin törst. Efter hans död spetsas han av soldater så det 

kommer både blod och vatten ur honom, och detta menar författaren är kulmen av 

vattensymboliken i Johannesevangeliet. Det är det ovan nämnda levande vattnet, Gud i 

människan.6 

 

1.2.2 Att	tolka	Anden	

I artikeln A Wind from the West: The Role of the Holy Spirit in Tolkien’s Middle-earth tar 

Gregory Hartley, professor i engelska, upp den kristna symboliken i Tolkiens verk. Hartley 

skriver att majoriteten av tolkningarna har fokuserat på gestaltningar av Gud och Jesus. Detta 

kan bero på att Tolkiens gestaltning av Anden är mer subtila, och författaren delar in Tolkiens 

Helige Ande i tre olika kategorier, där den första är Anden som en kraft från Gud. Den andra 
																																																													
4	Brown,	2015:	289-290,	292	
5	Brown,	2015:	293-294	
6	Brown,	2015:	296-298	
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är gåvan i människorna, och blir en manifestation av kraften från Gud, en manifestation av 

Anden. Den tredje och sista kategorin kallar Hartley för en biblisk ordlek, då de grekiska och 

hebreiska orden för ”vind” också kan betyda ”ande”, och detta utnyttjar Tolkien i form av 

både vanliga vindar och jätteörnar.7 I gamla testamentet talas det om Guds Ande, en 

opersonlig kraft och en slags manifestation av Gud på jorden innan och efter den skapats. 

Men i nya testamentet blir Anden mer personlig, då Jesus kallar den en tröstare och dessutom 

beskriver Anden med pronomenet ”han”. Anden ska sändas av Gud, I Jesus namn, för att lära 

människor, hjälpa dem minnas vad Jesus sagt, och vara en andlig guide mot sanningen. Den 

gamla, opersonliga Anden i form av en kraft från Gud är utbytt mot en tredje del av 

treenigheten och Gud, en Ande vars syfte är att förena med människor och vaka över dem. 

Men likväl som Anden är både en fristående entitet samt en del av treenigheten, kan den 

också vara en inneboende kraft i de som är troende.8 

 

Hartley refererar till Stratford Caldecott som tillskriver alven Galadriels karaktär en 

jungfrulighet, då Tolkien beskriver henne som obefläckad, och hon kan tolkas som en jungfru 

Maria-gestaltning. I och med detta ges Galadriel en sorts helighet, och Hartley refererar till 

Fleming Rutledge som gör en koppling mellan Andens gåvor i form av förmågor, och 

Galadriels fysiska gåvor till karaktärerna i Sagan om Ringen. Dock motsätter sig Hartley 

denna koppling mellan andliga och fysiska gåvor9, men den kan vara intressant för tolkningen 

av ande-gestaltningen som görs för denna uppsats. Efter flera exempel på hur vinden kan 

tolkas som Anden i Tolkiens verk avslutas artikeln med Hartleys tankar om Anden i litteratur. 

Kanske Tolkien i skrivande stund insåg vad poeten John Milton insett hundratals år före 

honom – att Andens roll i litteraturen skulle vara subtil, precis som Anden i verkligheten är 

för de troende. Anden finns alltid där i bakgrunden, även om den inte alltid uppfattas med 

sinnen eller ens personifieras.10 

 

1.2.3 Att	tolka	Jesus	

I artikeln Neo-Christ: Jesus, The Matrix, and Secondary Allegory as a Rhetorical Form 

skriver Mike Milford om hur vissa kristna valt att se tolka filmen The Matrix som en allegori 

för kristendomen, och framför allt huvudkaraktären Neo som en kristusgestalt. Mike Milford 

																																																													
7	Hartley,	2012:	96-98	
8	Hartley,	2012:	98	
9	Hartley,	2012:	106	
10	Hartley,	2012:	116	
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är professor i media och kommunikation vid Tarleton State University. I The Matrix blir Neo 

en frälsare, en sorts messias som folket har väntat på och profeterat om. En del menar att Neos 

karaktärsutveckling i viss mån avspeglar Jesus liv enligt evangelierna, exempelvis hur han 

offrade sig och besegrade fienden genom sin egen död, samt blev en slags förkämpe mot den 

rådande makten. Liksom Jesus föddes också Neo från vad Milford kallar en ”virgin womb”, 

en jungfrus sköte, och syftar troligtvis på Neos återfödelse, då han räddas från maskinen 

människor är uppkopplade mot.11 

 

Även karaktären Trinity har beskrivits som en del av den kristna allegorin, och inte bara 

därför att hennes namn är det engelska ordet för ”treenighet”. Hon tolkas som Anden till Neos 

Jesus, kraften som Gud sänt till jorden. Trinity guidar Neo till de som behöver honom på 

samma sätt som Anden ledde Jesus. Trinity spelar en viktig roll i Neos uppvaknande (eller 

födsel) och förvandling till frälsaren han profeterats att bli, men inte bara som en gestaltning 

av Anden, utan också som kvinna. Kopplingar görs mellan Trinity och jungfru Maria, som 

båda är med frälsaren då han dör och sedan ser honom som återuppstånden.12 Det är inget som 

nämns i den vetenskapliga artikeln, men apropå den kristna allegorin i The Matrix vill jag 

även beröra Morpheus, ledaren som styr Neo dit han ska, med hjälp av Trinity. Morpheus kan 

tolkas som en sorts gudsgestalt, Gud som styr Jesus genom Anden. Kopplingen mellan Anden 

och jungfru Maria i karaktären Trinity, likväl som den ovan nämnda kopplingen mellan 

Anden och jungfrun i Tolkiens fantasy-värld, är bara en mindre del av tolkningen och 

allegorin, men ändå värd att lyfta fram för denna uppsats. 

 

1.3 Disposition 

Efter att boken kortfattat introducerats och tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 

om att tolka personer inom treenigheten presenterats, följer ett kapitel som tar upp arbetets 

metod samt den teoretiska ramen. Sedan förklaras avgränsningar som gjorts innan det valda 

materialet redogörs för. Efter det kommer huvuddelen, själva analysen, som är uppdelad i fyra 

kapitel: ett mer övergripande om treenigheten, samt tre kapitel som kopplar ihop personerna 

inom treenigheten och de tre medlemmarna i Hempstock-familjen. De fyra analyskapitlen är 

också indelade i teman. När analysen är färdig följer en diskussion där resultatet komprimeras 

i ett försök att besvara frågeställningen, och resultaten kopplas också till de vetenskapliga 

																																																													
11	Milford,	2010:	23-24	
12	Milford,	2010:	24-25	
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artiklarna från inledningen. Förslag till vidare forskning ges under rubriken med samma 

namn, innan uppsatsen avslutas med en redovisning av källor. 

 

2 Teori	och	metod	
Då syftet med detta arbete är att försöka finna kristen treenighetssymbolik i en skönlitterär 

bok har jag valt att kombinera hermeneutikens inkluderande av författarens förförståelse i 

tolkningen med den kvalitativa text- och innehållsanalysens sökande efter teman och 

helhetsanalys. Hermeneutiken fungerar också som en teoretisk ram, där analysen av 

beståndsdelar kan förenas med textanalysens liknande syn på helhet och delar. Tanken med 

vald metod är att min bibliska förförståelse som grund för indelning i teman kommer svara på 

frågeställningen och följa syftet med uppsatsen. 

 

2.1 Hermeneutik	som	teori	och	metod 

Sam Larsson, docent i socialt arbete och psykologi, skriver att det hermeneutiska synsättet 

handlar om tolkning och förståelse, och i kontrast mot exempelvis fenomenologins försök att 

hålla undersökaren i bakgrunden, får istället den hermeneutiska tolkarens förförståelse ta 

plats. En hermeneutisk tolkning och sökandet efter en mening i en text kan brytas ner i mindre 

beståndsdelar som analyseras var för sig.13 De mindre beståndsdelarna blir i denna uppsats 

bland annat fokuseringen på de tre olika personerna som tillsammans utgör treenigheten, och 

den ännu djupare fokuseringen på vad de säger och gör och hur de ser ut. Tolkningsprocessen 

jämförs av pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman med att lägga ett pussel, och det bästa 

sättet är att göra det bit för bit, gärna efter någon sorts färgsortering. Vissa bitar kommer inte 

passa, och nästan färdiga delar kan länge ha gapande hål innan den sista biten äntligen hittas. 

Små bitar, som var för sig kanske inte visar något annat än en enda färg och inte har något 

direkt motiv blir en färdig bild, en helhet, när den sista biten lagts.14 Målet är att försöka 

arbeta metodiskt med en hermeneutisk ansats och pusselmetaforen i bakhuvudet. Jag kan 

föreställa mig helheten – en tydlig treenighetssymbolik i boken – men jag kan inte nå dit på 

riktigt utan att försöka få ihop alla små bitar, alla beståndsdelar. Den som lägger ett pussel vet 

troligen hur det kommer se ut, men väljer ändå att färdigställa det. Det är inte färdigt förrän 

alla bitar passar ihop. För att kunna analysera boken och söka efter treenighet krävs 

																																																													
13	Larsson,	2005:	93	
14	Ödman,	2017:	97-98	
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fokusering på detaljer, på beståndsdelarna. För att fortsätta pusselmetaforen är de tre 

karaktärernas handlingar, dialoger och utseenden pusselbitar, och i kapitel uppdelade efter 

karaktär styrks analysen och symboliken med kopplingar till Bibeln. Fyra analyskapitel, först 

ett övergripande om treenigheten och sedan ett för varje karaktär och varje person inom 

treenigheten, och när de små pusselbitarna satts ihop finns det i pusselmetaforen tre stora fält 

av sammansatta bitar, och dessa tillsammans blir helheten, det färdiga motivet. 

 

Hermeneutiken som litteraturanalys är i grunden relativ, och även om tolkningen resulterar i 

något som kan te sig sannolikt är det inte en sanning. Analyser av litterära verk kan, likväl 

som de inte är sanning, inte heller direkt vara osanna, då de bottnar i undersökarens 

förförståelse. Torsten Thurén, docent vid institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet, kontrasterar den litteraturtolkande 

hermeneutikens relativism med en mordgåta, ett mer konkret problem där det finns en 

sanning, då någon eller några har mördat offret.15 Inget som helst anspråk görs på att 

uppsatsens resultat ska bidra med en sanning angående bokens eventuella 

treenighetssymbolik, men min tolkning av boken, med grund i min förförståelse om 

kristendom, Bibeln och framför allt treenigheten, kan inte heller ses som osann. Målet är att 

genom analyser och tydliga kopplingar mellan boken och Bibeln försöka finna den 

symboliska treenigheten sannolik, inte att finna den sann. Jag gör ej heller anspråk på 

generaliserbarhet, då det är min personliga tolkning, baserat på min förförståelse. Uppsatsens 

analys är subjektiv, och om någon annan skulle undersöka samma sak är det troligt att 

resultatet inte nödvändigtvis skulle överensstämma med mitt. 

 

2.2 Kvalitativ	text-	och	innehållsanalys	som	metod 

Samhällsvetenskapsprofessorn Alan Bryman beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett 

”sökande efter bakomliggande teman”, men poängterar att själva sökandet oftast inte redogörs 

för i detalj. Dock kan teman styrkas genom tydlig exemplifiering.16 Denna kortfattade 

beskrivning av metoden kvalitativ innehållsanalys stämmer in på hur materialet samlas till 

denna uppsats, då jag inte lägger fokus på att beskriva hur jag finner eventuella teman, utan 

snarare är det intressanta att koppla ihop boken med den bibliska treenigheten, vad som ovan 

kallades tydlig exemplifiering. Larsson kallar den kvalitativa analysen för en utmaning, 

																																																													
15	Thurén,	1991:	48,	50	
16	Bryman,	2002:	368	
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framför allt då det är en relativt odefinierad metod som saknar distinkta riktlinjer för 

arbetsgången. Det är upp till undersökaren att tolka, söka efter och kategorisera teman. En 

riktlinje som nämns är att ”fokusera analysen”, att göra en sorts avgränsning och specificera 

på vissa teman.17 Mer om avgränsningar i denna uppsats följer i kapitel 3.1. 

 

Textanalys kan delas in i två kategorier: helhetsanalys och delanalys, där den första metoden 

arbetar mot en helhet, medan den andra kan analysera delarna separat. I denna uppsats är 

metoden en helhetsanalys, även om fokus läggs på delarna i början, som i pusselmetaforen 

ovan. Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, som undervisat i samhällsvetenskaplig 

metod, menar att helhetsanalysen är tredelad, och inleds med att ett tema väljs, sedan 

formuleras frågor, och slutligen kommer analysen.18 I mitt fall valdes temat i viss mån först, 

även om det efter genomläsning av boken avgränsades mycket mer. Helhetsanalysens nästa 

steg är att formulera en forskningsfråga, och i min tolkning valdes symbolisk treenighet som 

tema, därför berör frågeställningen bara detta. Det tredje och sista steget är analysen, vilket 

för mig innebär att återvända till boken och aktivt söka efter kopplingar till treenigheten, och 

att välja ut det som är relevant för att försöka besvara frågan. Jag sorterar upp mina 

anteckningar från boken i tre olika dokument, ett för varje person inom treenigheten, och 

väljer sedan ut det som är av relevans. Man kan se det som att metoden börjar med helheten 

och sedan bryts ner i beståndsdelar, medan den teoretiska ramen börjar från andra änden, med 

de små pusselbitarna, och sedan arbetar mot en helhet. 

 

2.3 Processen	

Här följer en kortfattad och förtydligad summering av själva arbetsprocessen, som baseras på 

ovan nämnda metoder: 

 

• Först läses boken från början till slut, och anteckningar förs löpande. Anteckningarna 

är från start uppdelade efter de tre karaktärerna som utgör Hempstock-familjen samt 

deras motsvarigheter hos de tre personerna inom den kristna treenigheten. Teman som 

berör treenighet men inte nödvändigtvis en specifik person, alternativt teman som kan 

beröra flera eller alla, antecknas i ett fjärde dokument. 

 

																																																													
17	Larsson,	2005:	107	
18	Magne	Holme	&	Krohn	Solvang,	1997:	141-142	



	

9	
	

• Sedan görs ett urval bland anteckningarna, där jag väljer ut det material som enligt 

min bibliska förförståelse kan bli teman som inte är allt för obskyra och tydligt kan 

kopplas till treenigheten. 

 

• Varje person samt det övergripande kapitlet om treenighet resulterar i fyra olika delar, 

som innebär fyra separata återbesök till boken. Dock är det kopplingar baserat på 

anteckningarna och inte genomläsning igen, och detta varvas också med att jag slår i 

Bibeln och söker efter referenser som kan styrka det jag finner i boken. Syftet med 

detta moment är att tydligt skilja mellan de fyra olika kapitlen som kommer utgöra 

analysdelen i uppsatsen. 

 

• Resultatet i steg tre delas upp ännu en gång, nu som underrubriker i varje kapitel, vad 

som ovan beskrevs som teman. Analysen uppdelad i kapitel, med ännu mindre 

beståndsdelar i form av teman som berör treenighet och styrks av bibelord, blir själva 

resultatet och uppsatsens huvuddel. 

 

3 Avgränsningar	och	material 

3.1 Avgränsningar	

Religion som grund för tolkning är i princip outtömlig, och än mer så i kombination med 

skönlitterära teman. En avgränsning blev för mig att välja en enda religion att fokusera på, 

vilket naturligt blev kristendomen då det är den trosuppfattningen jag har mest kunskap om. 

Utöver det kommer fokus enbart ligga på den skönlitterära boken som tolkas, och Neil 

Gaimans eventuella tro kommer inte tas upp eller analyseras. Likväl som författaren bakom 

verket inte blir relevant för undersökningen kommer inte heller något annat än det som är i 

boken spela roll. Det som kan sägas om boken blir inte viktigt i sammanhanget, och jag 

kommer till exempel inte diskutera genreindelning mer än andras åsikter som kom fram i 

inledningen för att påvisa bokens spretighet. Och det kommer ej heller göras anspråk på att 

kunna förklara och generalisera kristen symbolik i till exempel fantasy- eller ungdomsböcker, 

då undersökningens kärna är min personliga tolkning av min bild av kristendom och 

treenighet, som appliceras på ett enda verk. Under den första läsningen av boken valde jag att 

söka efter och försöka tolka centrala kristna teman, exempelvis treenighet, frälsning och dop, 

och dessa teman bekräftas bland annat av Marshall, som summerar kristendom som en tro på 
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en gud som skapat allt, men också på Jesus som kommit till jorden och offrat sig, och på den 

heliga Anden som gavs av Gud till de troende. Också dopet nämns, en rituell kvarleva från de 

judiska lagarna och traditionerna, och kan ses som en reningsprocess där synden tvättas bort 

med vatten, och att Anden mottas. Jesus offer och uppståndelse, då han besegrade döden, 

beskrivs som kärnan i kristendom.19 Vid ännu en genomläsning av boken fann jag att ämnet 

inte var nog avgränsat, och valde att fokusera på enbart treenigheten istället för att skriva mer 

allmänt om kristna centrala teman. Detta för att nå mättnad i materialet. 

 

3.2 Material	

I och med valda avgränsningar kommer grundmaterialet enbart bestå av den skönlitterära 

boken som tolkas, och av den Bibel som kommer användas för referenser och citat. Båda 

redogörs för nedan. 

 

3.2.1 Oceanen	vid	vägens	slut 

Boken handlar om en namnlös protagonist som efter en begravning kör förbi sitt 

barndomshem och vidare till Hempstocks bondgård, där han träffar fru Hempstock, sätter sig 

vid dammen och börjar minnas vad som hände vid sju års ålder. I samband med en mans 

självmord på grund av en ekonomisk knipa hamnar pojken med flickan Lettie, som påstår sig 

vara elva år gammal, men pojken undrar hur länge hon varit elva. Hon visar vad hon kallar 

oceanen, men pojken ser det bara som en damm. Nästa karaktär att introduceras är Letties 

mormor, en gammal kvinna som under berättelsen aldrig benämns med ett personnamn, utan 

går under just ”mormor” eller ”gamla fru Hempstock”. Sedan kommer Ginnie, fru 

Hempstock, som presenterar sig som Letties mamma. Vid dammen/oceanen upptäcker Lettie 

och pojken en död fisk som kvävts av ett mynt, och detta är upptakten till pengarnas roll i 

berättelsen. När mannen tog livet av sig vid gränsen till Hempstock-gården, där gränsen 

mellan den vanliga och den andliga världen är otydligare, lockade han fram ett väsen som 

försöker ge människorna det den tror de vill ha, och det är pengar. Pojken vinner på en 

premieobligation, trädgårdsmästaren hittar nedgrävda småmynt, och pojken drömmer en 

mardröm om att kvävas, och vaknar av att han på riktigt har ett mynt fastkilat i halsen. 

Dessutom beskyller pojkens syster honom för att ha kastat pengar på henne och hennes 

vänner, något som han inte vill kännas vid. 

 

																																																													
19	Marshall,	1998:	357-359	
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Lettie ska stoppa varelsen som försöker ge människor pengar och tar med pojken, som lovar 

att inte släppa hennes hand, men gör det ändå och råka bli en dörr åt varelsen, som då kan ta 

sig in i den vanliga världen. Mormor menar att varelsen är en hon, och hon tar sig in genom 

ett maskhål i pojkens fot, och blir sedan Ursula, en vacker kvinna som anställs för att ta hand 

om barnen. Ursula är elak mot pojken och förför hans pappa, och får dessutom pappan att 

försöka dränka pojken i badkaret. Pojken lyckas rymma från fångenskapen i sitt hem och 

jagas av Ursula, men räddas av Lettie och kommer sedan till tryggheten i Hempstock-gården, 

där han spenderar natten innan han och Lettie går för att skicka hem Ursula. Ursula vägrar och 

hungerfåglarna kommer, varelser som städar och håller ordning, och därför äter de Ursula, 

som inte hör hemma i den världen. Men en bit av Ursulas väg hem är kvar i pojkens hjärta, 

och därför vill hungerfåglarna äta honom också. Han står skyddad i en älvaring och väntar på 

Lettie, medan han lockas av hungerfåglarna, som visar sig som bland annat den döde mannen 

från början av boken, pappan, den nyligen dödade Ursula och Lettie. Sedan kommer den 

riktiga Lettie med en hink vatten, och hon säger att det är oceanen. Pojken kliver ner i hinken 

och hamnar i en ocean av kunskap och klarhet, där han vet allt och ser allt. Mormodern vilar 

efter att ha hjälpt till med få ner oceanen i hinken, så pojken, Lettie och Ginnie möter 

hungerfåglarna, som ännu en gång kräver att få pojken. För andra gången släpper pojken 

Letties hand och tvingar henne att offra sig för att rädda hans liv. 

 

Mormodern vaknar och får fåglarna att sluta, men det är för sent för Lettie, som visserligen 

inte är död, dock så nära döden man kan komma. Ginnie lägger Lettie i dammen, som blir en 

ocean och flickan sköljs bort av en våg. I samband med detta försvinner mormodern, och kvar 

är bara Ginnie och pojken. Han får skjuts hem av Letties mamma och börjar redan glömma 

vad som hänt. I hans minnen har Lettie rest till Australien, och hans mamma berättar att 

Ursula var tvungen att sluta. I epilogen sitter pojken som vuxen vid dammen igen, och inser 

att det inte var Ginnie han träffat där, utan mormodern. Det visar sig att det inte var första 

gången han kommit tillbaka till Hempstock-gården, men att han glömt det efter varje gång, 

likväl som även denna gång försvinner från minnet. Efter det kommer också Ginnie, som inte 

tycks ha åldrats de senaste 40 åren, och säger att det var Lettie som kallade på den nu vuxna 

pojken. Det framkommer också att Lettie ska komma tillbaka, men när vet ingen. Men lika 

plötsligt som Ginnie uppenbarat sig är hon borta, och den vuxna pojken kommenterar att det 

är lustigt att han trodde att de var två. Mormodern säger att det alltid varit bara hon, bara en, 
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och sedan åker den vuxna pojken tillbaka till sin familj medan minnet av Hempstock-familjen 

försvinner igen.20 

 

3.2.2 Bibel	2000 

Bibeln som valts att användas i uppsatsen är Bibelkommissionens översättning från 1999, 

som brukar gå under namnet Bibel 2000. I förordet beskrivs den som allmänkulturell och ska 

kunna användas inom vitt skilda områden, däribland undervisning. Språket är uppdaterat till 

en mer modern och lättförståelig svenska, men innehållet ska fortfarande vara troget 

grundtexterna. Det ska vara en Bibel för gudstjänst och andakt, och samtidigt en Bibel för den 

som bara söker sig till den för det historiska och litterära värdet. Översättningen är framtagen 

av många olika personer, med bakgrunder i både religiösa och vetenskapliga sammanhang, 

och experter av olika slag, till exempel språkforskare, författare och hela samfund.21 Jag 

tolkar det som att Bibel 2000 är folkets Bibel, sammansatt av många och framför allt olika 

personer med olika bakgrunder och yrken, och därför den mest neutrala Bibeln. Och kanske 

också den mest spretiga Bibeln, som därför passar just denna tolkning, för att återkoppla till 

hur den skönlitterära boken beskrevs i inledningen. Neutraliteten tillsammans med det 

uppdaterade språket gör jag att valt denna Bibel som material i uppsatsen, och alla 

bibelreferenser kommer vara enbart till denna översättning om inget annat anges. Min 

personliga relation till Bibeln är sekulär, i avseendet ickekyrklig, men jag finner den intressant 

och har läst mycket av den. Det är troligtvis en kombination av fördjupade religionskunskaper 

från religionsvetenskapen samt att min fru är utövande kristen, som skapat mitt (relativt 

nyfunna) intresse för Bibeln. 

 

4 Treenighet	i	boken	
Det första kapitlet i analysdelen är det mer övergripande och berör treenigheten som något 

delat av alla karaktärer, i kontrast mot de senare kapitlen som fokuserar på enskilda personer. 

Det första temat som behandlas i detta kapitel är en förenklande definition av treenigheten 

som också visar hur Gud kan ses som tre i en. Nästa tema handlar om hur de tre Hempstock-

kvinnorna delar ett medvetande, och sedan skrivs kortfattat om att de är kvinnor som inte 

behöver män, som argument för att de inte är födda på vanligt vis och alltså inte människor. 

Temat efter det pekar på individerna i treenigheten, att de faktiskt är olika personer som kan 
																																																													
20	Gaiman,	2013	
21	Bibel	2000	
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göra olika saker. Det sista temat fortsätter argumentera för att de är separata personer 

samtidigt som de är en, men istället för att handla om färdigheter läggs fokus på hur 

Hempstock-kvinnorna kan vara ifrån varandra ibland och tillsammans vid andra tillfällen, och 

verkar vara överallt och ingenstans, som underrubriken lyder.	

4.1 Tre-i-en	–	en	är	alla,	alla	är	en	
Själva begreppet treenighet förekommer inte i Bibeln, men det förklaras på flera ställen hur 

Gud är både en och tre. I Johannesevangeliet står det att allt började med Gud, med Ordet som 

skapade allt, och att Ordet (Gud) sedan blev människa, både som Gud och som sonen till 

fadern.22 I Apostlagärningarna kopplas också Gud och Anden ihop som en, samt som två 

separata delar, då Paulus säger att en man som försökt lura till sig pengar har lurat Anden, och 

i nästa vers säger han att mannen har lurat Gud. Dessa kombineras några verser in då Paulus 

också pratar om vad som skett som en utmaning mot Herrens ande.23 Även om det är 

vanligare att Gud talar till människor, eller att Jesus talar till Gud eller människor, och på så 

sätt bevisar att de både är samma och separata på samma gång, kan också Anden tala. Längre 

fram i Apostlagärningarna ger Anden direkta order som lyds, och kan alltså precis som Gud 

och Jesus tala, som en separat entitet och som en del av treenigheten.24 Det finns många fler 

exempel på hur Gud, Jesus och Anden kan kopplas ihop till en och ses som tre olika personer, 

men fokus ligger inte på att argumentera för treenighetens existens i Bibeln, utan på att 

undersöka om den kan tolkas fram i boken. 

 

4.2 Delade	tankar	
I boken är gamla fru Hempstock äldst, mamma till Ginnie och mormor till Lettie, och i min 

tolkning är dessa tre karaktärer tillsammans en symbol för den kristna treenigheten. Deras 

separata roller som Gud, Jesus och Anden kommer utforskas mer grundligt i uppdelade 

rubriker nedan. Alla tre interagerar med pojken, ibland samtidigt, ibland ensamma, och ibland 

bara två av dem. De verkar kunna kommunicera på andra sätt än med tal, till exempel när 

Lettie ger sin mamma Ginnie en blick som antyder att hon rättar henne.25 De verkar också 

tänka samma saker, eller på något sätt dela tankar, som i exemplet när Lettie säger att pojken 

																																																													
22	Joh	1:1-3,	1:14	
23	Apg	1:3-4,	1:9	
24	Apg	13:2	
25	Gaiman,	2013:	30	
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måste bada för att bli varm, så att han inte ”drar döden på sig”. Mormor säger senare exakt 

samma sak, medan Ginnie redan gör i ordning en badbalja.26 

 

4.3 Kvinnor	kan	

När pojken undrar om det bara är kvinnorna som bor där och ifrågasätter bristen på karlar 

reagerar mormor starkt, och menar att de inte behöver några karlar. De kan göra allt som en 

karl kan, och dessutom göra det bättre och snabbare.27 Det behöver inte innebära något annat 

än att kvinnorna gestaltas som starka och självständiga, men det kan också tolkas som en 

antydan om att Hempstock-kvinnorna inte behöver män då de i själva verket inte är tre 

generationer på det vanliga sättet, och ingen av dem har behövt en man (eller befruktning) för 

att komma att existera. 

 

4.4 Alla	är	bra	på	något	

Även om treenighetsargumentet pekar på att familjen Hempstock är en och samma, är de 

också olika personer, precis som det något paradoxala i att Gud är den enda guden, men också 

en treenighet med Jesus och Anden. Lettie, Ginnie och mormor är i viss mån en, de är Gud, 

men de är också olika personer med olika personligheter och färdigheter. Under den sista 

drabbningen med Ursula har hon fångat pojken, medan Lettie ser på och gång på gång ber 

henne att frivilligt ge upp. Hon säger att det går att få hem Ursula, och om varken hon eller 

hennes mamma Ginnie klarar det så kan garanterat mormor skicka hem Ursula.28 Det kan 

tolkas som att i slutändan finns det den enda guden, och hen är allsmäktig. Även om Lettie 

och Jesus kanske begränsas i sin mänsklighet, och Ginnie och Anden begränsas i sin 

andlighet, så finns det inget som begränsar gamla fru Hempstock och Gud i deras 

gudomlighet. När pojken testas vid älvaringen av hungerfåglarna visar de sig bland annat som 

Ursula, pappan och Lettie.29 Det behöver inte betyda något, men kan också tolkas som att 

hungerfåglarna klarar av att visa sig som människor, både vanliga och som väsen förvandlade 

till människor, så som Ursula. Och som Lettie, som är både Gud och människa. Men fåglarna 

visar sig inte som Ginnie eller mormor, kanske för att de inte är människor i samma avseende 

som Lettie. Medan hon är både människa och Gud, så är inte mormodern eller Ginnie 

människor, utan ser snarare bara ut som människor, och därför kan inte fåglarna imitera dem. 
																																																													
26	Gaiman,	2013:	114,	116	
27	Gaiman,	2013:	119	
28	Gaiman,	2013:	158	
29	Gaiman,	2013:	169-172	
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4.5 Överallt	och	ingenstans	

Ett till exempel på att de är olika personer som kan befinna sig på olika platser, och är olika 

bra på vad de tar sig för, och olika starka, är när Lettie kommer tillbaka till älvaringen med 

oceanen i hinken. Hon säger att den stretade emot, så mormor fick hjälpa till och blev trött. 

Men oceanen bråkade inte med mormor, även om den inte hjälpte till heller. Och mitt i detta 

har Ginnie gjort middag.30 Sedan offrar sig Lettie för att skydda pojken, ett offer som bara 

hon kan göra då hon är människa och Gud. Ginnie som ande kan inte göra det, och i samband 

med offret vaknar mormodern, samt hennes vrede.31 De är en och samma och samtidigt olika, 

och har alla olika roller och uppdrag. När Lettie lämnats i oceanen och tagits av en våg 

försvinner också gamla fru Hempstock, och kvar är bara Ginnie och pojken, som lite förvirrat 

först tror att det är mormodern som står bredvid honom.32 Att mormodern och Lettie 

försvinner kan kopplas till när Jesus sa att han skulle hem till Fadern, och det som fanns kvar 

att säga skulle han säga genom Anden, ”sanningens ande”.33 Alltså är Ginnie (Anden) kvar på 

jorden med människorna (pojken) medan Lettie (Jesus) är med sin mormor (Fader, Gud) i 

oceanen (himlen). Sedan frågar pojken om Lettie verkligen var Ginnies dotter, och får det 

något otydliga svaret: ”Mer eller mindre”, som även det kan peka på att deras band är mer 

metaforiska och flytande, som mellan parterna i treenigheten. Och det visar sig också att 

varken Lettie eller Ginnie har några pappor.34 Det sista och kanske starkaste argumentet för 

att de tre Hempstock-kvinnorna kan tolkas som en gestaltning av den kristna treenigheten är i 

slutet, när pojken är vuxen igen och har slutat minnas själva berättelsen. Kvinnan han trodde 

var Ginnie i början av boken är nu mormodern, men sedan kommer Ginnie gående runt 

oceanen och hon säger att det var Lettie som ville att han skulle komma. Hon sätter sig 

bredvid honom, och på den andra sidan sitter gamla fru Hempstock, framför vattnet som tagit 

Lettie. Och lika plötsligt är det bara en kvinna där, och den vuxna pojken säger att det är 

lustigt, att han fick för sig att de var flera, men det är bara en. ”Det är bara jag”, säger gamla 

fru Hempstock. ”Det är alltid bara jag.”35 Pojken kan tolkas som en frälst människa, döpt (mer 

om dopet följer) och räddad, omgiven av Gud och Anden, kallad av Jesus, och väntar på hans 

återkomst. 
																																																													
30	Gaiman,	2013:	176-177	
31	Gaiman,	2013:	195-196	
32	Gaiman,	2013:	204	
33	Joh	16:10,	16:13	
34	Gaiman,	2013:	206	
35	Gaiman,	2013:	212,	214,	218	



	

16	
	

 

5 Mormor	Gud	
Detta kapitel pekar på likheter mellan bokens gamla fru Hempstock, mormor, och Gud i 

Bibeln. Det första temat handlar om att mormor har en utpräglad föräldraroll, likt Gud som av 

många ses som Fadern. Sedan behandlas mormoderns allsmäktighet och allvetande, och i det 

tredje och sista temat kopplas hennes utseende till hur Gud beskrivs av profeter i Bibeln.	

5.1 Mormor	är	far	till	alla	barnen	

Utöver de ovan nämnda exemplen som pekar på att mormodern, gamla fru Hempstock, är en 

gudsgestaltning, finns det också något som Lettie säger, något som distanserar mormor från 

alla andra. Lettie och pojken pratar om vuxna, och att det egentligen inte finns några vuxna. 

De kanske ser vuxna ut på utsidan, men inuti ser de ut som de alltid gjort, som barn. Lettie 

avslutar med att det inte finns några vuxna i hela världen, ”utom mormor, förstås.”36 Detta 

kan tolkas som att mormodern är den största och den äldsta, förälder till allt, precis som Gud 

enligt kristna är allas fader. En intressant vinkling på detta är stycken i Bibeln som har med 

barndom att göra, till exempel ”den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig 

dit in”,37 men barnperspektivet och bilden av människor som barn återkommer i anknytning 

till Lettie och kapitlet om den fräkniga frälsaren. Synen på mormodern som äldre än allt och 

alla kan också kopplas till då pojken för första gången ser henne, och påpekar för sig själv att 

hon ser gammal ut, ”betydligt äldre än mina föräldrar.”38 Det kan vara en simpel beskrivning 

av gamla fru Hempstocks ålder, men det kan också vara en referens till Gud som den äldsta av 

alla, förälder även till föräldrar. 

 

5.2 Mormor	vet	bäst	

Vid flera tillfällen visar det sig att mormodern vet saker hon inte borde ha kunnat veta om hon 

varit enbart människa, till exempel i början när hon ber Lettie ta med pojken till köket 

eftersom han är hungrig, vilket stämmer.39 Både Lettie och Ginnie visar senare liknande 

färdigheter, men mormodern sticker ändå ut då hon exempelvis är så gammal att hon var med 
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när månen blev till.40 Det är inget hon säger explicit, men det kan tolkas som att hon var med 

när månen blev till då det faktiskt var hon som skapade den, tillsammans med allt annat, i 

egenskap av Gud och skapare. När mormodern lappar och lagar, något som bara hon verkar 

klara av då Lettie inte är redo för det, visar det sig att Ginnie och antagligen de andra känner 

till att pappan försökt dränka pojken i badkaret, utan att han nämnt det för familjen 

Hempstock.41 Mormoderns lappande och lagande är egentligen att ändra på det som har hänt, 

och att agera utanför tid och rum, något som bara Gud kan göra. Gud är evig, alltså utanför 

tiden, vilket visas i exempelvis Jesaja: ”Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar 

i evighet.”42 Utöver att Gud ses som en evig entitet utanför tiden finns det också bibelord som 

pekar på att Gud uppfattar tid annorlunda än människor: ”Tusen år är i dina ögon som den dag 

som förgick i går, som en av nattens timmar.”43 Och precis som en skapande, allsmäktig gud 

tycks gamla fru Hempstock kunna styra över världen och ändra den som hon vill, som när det 

är fullmåne trots att det inte borde vara det. Det är tydligen mormodern som har satt 

fullmånen där för att hon tycker om den, och den påminner om när hon var yngre.44 Att det 

just är månen som blir en symbol för mormoderns nostalgi är intressant med tanke på hur 

månen gestaltas ovan, där mormodern minns månens tillkomst, och en möjlig tolkning av det 

är att hon är en gudomlig skapare. Att gamla fru Hempstock minns sin ”barndom” genom att 

skapa en fullmåne utanför fönstret kan ses som Gud som minns hur relationen med människan 

brukade vara i början, och kanske sörjer hur det blivit. Mer om synd och människans väg bort 

från Gud följer kortfattat i senare kapitel. 

 

5.3 Ty	ingen	människa	kan	se	mormors	ansikte	och	leva	

Som skapare kan mormodern inte bara välja vilken måne som ska synas, utan hon kan också 

styra vattnet, närmare bestämt vattnet i oceanen. Lettie behöver få ner oceanen i hinken, men 

klarar det inte själv och får hjälp av sin mormor.45 Lettie, som Jesus-gestalt, kan i viss mån 

också hantera vatten, vad som kan kallas mirakel och ses som bevis på Jesus gudomlighet, 

men den yttersta kraften är Guds, då Gud är ”han som ensam spänt upp himlen och betvingat 

Havet.”46 Mormoderns hjälp med att få ner oceanen i hinken gör henne så trött att hon måste 
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vila, och hon är därför först inte med när Lettie offrar sig. Det kan ses som Guds frånvaro, 

även om det inte alls är lika dramatiskt som i Bibeln då Jesus ropar ut ”Min Gud, min Gud, 

varför har du övergivit mig?”47 I boken uttrycker Lettie lite mindre dramatiskt att varken hon 

eller Ginnie kanske klarar av att försvara sig mot hungerfåglarna utan mormoderns hjälp, och 

att Lettie gärna vill att de ska väcka henne från vilan.48 Men precis som det egentligt 

gudomliga inte märks förrän efter Jesus död då han återuppstår, vaknar inte mormodern förrän 

Lettie offrat sig. Fast det är inte samma gamla fru Hempstock som innan. Vad som tidigare 

varit en rundlagd gammal mormor är nu ett strålande silversken som jämförs med 

magnesiumblixtar, nyårsfyrverkerier och ”middagssolen speglad i en silverslant.” Pojken kan 

inte titta rakt på henne då skenet är för starkt, men han kan se att hon fortfarande har sitt vita 

hår.49 I Hesekiels vision beskrivs Gud bland annat som ”vitt guld” i formen av en eldkrans 

och ”omstrålad av ljus”.50 En annan gudsbeskrivning som också kan kopplas till mormoderns 

utseende är ”Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som 

eldslågor.”51 En likhet mellan både Gud i Bibeln och mormor i boken, utöver de ljusa skenen 

och vita färgerna, är att de som ser på och beskriver inte kan säga rakt ut hur varken Gud eller 

mormor ser ut, som om orden för det inte finns, utan de snarare jämför och liknar vid, med 

hjälp av ”som” och ting och begrepp som en människa kan förstå. Att mormoderns utseende 

jämförs med speglad sol och att pojken inte kan titta på henne kan också kopplas till Gud, 

som ingen människa kan titta på. ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se 

mig och leva.”52 

 

6 Den	fräkniga	frälsaren	
Detta kapitel redogör för likheter mellan Hempstock-flickan Lettie och Bibelns Jesus, och det 

första temat handlar om vad Letties namn kan ha för betydelse. Det andra temat är barnasinne 

och barnperspektiv, och sedan följer en genomgång av vad som valts att kallas Letties 

mirakel. Tema fyra tolkar kattungen som en metafor för relationen mellan Gud och människa 

genom Jesus. I det femte temat jämförs handhållandet mellan pojken och Lettie med den 
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troendes relation med Jesus, och i det sjätte och sista temat kopplas Letties offer ihop med hur 

Jesus dog på korset. 

 

6.1 En	Lettie	för	hela	folket	

”Är det en förkortning för Letitia” frågar pojkens mamma Lettie, som inte svarar utan bara 

ler.53 Till skillnad från mormodern har både Lettie och Ginnie för- eller smeknamn som 

nämns i boken, och just Letitia är enligt namndatabasen ”Behind the Name” en variant av det 

latinska Laetitia, som betyder glädje eller lycka.54 Detta kan tolkas som ett försök att koppla 

ihop den unga flickan Lettie med Jesus, då han vid flera tillfällen beskrivs som en glädje, och 

som att han har med sig glädje eller kan fylla människor med glädje. Ett exempel är innan 

Jesus föds, då en ängel säger ”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket”,55 

samt angående att Jesus är utvald av Gud: ”… den som jag älskar och som min själ har sin 

glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för 

folken.”56 Det två första citaten handlar om Jesus födsel och hans liv på jorden, början och 

mitten, därför avslutas teorin om Lettie som Jesusgestalt i form av lycka och glädje genom ett 

citat om slutet, tiden innan Jesus död, när han försöker lugna lärjungarna som inte vill att 

deras frälsare ska lämna dem: ”Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen 

skall ta er glädje ifrån er.” 

 

6.2 Lettie	älskar	alla	barnen 

Det behöver inte vara en slump att både Lettie och pojken är barn. Visst kan det ses som att de 

enbart är två barn som finnar varandra på grund av att de är just barn, men bandet kan också 

ses som djupare än så. Lettie som kristusgestalt blir ett sätt för Gud att nå fram till 

människorna, som i boken representeras av pojken. Det ovan nämnda bibelordet om att man 

bara kan ta emot Guds rike som ett barn kan appliceras även på detta. I versen innan säger 

Jesus dessutom att ”Guds rike tillhör sådana som de” och syftar på barn.57 Att Lettie också 

säger att det inte finns en enda vuxen i hela världen, förutom mormor, kan också kopplas till 

den här teorin om pojken/barnet som metafor för människan, och människan som Guds barn. 

Lettie erkänner sig vara barn, precis som alla andra människor, trots att vi vet att hon 
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egentligen inte är det, utan att hon antagligen varit elva väldigt länge.58 Likväl som Gud blev 

människa för att möta människorna blev mormodern ett barn för att möta barnen. 

Barnperspektivet genomsyrar boken, och flera av pojkens upplevelser blir ännu intressantare 

med teorin om sambandet mellan barndom och Guds barn i bakhuvudet. Ursula påpekar till 

exempel att hon är vuxen och att pojken bara är ett maktlöst barn, och han tvivlar, även om 

modet växer av att hålla Lettie i handen (mer om handhållande mellan pojken och Lettie 

följer). Barndomen blir ett problem, och pojken tänker att det inte spelar någon roll vad han 

och Lettie gör, för de är barn och Ursula är vuxen, och vuxna vinner alltid.59 Men i slutändan 

kan det tolkas som att det till viss del är barnasinnet som räddar pojken. Även han lockas lite 

av pengarna som Ursula trollar fram på olika sätt, men det verkar inte bita på honom riktigt 

lika mycket som det gör på andra, kanske för att han är yngst och inte har samma relation till 

pengar. Han uppfattar Ursulas skönhet, men han lockas ej heller av den, till skillnad från sin 

pappa. Inte ens när hon ligger naken uppe i sitt rum är hon intressantare än själva rummet.60 

Även maten kan ses som ett sätt av Ursula att försöka vinna tillit från pojken och hans familj, 

men pojken smakar aldrig på något hon lagat. Antagligen kan inget mäta sig med maten han 

genom bokens gång får hos Hempstock-familjen. Om barndomen är en metafor för 

mänskligheten, kan barnasinnet ses som tro, vad som låter pojken tro på Lettie och hennes 

mamma och mormor, och även kan innebära ett skydd för honom. Eftersom de vuxna saknar 

barnasinne har de inget skydd mot Ursula, och kan liknas vid att sakna tro och att inte ha Gud 

med sig. Ett tydligt exempel på det skyddande barnasinnet är när pojken reciterar dikter och 

sånger från barnböcker som böner mot hungerfåglarna som försöker lura och testa honom 

medan han väntar på Lettie i älvaringen.61 Denna del i bokens symbolik kan ses som en 

troendes bön till Jesus om skydd mot synd. 

 

6.3 Letties	mirakel 

Genom boken gör Lettie vad jag har valt att kalla mirakel, uppkallat efter vad som ofta kallas 

Jesus mirakel, dock förekommer det ordet inte i vald bibelversion utan går oftast under 

begreppen ”tecken” eller ”under”. När Lettie försöker binda varelsen som senare blir Ursula 

frågar hon vad dess namn är, innan hon sjunger och pratar en slags besvärjelse till en melodi 

som pojken känner igen som en gammal barnkammarvisa, men det är på ett språk han aldrig 
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hört förut. Senare kommer pojken drömma om språket, och ibland förstå orden. Det var ”det 

allra första språket” och ”varats modersmål”, och det skapande språket kan hela.62 Jag tolkar 

det som Guds språk, Guds skapande andedräkt, och i förlängning också Guds ande. Gud 

skapade världen med ord och språk, som i exempelvis den välkända inledningen på Bibeln 

och första Mosebok då Gud befaller ljuset att finnas och skina.63 Som har nämnts ovan 

utförde möjligtvis Jesus vissa mirakel med vatten som bevis på att han var Gud i människan, 

då Gud är den ende som kan kontrollera vattnet. Letties (försök till) bindande av Ursula sker 

med ett skapande språk, kanske samma språk som mormodern skapade världen med, på 

samma sätt som Jesus utförde mirakel genom kraften från Guds ande. Kapitlet kan kopplas till 

när Jesus driver ut en oren ande ur en man efter att ha frågat efter andens namn.64 En annan 

intressant detalj som är värd att nämna är att Lettie sjunger på melodin till en barnvisa, något 

som kan förknippas med pojkens böner i form av sånger från sina favoritböcker. Teorin om 

barnasinne som tro förstärks när bindandet i boken kan läsas som en andeutdrivning 

genomförd av en starkt troende, en bön sagd och befalld på det heliga, skapande språket. 

Nästa gång Lettie möter Ursula räddar hon pojken från varelsen, och det sker genom ljus av 

olika slag. Marken glöder och glänser, och glimmar varmt, vad pojken kallar ”rent ljus” och 

”gyllene sken” som får blixtarna runt Ursula att framstå som mindre imponerande. Sedan 

viskar Lettie uråldriga ord och Ursula försvinner för stunden.65 Även här är det fråga om en 

sorts andeutdrivning och bön i samband med det heliga, skapande språket, och Letties mirakel 

handlar om att styra ljus, något som enbart kan göras av den skapande Guden, och blir ett 

bevis på hennes gudomlighet, som Jesus vattenmirakel. Tidigare skrevs om hur Gud skapade 

ljuset från ingenstans, och Jesus kallar sig ”världens ljus.”66 Mormodern skapade ljuset, och 

Lettie är ljuset, som hjälper pojken ut ur mörkret. Det sista exemplet på något mirakulöst är 

det påtagligt övernaturliga i att Lettie trollar fram pojkens tandborste, men det krävs också att 

pojken tänker på tandborsten.67 Själva miraklet kan inte utföras utan pojkens tankar, utan hans 

tro, och det är inte helt olikt ett av Jesus kanske kändaste mirakel, då han förvandlade vatten 

till vin. Tjänarna beordras av Jesus att fylla kärl med vatten, och serverar sedan vin ur dem, ett 
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mirakel som kanske inte gått utan tjänarnas och Jesus mors tro, och att de lyssnade på och löd 

honom.68 

 

6.4 Kattungen	vare	med	dig 

Pojken förlorar tidigt sin bästa vän, kattungen som blir påkörd, men Lettie fyller senare det 

hålet i hans liv och hjärta. Först hittar pojken en udda kattunge som växer från marken efter 

att de sett varelsen som blir Ursula, men då säger Lettie att han inte ska ta med sig den 

därifrån. Dock följer kattungen efter och blir senare ett skydd innan Lettie kommer och räddar 

pojken från Ursula, och den följer också pojken inne i familjen Hempstocks hus. Vid ett 

tillfälle hjälper den svarta, blågrönögda katten honom att hitta rätt i det stora huset.69 Ovan 

skrevs det att Lettie fyllde hålet i pojkens hjärta, men egentligen är det mormodern som gör 

det genom Lettie, en gestaltning av Guds relation med människor genom Jesus. Kattungen 

med oceanögon visar att Gud är med hela tiden, till och med när Gud inte är med, hur 

paradoxalt det än låter. Enda gången det påpekas att kattungen inte är i närheten är när 

mormodern vilar och inte kan hjälpa dem. Ungefär en månad efter att Lettie offrat sig och 

pojkens minnen av allt har falnat, kommer en svart katt med blågröna ögon och blir pojkens 

husdjur och bästa vän. Ginnie insinuerar sedan att samma katt fortfarande lever när pojken 

blivit vuxen och minns berättelsen.70 I Uppenbarelseboken står det att Gud ska bo bland 

människorna och vara hos dem, och ”döden skall inte finnas mer.”71 Kattungen som en sorts 

”ersättning” och samtidigt Guds ande är ett sätt att visa hur döden inte finns mer. Den döda 

kattungen påverkar inte pojken, då han får en ny, en som dessutom verkar leva mycket längre 

än katter bruka kunna. Ersättningskatten Monster lyckas inte fylla några hål i pojkens hjärta, 

då den inte är från Gud, och ej heller är Gud. Kattungen är med pojken hela tiden, likt Gud är 

med en troende hela tiden, ofta i form av Jesus. 

 

6.5 Hålla	hand 

”Ty jag är Herren, din Gud, 

jag tar dig vid handen 

och säger till dig: 
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Var inte rädd, jag hjälper dig.”72 

 

Detta bibelord är ett av flera som talar om hur Gud tar den troende vid handen, eller leder 

någon, och ofta kan det röra sig om den högra handen, både i fråga om den som tror och om 

Guds eller Jesus högra hand. Handhållandet är återkommande i boken, men det viktiga 

behöver inte vara den fysiska handlingen, utan snarare vad det representerar att pojken ska 

hålla Letties hand: människan ska följa Jesus. Tidigt säger Lettie åt pojken att hålla i henne 

med sin högerhand och inte släppa taget, och hon säger det snart igen, med vikt på att hon 

kommer hålla pojken trygg. ”Släpp inte taget. Vad som än händer, släpp inte taget om min 

hand.” Men Ursula lurar pojken och får honom att släppa taget, och Lettie tar snabbt hans 

högra hand igen.73 De håller hand igen när pojken jagas av Ursula över fältet, och han känner 

sig modigare av att göra det. Också när mormodern tar bort hålet ur pojkens fot tar Lettie tag i 

hans hand, och när Ursula släpper honom då hon attackeras av hungerfåglarna tar Lettie tag i 

hans arm.74 Hon håller eller trycker hans händer vid flera tillfällen, men det viktigaste är när 

pojken släpper för andra gången och Lettie offrar sig för att rädda pojkens liv. Så fort hon 

gjort det och inte längre är vid medvetande är Ginnie där och håller pojkens hand, samt den 

nästan döda flickans hand.75 Offret i sig är kanske den tydligaste Jesus-gestaltningen i boken 

(mer om offret nedan), och förstärks av det som redan nämnts ovan, om hur Jesus mot slutet 

sa att han skulle hem till Fadern och att Anden skulle finnas kvar för människorna. På samma 

sätt som Anden tog över efter Jesus håller Ginnie pojkens hand när Lettie inte längre kan. 

 

6.6 Lettie	dog	för	våra	maskhål 

För att förklara resonemanget angående Letties offer som biblisk symbolik behöver jag också 

kortfattat förklara vad Ursula och hungerfåglarna möjligtvis representerar. Först följer en kort 

summering av handlingen i boken, och sedan den bibliska handlingen som boken eventuellt 

försöker avspegla: Pojken släpper Letties hand och Ursula skapar ett maskhål i pojkens hjärta 

via hans fot. Hon tar sig in i hans liv och förstör det tills hon blir uppäten, men kvar är 

hungerfåglarna som vill äta pojkens hjärta där maskhålet finns kvar. Han släpper ännu en 

gång Letties hand och hon måste offra sig för att rädda pojkens hjärta, och det får mormor att 

skrämma bort hungerfåglarna för gott. Denna handling ser jag som lånad från relationen 
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mellan Gud och människor i Bibeln, där människan från början sviker Gud i paradiset och 

öppnar upp för att fylla sina hjärtan med synd. Synden förstör människans liv och hennes 

relation med Gud, och introducerar även döden. ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är 

evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.”76 Synden driver människan ännu längre från Gud, som 

sänder sin son till jorden för att offras. Genom sitt offer på korset befriar Jesus människan från 

synd och i förlängning också från döden, då alla som tar emot Jesus får evigt liv. För att 

förtydliga är alltså mormodern, Ginnie och Lettie Fadern, Anden och Jesus i treenigheten, 

pojken är människan, och Ursula och hennes handlingar representerar synden, som bara kan 

komma in i människan då hon tappar kontakten med Gud. Tack vare synden kommer 

hungerfåglarna, som kan tolkas som döden. Döden som tema genomsyrar boken, och den 

både inleds och avslutas runt en begravning, och det är dessutom den inneboende mannens 

självmord som startar allt och lockar till sig Ursula.77 

 

7 Den	helige	Ande	i	gummistövlar	
I det sista analyskapitlet kopplas Ginnie Hempstock ihop med Bibelns ibland något 

svårdefinierade ande, här kallad Anden om inget annat anges. Kapitlet inleds med ett kort 

försök till förklaring om vad Anden är, och sedan följer, som i kapitlet ovan om Lettie, en 

tolkning av vad namnet Ginnie kan ha för betydelse. I samma stycke kopplas också Ginnie till 

jungfru Maria. Sedan kommer ett tema om olika sorters gåvor, en koppling mellan Andens 

gåvor i Bibeln och Ginnies vardagliga hjälp och råd. Nästa tema är dopet, något som i boken 

inte har direkt med Ginnie att göra, men det förklaras varför det analyseras i detta kapitel och 

inte i Letties. Slutligen förklaras Anden som en del av allt, och Ginnie som ande-gestalt styrks 

av hennes naturutseende. 

 

7.1 Andemeningen 

Anden, den svårdefinierade tredjedelen av treenigheten som varken är fadern eller sonen, men 

ändå är båda, och i båda. Och på jorden. Och i alla. Anden kallas bland annat Hjälparen och 

ska enligt Jesus fungera som en sorts påminnelse om hans ord.78 Anden kan också ses som en 

sorts förankring av Gud i människans värld, framför allt efter att Jesus försvunnit från den. 

Detta symboliseras i bokens prolog och epilog då pojken som blivit vuxen träffar Ginnie, som 
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senare visar sig vara mormodern då det bara är hon, det har alltid bara varit hon. Efter att 

Lettie tagits av oceanen försvinner också gamla fru Hempstock, och kvar är bara Ginnie.79 

Det visar sig också att den vuxna pojken besökt oceanen och Ginnie/mormodern flera gånger 

tidigare, när livet varit extra svårt, vilket också styrker Anden som förankring av Gud och en 

Hjälpare.80 

 

7.2 Jungfru	Virginia 

Likväl som Anden kan ses som en förankring och påminnelse av Gud, en länk mellan Gud 

och världen, kan den också ses som en länk mellan Gud och Jesus, precis som Ginnie är en 

länk mellan mormodern och Lettie. Jungfru Maria kan också ses som en länk mellan Gud och 

Jesus, eftersom hon blev mamma till frälsaren genom inverkan från Gud, och även Ginnie 

som karaktär kan tolkas som både Anden och Jungfrun. Framför allt för att hon i boken, i alla 

fall i viss mån, verkar vara Jesus-gestaltens mamma, men det styrks också av att hon förklarar 

för pojken att de inte har pappor och att män inte behövs på det sättet.81 Inte helt olikt en 

jungfrufödsel, som inte involverar några män över huvud taget, utan bara en kvinna och 

Anden.82 Just namnet Ginnie blir extra intressant i samband med kombinationen av Anden 

och Jungfrun, då det i samma namndatabas som jag undersökte Letitia i, ”Behind the Name”, 

är en förkortning för Virginia. Virginia härstammar från latinets virgo och betyder jungfru.83 

 

7.3 Andens	gåvor 

Det är en liten detalj i boken, men samtidigt händer det så ofta att det inte är värt att hänvisa 

till varje gång det sker, men när pojken får någonting (fysiskt) är det oftast en gåva från 

Ginnie. Några exempel är att både Lettie och mormodern säger att pojken borde bada, men 

det är Ginnie som faktiskt tappar ett bad åt honom, och sedan gör hon en paj som de äter. Det 

är också hon som tvättar och manglar pojkens förstörda och smutsiga morgonrock. Inte bara 

pojken får fysiska gåvor, utan föräldrarna får scones av Ginnie när familjen Hempstock 

”lurar” bort dem för att skydda pojken.84 Dagen efter ordnar Ginnie skor och kläder till 

pojken, och han får också mat av henne igen, både frukost och middag. Och i slutet är det hon 
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som skjutsar hem pojken.85 Det kan tolkas som att Ginnie är en del av alla de små vardagliga 

sysslorna och behoven, ungefär som Anden som lämnats kvar på jorden av vissa kan ses som 

ett sätt ha med sig Gud i vardagen. Ginnies vardagliga gåvor är inte alltid fysiska heller, utan 

kan vara mer som råd eller sunt förnuft, till exempel som när hon inte vill att pojken ska 

förstöra tänderna med honung eller att han borde gå och lägga sig.86 Sanningens ande ska 

”visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är”87, ett bibelord som kan kopplas till då 

Ginnie säger att hon inte hatar Ursula, efter att pojken sagt att han gör det. 

 

7.4 Jag	döper	dig	i	mormors,	Letties	och	Ginnies	namn 

Även om det är Lettie som är med pojken och håller honom i handen då han kliver ner i 

hinken har jag ändå valt att lägga kapitlet om dopet i Ginnies del, då Jesus inte döper någon i 

Bibeln, och att döpas kan innebära att döpas med vatten och att döpas med Anden.88 Efter 

Jesus död säger han till lärjungarna att de ska göra folk till lärjungar, alltså leda människor till 

tro, och ett av momenten för att det ska ske är att döpa dem ”i Faderns och Sonens och den 

heliga Andens namn.” På så sätt lovar Jesus att vara med alla människor alla dagar till tidens 

slut.89 Även i Lukasevangeliet skrivs det om dop som något som kan ske med vatten och med 

Anden, och det är Jesus som döper med Anden, även om han inte fysiskt döper någon på 

samma sätt som lärjungarna.90 I boken kliver pojken ner i oceanen i hinken medan Lettie 

håller honom i handen, och i viss mån återföds han då han känner att han nästan dör av att 

hålla andan så länge, och sedan inser att han kan andas under vattnet. Och pojken förstår allt, 

allt om mormor och Lettie och universum.91 Han är för stunden allsmäktig, på samma sätt 

som mormor Gud, och är alltså så nära Gud man kan komma. Han är uppfylld av Guds ande, 

döpt i den. Just vatten som symbolik är mycket intressant och genomsyrar hela boken, men 

tyvärr finns det inte tid eller plats att analysera allt vattenrelaterat på djupet. Dock känner jag 

att vissa delar som på något sätt handlar om vatten bör nämnas i korthet i samband med dopet. 

Det första och kanske viktigaste, förutom själva dopet i oceanen i hinken, är när Ginnie lägger 

Lettie i dammen.92 Det är också en form av dop, och en sista smörjelse. Ginnie, som Anden, 
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fyller Lettie med Anden genom dopet i oceanen, och hon försvinner från dammen. Vatten 

hjälper också pojken att få ut masken ur foten93, den symboliska synden, men då dopet inte är 

i anden utan bara i vatten, och pojken inte håller Lettie i handen, räcker det inte för att få bort 

all synd, och den sätter sig i hans hjärta. Pappans försök att dränka pojken under influens från 

Ursula är också en intressant vinkling av dopet94, och ett tydligt exempel på att dopet i vatten 

inte behöver betyda något alls, eller ens vara bra, om det inte är att döpas i Anden. 

 

7.5 Mitt	i	naturen 

Ovan förklarades Anden som en sorts förankring av Gud på jorden, en länk mellan det andliga 

och det mer kroppsliga och världsliga. Utöver att Ginnie är den som ger vardagliga gåvor till 

pojken är hon också den som i viss mån ser mest vardaglig ut, och påminner på flera sätt om 

naturen hon själv lever i, i form av Anden på jorden. Ginnies utseende kan liknas vid naturen 

och saker som finns däri, till exempel att hon är äppelkindad och håret är kastanjebrunt. Hon 

har en mörkgrön kjol, en färg som kan kopplas till naturen, och hon har dessutom 

gummistövlar på sig.95 Det är inte bara till utseendet som Ginnie utmärker sig som extra 

naturlig och världslig, utan också i slutet när hon luktar kök, bondgård, boskap och mat, 

verkliga dofter som pojken behöver just då.96 Likväl som Anden agerar som en länk till det 

andliga och gudomliga, går länken åt andra hållet och kan också hjälpa den troende i den 

världsliga vardagen, som Ginnie hjälper pojken. Att Ginnie som ande-gestalt så tydligt är 

praktisk och jordnära blir logiskt då Anden bokstavligt är jordnära, med det menat kvar på 

jorden, då Jesus är med Gud efter sitt offer. Ginnie är också den enda av Hempstock-

kvinnorna som gör något så vardagligt och mänskligt som att köra bil, vilket också verkar 

förvåna pojken lite. När hon lämnat pojken hemma ser han att bilen är så lerig att han inte 

riktigt ser vilken färg den har, och det nämns aldrig.97 Det kan tyckas vara en liten detalj, men 

det kan också tolkas som själva definitionen av Anden, att Ginnie rör sig runt och hjälper, 

nästan kamouflerad av naturen, och hur hon egentligen ser ut under leran och stövlarna och 

äppelkinderna är det ingen som vet. 
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8 Diskussion 

Jag har försökt besvara frågeställningen angående en eventuell treenighetssymbolik i boken, 

och slutsatsen är jag tolkat att det finns en sådan. Det finns biblisk och kristen 

treenighetssymbolik i boken Oceanen vid vägens slut, och jag har försökt koppla vissa av 

karaktärerna och handlingarna i boken till personer eller företeelser i Bibeln. 

 

8.1 Gud	i	mormor	
Mormodern och Gud hade många likheter, speciellt med den vetenskapliga artikeln om 

biblisk vattensymbolik som inspiration för analysen. I artikeln hävdade Brown att naturen, 

och framför allt vatten, var skapat av Gud och därför bara kunde styras av Gud, och alltså inte 

av människan. Undantaget var självklart Gud som blev människa, genom Jesus.98 Jag fann 

tydliga likheter med detta i boken, och den som kanske utmärkte sig mest var då Lettie skulle 

hämta oceanen och behövde hjälp av sin mormor, vilket symboliserar att Jesus genom hjälp 

från Gud utförde mirakel, varav flera involverade vatten. Vad Brown skrev om levande vatten 

som Gud i människan kan appliceras på oceanen i dammen som mormoderns kraft i pojken, 

och också i Lettie. 

 

8.2 Anden	i	Ginnie	
Hartleys artikel om Anden fokuserar på gåvor, både andliga och fysiska, och även om Ginnie 

inte direkt bidrar med andliga gåvor i form av krafter eller förmågor, ger hon pojken 

vardagliga saker, både fysiska saker som mat och kläder, men också hjälpfulla råd och 

förnuftiga tips, till exempel när hon säger att han borde sova eller äta, eller bara att ifrågasätta 

pojkens hat mot Ursula. I artikeln kopplar Hartley också ihop Anden med vind99, vilket blir 

intressant med min teori om Ginnie som Anden på jorden, så mycket en del av naturen att hon 

nästan liknar den till utseendet. Det var också i Hartleys artikel som jag först såg kopplingen 

mellan Anden och Jungfrun, där alven Galadriel kan ses som lite av de båda.100 Denna 

kombination av Hjälpare och Jungfru passade bra in på Ginnie, modern och Anden som inte 

behöver män. I Ginnies kapitel ovan nämns Anden som länk mellan Gud och Jesus, likväl 

som Jungfru Maria också kan ses som en länk då hon födde Jesus efter gudomlig inblandning. 

Galadriel beskrivs av vissa som jungfrulig och med sina ovan nämnda gåvor som en 
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manifestation av Anden, och med detta i åtanke känns tolkningen av Ginnie som både Anden 

och Jungfrun förstärkt. 

 

8.3 Jesus	i	Lettie	

Även artikeln som egentligen handlade om att tolka Jesus innehöll kopplingar mellan Anden 

och Jungfrun, i form av karaktären Trinity (Treenighet) som genom filmen bland annat sänds 

av en högre makt för att leda frälsaren, räddar honom och samtidigt är en del i hans 

”födsel”.101 Milford påpekar hur både Trinity och Jungfrun ser frälsaren dö och återfödas, och 

även om Lettie inte kom tillbaka direkt väntar Ginnie antagligen vid dammen tills hon gör det. 

Men Milfords artikel handlar primärt om Neo som frälsare, som likt Lettie offrade sig och 

besegrade döden.102 Dock finns det skillnader, bland annat i att Neo precis som Jesus 

återuppstod, medan Letties återkomst enbart förutspåtts av mormodern. Och Neo var i viss 

mån en människa som fick se sanningen och sedan blev en kristusgestalt, medan Lettie hela 

tiden varit en symbol för Jesus. I det avseendet liknar Neo mer pojken i boken, som symbol 

för människan och de troende. Pojken döptes i oceanen och i Anden och fick se sanningen, 

medan Neos metaforiska dop var att ta det röda piller som lät honom vakna upp ur Matrix. 

 

8.4 Slutsats	
Jag tycker att kopplingarna mellan bokens och Bibelns treenighet är tydliga, och förstärks 

dessutom av pojken som symbol för (den troende) människan, samt av kopplingen mellan 

barnasinne och tro. Vidare hjälper det att tolka exempelvis Ursula och hennes handlingar som 

synd, och hungerfåglarna som döden, men vissa religiösa begrepp, som just ”synd”, kan vara 

mångfacetterade och svårdefinierade, och om mer tid och plats funnits hade det varit 

intressant med mer av en begreppsförklaring. Mer om synd följer i vidare forskning. 

 

8.4.1 Metodologisk	reflektion	

Den valda metoden fungerade i avseendet att syftet med uppsatsen följdes och 

frågeställningen besvarades, men det finns för- och nackdelar med den här sortens kvalitativa 

analys, och med hermeneutik. Även om min bibliska förförståelse agerade som en sorts grund 

för tolkningen, blev jag ändå begränsad av mina kunskaper. Tanken var att min bibliska 

kunskap skulle vara en måttstock för vad som var relevant för analysen, ett tak för vad som 
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skulle finnas med i mina valda teman, men det slutade med att mycket tid spenderades med att 

bläddra i Bibeln i jakt på bibelord som kunde styrka argumenten i analysen. Ofta kom jag på 

mig själv med att vilja hitta mer än vad som kanske behövdes, eller att tvivla på relevansen i 

stycken som tidigare hittats i Bibeln. Och jag tänkte också ofta att det kanske fanns bättre 

bibelord än just det som funnits, vilket också skapade tvivel. Så i viss mån kan det tolkas som 

att jag misslyckats med att avgränsa mig själv genom min egen kunskap om Bibeln, då jag i 

slutändan bläddrat runt och funnit stycken som innan uppsatsen påbörjades inte var en del av 

min bibliska förförståelse. 

 

8.4.2 Reflektion	om	boken	

Självklart hade jag innan idén till uppsatsen ändå tänkt tanken att det fanns en symbolisk 

treenighet i familjen Hempstock, annars hade jag troligen inte kommit på det ämnet över 

huvud taget. Men den tanken var ytlig, och till en början fanns inte avgränsningen och 

fokuseringen på just treenigheten. Jag ville till en början undersöka mer övergripande, vad jag 

kallade ”kristen symbolik”, och det finns mer i boken att läsa om med de glasögonen på. Mer 

om förslag till vidare forskning följer nedan. 

 

8.5 Vidare	forskning 

Då jag kände mig tvungen att avgränsa arbetet från det ursprungliga och mer allmänna 

”kristen symbolik” till att enbart fokusera på den kristna treenigheten fanns det mycket 

intressant som inte kunde inkluderas i uppsatsen. Framför allt vattnets roll i boken, då det är 

mycket mer än bara en damm och en hink med dopvatten. Även en del kristna begrepp hade 

varit intressanta att definiera samt koppla ihop med boken, exempelvis det ovan nämnda 

”synd”, eller att försöka urskilja om det finns någon distinktion mellan ”under” och ”tecken”, 

och sedan försöka applicera det på vad Lettie gör och säger. Även vissa specifika 

bibelberättelser hade varit intressant att försöka söka efter i bokens handling, till exempel om 

det kan finnas likheter med hur Jesus möter människor och hur Lettie först tar kontakt med 

pojken. Som jag skrev i kapitlet om avgränsning är tolkandet av religion i princip outtömlig, 

och jag var därför tvungen att fokusera på något mindre än kristen symbolik i allmänhet, trots 

att det innebar att intressanta fynd och analyser fick lämnas åt någon annan att analysera. 
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