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Abstrakt 
Syftet med föreliggande uppsats var att, genom litteraturstudier av C. S Lewis Narnia serie samt 

J. R. R. Tolkiens Härskarringen, undersöka förekomsten av kristusgestaltning i nämnda 

litteratur. Genom att studera nämnda verk var avsikten även att undersöka de eventuella kristna 

influenser som återspeglar författarnas egen tro och närmare studera de tänkbara paralleller 

med Bibelns Kristus som förekommer. Utifrån de analyser som görs av texterna i arbetet blir 

slutsatsen att även om det finns klara influenser från Bibelns Kristusgestalt kan man inte i båda 

böckerna se en klar kristusgestalt. När det gäller Härskarringen finns där inte en klart 

framträdande Kristus även om de kristna influenserna är många. När det gäller Narnia är de 

kristna influenserna tydligare och parallellerna med Kristus framträder klarare. 
 
 
Sökord: Kristus, Aslan. 
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1. Inledning 
C. S. Lewis och J. R. R. Tolkien har båda skrivit böcker som efter femtio år fortfarande är 

aktuella. Båda författarna var aktivt kristna och läste ofta varandras alster innan de gavs ut. Mitt 

intresse för deras författarskap väcktes redan när jag läste böckerna som barn och tonåring. En 

ung läsare reflekterar sällan över det eventuella underliggande budskapet som finns i en bok, 

men som vuxen finns det en hel del att fundera över när det gäller författarnas budskap. Hur stor 

betydelse har deras egen tro haft, och vad vill de säga till sina läsare? Finns det ett kristet 

budskap? Detta är vad som intresserat mig och som jag därför bestämt mig för att avhandla i 

min uppsats. 
 

Med utgångspunkt i böckerna i trilogin Härskarringen och i böckerna om Narnia kommer jag 

att undersöka vilka influenser från kristendomen som förekommer i böckerna. I Narnia-serien 

är det främst boken Häxan och Lejonet som får stå i fokus, men även de övriga böckerna i 

serien kommer att utgöra en grund för min undersökning. När det gäller trilogin om 

Härskarringen behandlas alla tre böckerna. Jag kommer att undersöka om och i så fall hur 

författarna använder sig av den kristna trosföreställningen som ett tolkningsmönster när det 

gäller människors livsvärld och livsfrågor. 
 

2. Bakgrund 
En stor del av dagens ungdomslitteratur utgörs av fantasy i olika former, och det har under 

senare år dykt upp många nya författare som fått en stor läsekrets. Vad vi än anser om genren 

som sådan så har intresset för den här sortens litteratur fått till följd att många unga läsare som 

aldrig tidigare öppnat en bok har tagit sig tid till att plöja igenom dessa i sidantal ganska 

krävande böckerna. En allmän mening är att få författare av fantasy skriver korta, lättlästa 

böcker. För de lite äldre ungdomarna, och även vuxna, så finns det också ett stort utbud att välja 

bland. Men finns det något bakomliggande djupare budskap i dessa böcker eller är de endast 

spännande äventyrsberättelser avsedda att underhålla för stunden? 
 

2.1 Vad är Fantasy? 

Fantasy är ett vitt begrepp som kan definieras på flera olika sätt. I Sverige har vi en ganska snäv 

definition av begreppet. Det vi, enligt Johansson i Världar av ljus, världar av mörker1 menar 

med fantasy är de genrer som på engelska brukar definieras som high fantasy, epic fantasy eller 

                                                 
1 Annika Johansson (2000), Världar av ljus, världar av mörker. 
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heroic fantasy. Dessa begrepp innebär att handlingen utspelar sig i en sekundär värld, det vill 

säga i en av författaren helt påhittad värld. Ying Toijer-Nilsson2 klassificerar både Narnia och 

Härskarringen som ”High Fantasy” det vill säga att det är uppbyggt hela sekundära världar 

parallellt med vår egen. Enligt andra sätt att definiera ”High Fantasy” så faller Narnia utanför 

ramen eftersom det behövs en portal för att färdas in i denna värld I detta arbete kommer jag att 

använda mig av Toijer-Nilssons definition i de fall där detta är av vikt. Vad som också skiljer 

Narnia från vår egen värld är att medan det går flera år i Narnia så handlar det i vår värld endast 

om sekunder eller minuter. Detta är ett mycket vanligt grepp inom fantasy genren när det gäller 

sekundära världar som det krävs en portal för att nå. Det är ett krav för att de personer som reser 

dit inte ska behöva förklara flera års frånvaro från deras ”riktiga” liv. 
 

2.2 Fantasyns rötter 

Var har då fantasyn sina rötter? Fantasy har sina rötter i romantiken och det gotiska3, men det 

kan även dras tydliga paralleller tillbaka till de grekiska hjälteeposen. I dessa epos finner vi 

hjältar som Akilles, Herkules och Odysseus, män som ger sig ut på äventyr och besegrar både 

mänskliga fiender och monster. Liksom i de grekiska myterna så förekommer ingripanden från 

en högre makt ofta. En del fantasy författare skapar egna gudar och andra antyder bara att det 

finns en bakomliggande överhet av något slag, en gud eller en okänd kraft. 

 

I så gott som alla fantasy-böcker så får huvudpersonen, eller huvudpersonerna, ett uppdrag som 

ska utföras, detta brukar i fantasy kallas en quest ”Quest är ett engelskt grundläggande begrepp 

i fantasy sammanhang. Ordet betyder sökande eller strävan och används för att beteckna det 

stora åtagande hjälten/hjältarna försöker uppfylla.”4 Den person som ska utföra detta uppdrag 

är oftast någon som är speciellt utvald. Denna utvaldhet kan vara beroende av hans 

härstamning, av att han besitter någon speciell förmåga eller på att det inträffade något speciellt 

vid hans födelse eller under hans barndom. Ibland så åtar sig huvudpersonen uppdraget 

frivilligt men ganska vanligt är också att slumpen avgör eller att han blir påtvingad uppdraget. 
 

Det är inte alltför ovanligt att det dyker upp en person, ofta någon med magiska förmågor, som 

fungerar som en katalysator i berättelsens början. Nu skriver jag ”han” eftersom det oftast är en 

manlig huvudperson, kvinnorna får oftast stå bredvid och titta på och deltar sällan själva i 

                                                 
2 Ying Toijer-Nilsson (1981), Fantasins underland, Myt och idé i den fantastiska berättelsen, s.63. 
3 Den gotiska romanen innehöll ofta gamla slott, spöken, förbannelser, olycka och död och genren uppstod i mitten 

av 1700-talet. 
4 Annika Johansson (2000), Världar av ljus, världar av mörker, s. 71 
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äventyret. I Häxan och lejonet så är det förvisso en flicka, Lucy, som först finner vägen till 

Narnia. Men när sedan striderna börjar så får hon och hennes syster, Susan, finna sig i att ta 

hand om de skadade eller, i Susans fall, skjuta med pilbåge på behörigt avstånd. I 

Härskarringen så finns det starka kvinnor representerade men med undantag för Eowyn så 

deltar de kvinnorna inte i striderna. 
 

3. Tidigare forskning 
Det finns en hel del litteratur om C. S. Lewis och J. R. R. Tolkiens författarskap. I Shadows of 

Heaven av Gunnar Urang så behandlas både Lewis och Tolkiens författarskap utifrån ett 

religionsperspektiv. Urang har dock valt att inte ta med Narniacykeln, om detta beror på att 

dessa böcker främst vänder sig till barn eller om han har haft andra skäl till sitt urval framgår 

inte. Ying Toijer-Nilsson skriver i Fantasins underland, myt och idé i den fantastiska 

berättelsen om ett flertal olika fantasy författare, däribland Lewis och Tolkien. Toijer-Nilsson 

har framförallt intresserat sig för de kristna influenserna hos nämnda författare. 

 

Annika Johansson ger i Världar av ljus, världar av mörker en inblick i fantasy genren som 

sådan och dess ursprung. Hon porträtterar även de mest välkända författarna och olika motiv i 

deras böcker. Det finns även andra författare som skrivit en del om fantasy genren och då 

poängterar de oftast C. S. Lewis kristna bakgrund och den kristna symboliken i Narnia 

böckerna. 
 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka den kristusgestaltning som jag antar finns 

representerad i böckerna om Narnia av C. S. Lewis och trilogin om Härskarringen av J. R. R. 

Tolkien. 

Den fråga jag ställer är följande: 

Kan vi finna en kristusgestalt i dessa båda böcker? 

Inom denna fråga kommer jag att för det första jämföra de båda böckernas eventuella 

representation av en kristusgestalt, och dessutom undersöka vilka grundläggande likheter och 

skillnader som finns mellan dessa båda författares kristologi För det andra kommer jag även att 

undersöka om och på vilket sätt dessa bilder av Kristus står i överensstämmelse med Bibelns 

bild, som jag tolkar den, av Kristus. 
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5. Metod och avgränsning 
För att besvara mina frågor använder jag mig av den hermeneutiska tolkningsmetoden. 

Hermeneutik som vetenskaplig metod kännetecknas av det objekt som studeras och innebörden 

av de frågor som ställs och kunskapen som söks. Hermeneutiken är den metod som används för 

studier av litteratur. Hermeneutiken var under 1600- och 1700-talet en metod för tolkning av 

bibeltexter och utökades sedan till att användas för tolkning av även andra texter. Tolkningarna 

av litteraturen görs utifrån handlingar och företeelser i böckerna sedda både i sitt sammanhang 

i böckerna som helhet och i de enskilda händelserna för sig.5 

 

Vad som eftersträvas vid studier av litteratur är att tolka författarens text utifrån läsarens egen 

upplevelse av det skrivna. Läsaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse 

och försöker se helheten i forskningsproblemet. En förutsättning för detta tillvägagångssätt är 

att tolkaren först bildar sig en uppfattning om helheten för att sedan ingående studera de olika 

delarna. Det behövs ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt och läsaren kan välja mellan 

att tolka texten subjektivt eller objektivt.6 I denna uppsats kommer tolkningsmönstret att vara 

mer subjektivt än objektivt, eftersom den eventuella kristusgestalten tolkas utifrån min 

uppfattning av författarnas intentioner och influenser. Det är min bedömning av de kristna 

influenser som, enligt min mening, framträder i texten och min egen tolkning av den eventuella 

kristusgestaltningen som jag finner i böckerna. 
 

Den litteratur jag använt mig av är skriven av J. J. R. Tolkien och C. S. Lewis. De är just nu 

högaktuella i och med filmatiseringarna av deras böcker, filmen Narnia som baseras på Lewis 

bok Häxan och lejonet och filmtrilogin som bygger på Tolkiens epos om Härskarringen. Dessa 

böcker har några år på nacken men är fortfarande mycket populära kanske till stor del beroende 

på att ett bra äventyr aldrig upphör att locka nya läsare. Narniacykel publicerades 1950-1956 

och trilogin om Härskarringen fullbordades 1954. 
 

                                                 
5 Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
6 Runa Patel & Bo Davidsson (1994), Forskningsmetodikens grunder 
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6. Narnia och Härskarringen 

6.1 Presentation av författarna 

C. S. Lewis 

Clive Staples Lewis föddes i Belfast 1898. Lewis lärde sig tidigt att älska böcker och 

konstruerade som barn även egna fantasiriken. Han hade en kristen tro i sin barndom men 

förlorade denna för att sedan i trettioårsåldern genomgå en religiös omvändelse och återvända 

till kristendomen. Han publicerade många böcker och skrifter om kristna livsfrågor och de finns 

i hans skönlitterära produktion ett klart kristet budskap. Han var även en flitig debattör och en 

omtyckt föreläsare. 

 

Lewis ansåg att en barnbok inte var bra om den inte också kunde läsas med behållning av 

vuxna. En vuxen kan upptäcka nya saker i böcker som man läste som barn, det finns alltid 

budskap och undermeningar som går barnet förbi, men som därför inte minskar barnets 

behållning av boken. 
 

J. R. R. Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) föddes i Sydafrika, hans föräldrar var brittiska 

katoliker. Vid fyra års ålder flyttade han till England och tillbringade återstoden av sin uppväxt 

där. Under första världskriget befann han sig i skyttegravarna i Frankrike och blev svårt skadad. 

Efter kriget återupptog han sina studier och blev 1924 professor i engelska vid Leeds 

universitet. Hans stora intressen var det engelska språket, nordeuropeisk medeltid och 

fornnordiska dikt. 1937 utkom The Hobbit som främst vänder sig till barn. 1954 - 1955 utgavs 

Trilogin om Härskarringen. Den hade Tolkien arbetat med under en lång tid innan den slutligen 

gavs ut. Skapandet av den värld som finns i boken hade pågått under åtskilliga år innan boken 

slutligen fullbordades. Det var också Tolkien som myntade begreppet ”en sekundär värld”7 för 

den värld som endast existerar i hans eller andra författares berättelser. Han ansåg att det 

ställdes stora krav på en författare vid skapandet av en värld eftersom den måste vara en värld 

där läsaren känner igen sig, men samtidigt så väsensskild från vår värld att läsaren verkligen är 

medveten om att det är en annan värld. 
 

Både Lewis och Tolkien ingick i en grupp akademiker som samlades så gott som varje 

torsdagskväll. De kallade sig ”inklingarna” och hade ett gemensamt intresse för medeltiden, 

                                                 
7 Toijer-Nilsson (1991), Fantasins underland, Myt och idé i den fantastiska berättelsen. 
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antiken, lingvistik, sagor, myter och litteratur. De flesta i gruppen var också aktivt kristna, 

Tolkien var troende katolik och Lewis lekmannateolog.8 
 

6.2 Lewis Narnia - en alternativ verklighet 

Narnia serien publicerades, som tidigare nämnts, mellan 1950 och 1956. Eftersom berättelsen 

är så fantasirik känns den inte på något vis omodern, utan står sig även i våra dagar. I landet 

Narnia finns det paralleller till vår värld men den har också många inslag av myt och fantasi. 

Där finns många väsen som är hämtade från sagor och mytologi. Om något så kan det sägas 

utspela sig under en tid som motsvarar vår historiska medeltid. Detta på grund av slotten och 

borgarna, vapnen som används i strid och samhällets uppbyggnad. Genom Narnia böckerna 

följer vi en värld från dess skapelse till dess oundvikliga undergång och på sätt och vis en 

återfödelse. Den följer ett cykliskt förlopp som visar på att även när ondskan till synes segrar 

kommer det alltid en ny början. Det är aldrig oundvikligt slutet på tillvaron eftersom det finns 

ett liv efter detta. 
 

Narnia har av många tolkats som en kristen allegori9 men man kan även välja att bortse från 

detta och endast läsa den som enbart fiction. Enligt Lewis själv så förhåller det sig så att 
 

”Den är inte så mycket en allegori som en hypotes. Tänk om det fanns en värld som Narnia och den, 

liksom vår, var i behov av försoning. I vilken skepnad skulle Kristus återkomma och vilka lidanden 

skulle han genomgå där?”10 

 

Detta citat står i författarbiografin som avslutar de flesta av Narnia böcker i den utgåva som jag 

har använt, det ger en inblick i författarens tanke med sina böcker. Häxan och lejonet inleds 

med att fyra barn evakueras ut på landet under andra världskriget. De får bo hos en morbror och 

hans stränga hushållerska. När barnen går på upptäcktsfärd i huset gömmer sig den yngsta 

flickan, Lucy, i ett klädskåp och hamnar i en helt annan värld. Idén till klädskåpet som portal 

fick Lewis av en flicka som var inhyst i hans hem under andra världskriget. 

 

Den värld som Lucy hamnar i har skapats av Aslan, ett lejon som är en slags skapande kraft 

likaväl som denna världs Kristusgestalt. Han sjöng fram allt som finns i landet Narnia, han 

valde ut två djur av varje art och gav dem förmågan att kunna tala. En man och en kvinna blev 

utsedda till kung och drottning över Narnia och sattes att regera landet med förnuft. Mannen 

                                                 
8 John-Henri Holmberg (1995), Fantasy, Fantasylitteraturens historia, motiv och författare. 
9 Toijer-Nilsson (1981) Fantasins underland 
10 C. S. Lewis (1954) Hästen och hans pojke, s. 175 
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och kvinnan var dock inte Aslans skapelse utan de fördes till Narnia från vår värld. Men när 

landet skapades fördes även ondskan in i landet av en pojke, Digory. Detta får vi läsa om i Min 

morbror trollkarlen. Det var naturligtvis inte meningen men han skickades av sin morbror med 

hjälp av en förtrollad ring till en annan värld. Där kunde han inte motstå att slå i en gonggong 

och uppväckte så den onda häxan Jadis. Henne vill han sedan skicka tillbaka till hennes egen 

värld men tillsammans hamnade de mitt i skapandet av Narnia. 
 

Genom hela bokserien så är det ständigt återkommande temat kampen mellan människorna 

som kallas från vår värld och ondskan i olika former som hotar Narnia. Det är inte alltid ondska 

i form av en bestämd karaktär, ibland är det flera samverkande orsaker till att det är oroligt i 

Narnia. Oftast har problemen ett samband med den regerande kungen eller tronföljaren och 

generellt kan det sammantaget sägas ha ett samband med maktfullkomlighet eller en önskan att 

uppnå makt. 
 

6.3 Midgård - kampen mot ondskan 

Härskarringen publicerades första gången 1950 och är i likhet med Narnia en värld av fantasi. 

Till skillnad från Narnia så är detta en värld som Tolkien skapade fristående från vår verklighet. 

Det finns ingen portal från vår värld in denna värld som Tolkien kallar ”Middle Earth” eller 

Midgård i svensk översättning. Läsaren befinner sig i en helt fristående värld som skapats med 

mycket detaljrikedom. Denna värld påminner mycket om vår egen, det finns träd av olika 

sorter, djur, som i de flesta fall också finns i vår egen värld Till skillnad från vår verklighet så 

kan allting, både träd, berg och djur vara antingen onda eller goda. Det finns fåglar som spanar 

för ondskans räkning, allting måste välja sida i kampen mellan godhet och ondska. Det finns 

varelser som kanske inte valt sida men som ändå på sitt eget vis bidrar till att verka för ondskan, 

de har lurats och bedragits, påverkats av ondskans makter. 

 

Läsaren får veta att detta är den tredje tidsåldern i denna värld och att tiden går mot sitt slut. 

Ondskan är åter på frammarsch och för att stoppa den så krävs det ett hjältedåd. Ondskans ring 

måste förstöras och uppdraget går till de nio i ringens brödraskap. Frodo, en ung hob, som är 

den som har ringen i sin vård tar på sig uppdraget eftersom ingen egentligen är villig att utföra 

detta. Som följeslagare får han trollkarlen Gandalf, Aragorn och Boromir av människornas 

släkte, alven Legolas, dvärgen Gimli och tre av sitt eget folk, hoberna, Pippin, Meny och Sam. 

Hela romanen influeras av nordisk och keltisk mytologi, en del av namnen har Tolkien tagit 
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från Eddan11, t ex Gandalf. Det finns alver, dvärgar, människor och naturligtvis hober. Alverna 

är högväxta varelser som omges av mycken magi. De står vid sidan av världen. Alverna dör inte 

av hög ålder, de försvinner västerut när alvernas tid i denna värld går mot sitt slut. Alverna står 

emot ondskan men påverkas av den och förlorar makt. Dvärgarna är ett jordbundet folk med ett 

intresse för gruvdrift och utforskande av underjordens skatter. Människorna är av olika släkten, 

en del stolta och högmodiga och överlag alltför makthungriga. Hoberna är ett halvlängdsfolk 

med ett brinnande intresse för mat och tobak, förnöjda i sin egen del av världen och med föga 

intresse av omvärldens problem. De är definitivt inget släkte som strävar efter äventyr och 

hjältedåd. 
 

Tolkien skapade en egen term, eukatastrof. Detta betyder upphävandet av en katastrof. 

Toijer-Nilsson skriver att om man tror på en eukatastrof så bortser man inte från sorg, 

misslyckanden eller katastrofer. Men det är ett förnekande av ett universellt nederlag. 
 

”Genom att beskriva en eukatastrof i en fantasivärld kan en författare ge en hoppfull vision, som 

sträcker sig från sagan över till verklighetens värld. Sagans lyckliga upplösning efter alla prövningar 

och faror ger en antydan om en eukatastrof för mänskligheten i stort. Det är, menar Tolkien, fråga 

om ett evangelium, som visar hän på den största eukatastrofen, den kristna. Kristi födelse är 

eukatastrofen i människans historia. Återuppståndelsen är eukatastrofen i inkarnationens historia. I 

kristendomen har myten blivit verklighet och konsten blivit sanning, ‘Gud är herren - över änglar, 

människor och alver. Legend och historia har mötts och smält samman.’”12 

 

6.4 Bibelns Kristus 

Kristus var förkunnaren av Guds rike och den kristna trons Messias och herre. Messias ankomst 

var förutspådd och det var även förutsagt att han skulle vara av Davids ätt. Han var inte bara 

förkunnare utan också undergörare. Han kunde gå på vattnet13 och han förvandlade vatten till 

vin.14 Kristus förkunnande handlade om Guds rikes ankomst och han uppmanade människorna 

till omvändelse. Han var dock inte den Messias som många hade väntat sig, han var inte en 

krigarkonung sänd för att med våld befria Israels folk. Deras befrielse skulle komma genom 

deras tro och inte genom vapenmakt. Kristus predikade att Guds vilja kommer att segra, han 

sändes till jorden för att frälsa och frigöra oss. Han var den som uppfyllde Guds vilja och bar 

människornas synder och dog för att frälsa oss. Han uppstod och visade att inte ens döden var 

                                                 
11 Eddan är den nedteckning av nordiska myter som gjordes av islänningen Snorre Sturlason under 1200-talet. 
12 Toijer-Nilsson (1981), Fantasins underland, s. 69. 
13 Bibel 2000 Joh. 6:16 
14 Bibel 2000 Joh. 2:1 
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slutgiltig. Godheten och kärleken kommer att segra så länge som människorna tror på Gud och 

så länge människan själv tar ansvar för sin tillvaro. Kristus predikade ett kärleksbudskap som 

genomsyrar hela Nya Testamentet vilket skiljer detta från den mer krigande gudsbilden i Gamla 

Testamentet. Gud är inte bara skaparen och domaren utan också en barmhärtig Gud som sände 

sin enfödde son. Kristus var både gud och människa. Detta är en del av den bild som Bibeln ger 

oss av Kristus, det är också ett urval av exempel som har relevans för analysen som görs i denna 

uppsats. Min egen bild av Kristus är även den till stor del representerad av detta urval. För mig 

är han den som offrar sig för människan och ger oss framtidstro. Kristus visar att döden inte är 

slutet, utan för de som tror på honom kommer det en fortsättning. Han är också den som ger oss 

hopp om framtiden. 
 

6.5 Aslan - den skapande kraften 

Aslan är skaparen av Narnia, han är både skapare och frälsare i samma gestalt. Han sjöng fram 

landet Narnia och skapade allt som finns där. Eller rättare sagt han skapade allt det goda som 

finns där, det var människan som förde med sig ondskan dit i form av en häxa. När bävrarna 

beskriver Aslan för barnen så får man veta att 
 

”… han är djurens konung, son till den store kejsaren-bortom-havet. Vet du inte vem som är djurens 

konung? Aslan är ett lejon - det stora Lejonet.”15 

 

Ett av barnen, Edmund, förråder sina syskon för häxan eftersom han tjusas av hennes 

dragningskraft och hennes trollkonster. Han blir dock snart medveten om sitt misstag och vill 

återförenas med sina syskon. Edmund befrias ur fångenskapen och får åter träffa syskonen. När 

Edmund återförenas med de övriga så tror de alla att allt har ordnat sig. Jadis kräver dock att få 

förrädaren och säger till Aslan: 
 

”Ska jag berätta för dig vad som står på Stenbordet rakt bakom dig? Ska jag berätta för dig vad som 

står inristat med outplånliga bokstäver på eldstenarna på Hemliga kullen? Ska jag berätta för dig vad 

som står ingraverat på spiran som tillhör Kejsaren-bortom-haven? Du om någon känner den 

trolldom som kejsaren nedkallade över Narnia i begynnelsen. Du vet att varje förrädare tillfaller mig 

som rättmätigt byte och att jag har rätt att döda en för varje förräderi.”16 

 

Aslan erbjuder sitt eget liv i utbyte mot Edmunds men säger inget om detta till barnen. De äter 

en sista måltid tillsammans. Sedan går Lucy och Susan med Aslan en sista gång genom skogen. 

                                                 
15 Lewis, Häxan och lejonet, s.69 
16 Lewis, Häxan och lejonet, s. 116-117 
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Aslan är bedrövad och går med sitt huvud sänkt men tacksam att slippa vara ensam. Därefter 

ber han flickorna att stanna och säger farväl. Han går till Jadis och överlämnar sig själv och blir 

fängslad och rakad. Aslan binds fast på det stora stenbordet under det att han hånas och 

bespottas av Jadis anhängare och Jadis tar sedan hans liv med en kniv. Lucy och Susan vakar 

över Aslans döda kropp fram till gryningen. När de är på väg därifrån så hör de ett dån och 

vänder sig om. Stenbordet har rämnat och Aslan är borta. Sedan står Aslan framför dem. 
 

”Där, lysande som guld i solskenet och större än de någonsin hade sett honom förut, stod Aslan och 

skakade sin man …”17 

 

I Hästen och hans pojke är pojken Shasta på flykt från landet Calormen till Narnia och han 

färdas ensam genom öknen då han känner att han inte är ensam i mörkret. När han slutligen tar 

mod till sig och talar så svarar en röst och pojken berättar om sin rädsla och om sin svåra 

uppväxt. Sedan viker natten undan för ett gyllene sken och han ser lejonet bredvid sig. Efter en 

blick på lejonet knäböjer han. 
 

”Konungen över alla konungar böjde sig över honom. Dess man och en underlig och högtidlig doft 

från manen omgav honom. Lejonet rörde vid hans panna med tungan. Han lyfte huvudet och deras 

ögon möttes. I samma ögonblick smalt dimmans bleka ljus och lejonets bländande sken samman till 

en lysande gloria som strålade till och försvann.”18 

 

I Caspian, prins av Narnia så återvänder Susan, Peter, Edmund och Lucy till Narnia. Men när 

Aslan uppenbarar sig så är det endast Lucy som kan se honom, de andra barnen ser honom inte 

alla. Lucy ser honom eftersom hon är den yngsta av dem och den som har den starkaste tron och 

står Aslan närmast. Sedan säger Susan att hon ville tro innerst inne men hon förblindades av 

sina andra önskningar. Det måste finnas en vilja till att tro för att Aslan ska uppenbara sig för 

dem som tror på honom. När ondskan är besegrad så passerar Aslan en liten stuga där en 

gammal gumma ligger svårt sjuk, han går in till henne. Gumman frågar om han har kommit för 

att föra henne bort och han svarar: inte ännu på den långa resan. Medan Aslan talar med henne 

så blir hon frisk och när hon sedan blir erbjuden att dricka vatten från brunnen så är det 

förvandlat till ädlaste vin. 

 

I Kung Caspian och skeppet Gryningen kommer Edmund och Lucy till Narnia med sin kusin 

Eustace. De seglar tillsammans med Caspian för att hitta några adelsmän som förvisades från 

                                                 
17 Lewis, Häxan och lejonet s. 131 
18 Lewis, Hästen och hans pojke, s. 130 
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Narnia för att de inte godtog Caspians farbror som kung. Efter en del äventyr då de lyckas rädda 

de av adelsmännen som fortfarande finns i livet seglar de med skeppet Gryningen så långt de 

kan komma och tar sig sedan vidare med en roddbåt. Till slut når de fram till en stor våg som 

utgör en mur mot vad de förstår är Aslans rike. 
 

Musen Ripipip fortsätter ensam med kanot in i Aslans rike och de återser honom aldrig mer. 

Lucy, Edmund och Eustace vadar genom det grunda vattnet tills de når land, där möter de ett 

lamm och Lucy frågar om det här är vägen till Aslans rike, då svara lammet att för dem finns 

vägen till Aslans rike i deras egen värld. 
 

”Det finns en väg till mitt rike från alla världar, sade lammet, och ännu medan han talade mörknade 

hans snövita ull till guldbrunt och han växte och han var Aslan själv, stor och väldig, och hans man 

strålade av ljus.”19 

 

Silvertronen avslutas med att Aslan ber Eustace att sticka en törntagg genom hans tass och den 

blodsdroppe som kommer fram låter Aslan falla ned i en bäck över kung Caspians döda kropp. 

Caspian står så framför dem, ung på nytt. Eustace frågar Aslan om inte Caspian är död, och 

Aslan svarar att 
 

”Han har dött Det har de flesta av oss. Till och med jag. Mycket få av oss har inte dött.”20 

 
De befinner sig i Aslans rike och när man kommer dit är man inte längre död. 

 

Narnia böckernas sista del är Den sista striden. Den börjar med att en åsna, Pussel, och en 

gorilla, Skift, hittar en lejonhud. Skift är listig och lurar Pussel att ta på sig lejonhuden och utge 

sig för att vara Aslan. Genom detta bedrägeri så påbörjas förstörelsen av landet Narnia, de 

levande träden huggs ned och de talande djuren förslavas. Som en följd av den falske Aslans 

vanstyre så förlorar de flesta i landet Narnia förtroendet för och tron på Aslan. Detta blir landets 

undergång. När bedragarna är avslöjade och besegrade så kallar Aslan ned stjärnorna från 

himmelen och det är början till slutet för landet. Men för alla dem som finns i Narnia och tror på 

Aslan så finns det en fortsättning, de går alla genom en port in i det som Aslan kallar det riktiga 

Narnia. Där träffar de även gamla vänner som varit döda sedan länge och inser att de själva är 

döda nu. Boken slutar med följande ord: 
 

                                                 
19 C. S Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, s. 194 
20 C. S. Lewis, Silvertronen, s.179 
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”Men för dem var det bara början på den riktiga historien. Hela deras liv i den här världen och alla 

deras äventyr i Narnia hade bara varit omslaget och titelsidan: nu äntligen kunde de börja på kapitel 

1 i Den stora historien, som ingen på jorden har läst, som fortsätter i evigheters evighet, och där varje 

kapitel är bättre än det föregående.”21 

 

Med dessa ord avslutas hela berättelsen om Narnia, vi har följt denna värld från dess skapelse 

till dess oundvikliga slut. Men det är inte ett alltigenom sorgligt slut eftersom det finns en slags 

fortsättning även efter döden. 
 

6.6 Jesus-Aslan 

När jag analyserar den enda gestalten som finns mer eller mindre närvarande i alla böcker om 

Narnia, lejonet Aslan, finner jag många intressanta aspekter av denna karaktär. Han är en 

mångfacetterad varelse som upplevs olika av dem som möter honom. Upplevelsen beror helt 

och hållet på karaktären hos dem som träffar på detta väldiga lejon. Det finns en hel del 

paralleller till olika gestaltningar av Kristus i texten. 
 

”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.”22 

 
Lejonet av Juda stam är en tydlig förebild för Aslan 
 

”… han är djurens konung, son till den store kejsaren-bortom-havet. Vet du inte vem som är djurens 

konung? Aslan är ett lejon - det stora Lejonet.”23 

 

Aslan omnämns som kung och son till den store kejsaren-bortom-havet, han är kung och 

samtidigt son till en ännu högre makt. Här har vi åter en karaktäristisk återknytning till Kristus. 
 

Aslan erbjuder sitt eget liv i utbyte mot Edmunds men säger inget om detta till barnen. Även här 

en parallell till Kristus som offrar sig för människans synder. Aslan och barnen äter en sista 

måltid tillsammans liksom Jesus gjorde med sina lärjungar. Sedan går Lucy och Susan med 

Aslan en sista gång genom skogen liksom Jesus gick i Getsemane. Aslan är bedrövad och går 

med sitt huvud sänkt men tacksam att slippa vara ensam. Här har vi åter en klar parallell till Jesu 

sista tid med sina lärjungar. Därefter ber han flickorna att stanna och säger farväl. Han går till 

Jadis och överlämnar sig själv och blir fängslad och rakad liksom Jesus blev avklädd.24 Aslan 

                                                 
21 Lewis (1955), Den sista striden, s. 160 
22 Bibel 2000, Upp. 5:5 
23 Lewis, Häxan och lejonet, s. 69 
24 Bibel 2000, Matt. 27:28 
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offrar sig för den felande människan och ger sitt eget liv i utbyte. När Aslan dör hörs ett väldigt 

dån och stenbordet spricker liksom förhänget brast i templet vid korsfästelsen. 
 

”Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ändå ner, jorden skakade och klipporna 

rämnade …”25 

 

Liksom Kristus återuppstår även Aslan. När Lucy och Susan vänder sig om står Aslan framför 

dem. 

 
”Där, lysande som guld i solskenet och större än de någonsin hade sett honom förut, stod Aslan och 

skakade sin man …”26 

Även i Aslans möte med den sjuka gamla kvinnan så finns där tydliga likheter med Kristus 

helande förmåga. Medan Aslan talar med henne så blir hon frisk och när hon sedan blir 

erbjuden att dricka vatten från brunnen så är det förvandlat till ädlaste vin. 
 

”Jesus sade: Fyll kärlen med vatten och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: Ös upp och bär 

det till bröllopsvärden, och de gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin.”27 

 
I Bibeln omtalas även Kristus som Guds lamm. 
 

”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd”28 

 

Där finns ytterligare en koppling till Kristus när Aslan uppenbara sig som ett lamm som sedan 

förvandlas till lejonet Aslan. 
 

”Det finns en väg till mitt rike från alla världar, sade lammet, och ännu medan han talade mörknade 

hans snö vita ull till guldbrunt och han växte och han var Aslan själv, stor och väldig, och hans man 

strålade av ljus.”29 

 

När Lucy i Kung Caspian och skeppet Gryningen frågar om det här är vägen till Aslans rike, då 

svarar lammet att för dem finns vägen till Aslans rike i deras egen värld. De kan visserligen resa 

till Narnia men vägen till Guds rike börjar i deras egen värld. Aslan är en symbol för godheten 

men vad är det som får symbolisera ondskan i Narnia? 
 

                                                 
25 Bibel 2000, Matt. 27:51 
26 Lewis, Häxan och lejonet, s. 131 
27 Bibel 2000, Joh.2: 7 ff. 
28 Bibel 2000, Joh. 1:29 
29 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen 
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6.7 Ondskans redskap 

I Min morbror trollkarlen möter läsaren för första gången Jadis som Digory väcker ur hennes 

dvala genom att slå på en guldklocka. Jadis berättar för Digory och Polly att den värld de 

befinner sig i utplånades av henne. Barnen tvingas att ta med Jadis till deras egen värld och när 

de sedan försöker skicka henne tillbaka till landet Charn som hon kom ifrån hamnar de i 

skapandet av Narnia. 
 

Eftersom det var Adams släkt som förde ondskan till Narnia bestämmer Aslan att det också är 

deras uppgift att rädda Narnia. Digory skickas för att hämta frön till ett träd som ska skydda 

Narnia. När de kommer fram till trädgården där trädet växer får han en stark längtan att smaka 

frukten men motstår den eftersom han vet att det är en förbjuden frukt. Häxan Jadis är också där 

och hon har ätit av frukten, den gör att hon aldrig kommer att bli gammal eller dö. Hon försöker 

fresta pojken att äta av frukten30 men när det inte går så säger hon att frukten kan bota hans 

mamma som är mycket sjuk, även detta motstår Digory men det är ett svårt val. 
 

I Häxan och lejonet är Jadis tillbaka i Narnia. Hon är nu drottning över landet och har gjort så 

att det är evig vinter men aldrig jul. Edmund träffar Jadis och blir bjuden på kola och utfrågad. 

Detta första möte bereder väg för förräderiet när barnen nästa gång kommer till Narnia. När 

barnen sitter hos bävrarna säger herr Bäver om Jadis: 
 

”Men hon är ingen dotter av Eva. Hon härstammar från er fader Adams första hustru, henne som de 

kallade Lilith. Och hon var en djinn på mödernet. Och på fädernet härstammade hon från jättarna. 

Nej, Nej, det rinner inte en droppe äkta människoblod i häxans ådror.”31 

 

Detta är förklaringen till att Jadis är ond rakt igenom. Jadis dödas av Aslan i bokens slutstrid 

men detta gör inte slut på ondskan i landet, för tillfället är den dock besegrad och landet får fred 

för åtskilliga år framåt. 

 

I Silvertronen är det återigen en häxa som är den ondska som hotar landet. Narnias prins Rilian 

är försvunnen, och Jill och Eustace får i uppdrag av Aslan att leta efter honom. När prinsen var 

barn blev hans mor drottningen biten av en stor grön, glittrande orm och dog. Prinsen 

tillbringade mycket tid med att leta efter ormen för att döda den och till sist så försvann han. Det 

visar sig att han hållits fången i underjorden av damen i den gröna klänningen, underjordens 

drottning. Hon har lurat honom och fått honom att glömma allt om sitt tidigare liv under 

                                                 
30 Här har vi en parallell till ormen i 1 Mos 3 
31 Lilith omnämns i Jes.34: 14 men det finns mer att läsa om henne i judiska skrifter 
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dagarna och på nätterna när han minns vem han varit har hon hållit honom fjättrad. När barnen 

befriat prinsen kastar hon ett grönt pulver på elden som får dem att bli förvirrade och nästan 

glömma hur det ser ut i världen ovanför dem. Till slut lyckas de bryta förtrollningen och då 

förvandlar sig drottningen till en stor ettergrön orm. Då förstår vi att det var häxan som i 

skepnad av en orm dödade drottningen och förstörde prinsens liv. Nu inser också prinsen att 

han under tio års tid varit fånge hos moderns mördare och han dödar den stora ormen. Genom 

dödandet av ormen befrias han från den makt som har förslavat honom och genomgår en rening 

från ondskan. Ormen kan kopplas som symbol för ondskan genom ormen i paradiset första 

Moseboken bland annat. 
 

Genom hela historien om Narnia så representeras ondskan av olika gestalter. I två av böckerna 

är det Jadis som är ondskans representant, Min morbror trollkarlen och Häxan och lejonet. 

Läsaren får veta att hon redan har förstört en värld hellre än att förlora makten över den. Hon 

styrs liksom de flesta av sin längtan efter makt över innevånarna i landet. Hon vill styra över 

både deras kroppar och sinnen och vända dem ifrån Aslan, godhetens representant. Han, och de 

människor som han kallar till Narnia är det enda egentliga hotet mot ondskan. Han är befriaren 

och frälsaren, likaväl som han var skaparen. 
 

6.8 En slags treenighet? 

I Härskarringen så finns det framförallt tre personer som har bärande roller, Gandalf, den som 

besitter magiska förmågor, Aragorn, den utlovade kungen och Frodo, den som motvilligt tar på 

sig uppdraget att förstöra ringen. Gandalf och de övriga trollkarlarna sändes till Midgård för att 

utgöra en motvikt mot Saurons ondska. De kom i skepnad av män, vilket innebär att det inte var 

deras ursprungliga form. 

 

Vem som skickade dem sägs inte, men det är underförstått att det finns en högre makt. I början 

av berättelsen framstår Gandalf som någon som visserligen har magiska förmågor och är en 

klok man, men han är i hobernas ögon inte en särskilt märkvärdig person. När Bilbo, ringens 

innehavare i början av boken, inte kan förmå sig att lämna ringen så växer Gandalfs gestalt till 

dess att han tycks fylla hela rummet. Då först förmår Bilbo att lämna sin älskade ring. 
 

Gandalf framstår som sällskapets obestridlige ledare och sitt verkliga elddop genomgår han i 

Moria. Ringens brödraskap flyr undan orcherna men möter en större fara, balrogen. Balrogen är 

en människoliknande, men större varelse som utstrålar kraft och fasa. Den är omvärvd av eld. I 
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sin högra hand har den en klinga och i sin vänstra en mångsvansad piska. Gandalf stannar vid en 

bro och möter denna varelse, och han säger: 
 

”- Jag är den hemliga eldens tjänare, jag härskar över Anors låga. Du kommer aldrig förbi! Den 

mörka elden, Uduns låga, står dig icke bi! Gå tillbaka till skuggan. Här kommer du inte förbi!”32 

 

Balrogen faller ned i avgrunden men drar med sig Gandalf samtidigt. Ned i djupet fortsätter 

striden genom vindlande gångar för att sedan sluta uppe på en bergstopp. 

 
”Jag kastade till slut ner min fiende, han föll från den svindlande höjden och bröt sönder bergssidan 

varhelst han slog emot - vilket blev hans egen undergång. Så grep mig mörkret, jag vaggade bort 

från tankar och tid, jag vandrade vida på fasans vägar som jag varken vill eller kan säga något om. 

Naken sändes jag tillbaka till jorden - för en kort tid, tills min uppgift var fullbordad. Och naken låg 

jag uppe på fjällets vita tinne. Tornet bakom mig var söndersmulat till stoft, fönstret borta, den 

förstörda trappan var full av bränd och bruten sten. Jag var ensam, glömd, utan möjlighet till 

räddning uppe på tornspiran till världens tak. Där låg jag och stirrade uppåt där stjärnorna girade runt 

mitt huvud och varje dag var lång som en hel livstid på jorden. Svagt svagt nådde till mina öron det 

samlade tumlet från alla länder, spirande och döende, sång och gråt och det långsamma eviga stönet 

från nedpressad, överbelastad sten. Och till sist fann mig Gwaihir, vindarnas herre, åter och lyfte 

mig upp och bar mig åstad.”33 

 

Brödraskapet ser Gandalf försvinna ned i djupet och de tar förgivet att han är död. Brödraskapet 

sörjer sin ledare men fortsätter sin färd. När de åter igen drabbar samman med orcher och 

Boromir försöker ta ringen från Frodo så skiljs brödraskapets vägar åt. Gandalf, Aragorn och 

Frodo har alla olika uppgifter som måste utföras. Frodo och Sam fortsätter sin färd ensamma, 

Meny och Pippin blir tillfångatagna och Aragorn, Legolas och Gimli ger sig iväg för att rädda 

dem och Boromir stupar i strid. 
 

När Aragorn, Legolas och Gimli kommer fram till skogen Fangorn så träffar de på en gammal 

man med stav som de först tror är den onde Saruman men sedan igenkänner som Gandalf. De 

beger sig till Rohan där Gandalf befriar kungen från Sarumans onda inflytande och undan hotet 

från Sarumans trupper flyr Rohans folk till Helms klyfta där de blir belägrade. Gandalf har 

begett sig iväg för att försöka skaffa hjälp. När allt hopp verkar vara ute så kommer 

undsättningen: 

 

                                                 
32 J. R. R. Tolkien, Härskarringen, s. 393 
33 J. R. R. Tolkien, Härskarringen, s. 592 
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”Så syntes plötsligt uppe på en av åsarna en ryttare helt klädd i vitt, skinande och gnistrande i den 

uppgående solen … Ned störtade Skuggfaxe likt en stenget eller en hjort som löper tryggfotat säkert 

i bergen. På hans rygg satt den Vite ryttaren, vars ankomst och anblicks fasa fyllde fienden med ren 

galenskap. Vildmännen föll ned inför honom på sina ansikten.”34 

 

Om Gandalf står för magin så är Aragorn den utlovade kungen, när hoberna möter honom för 

första gången så är det som utbygdsjägaren Vidstige, en kärv och oborstad man som inte inger 

förtroende. Efter en farofylld färd kommer hoberna och Aragorn fram till alvernas hem 

Vattnadal. Där återser Frodo Gandalf och får av honom veta att Aragorn är: 
 

”… son av Arathorn, ättlingen till de lysande konungarna från andra sidan havet! Kriget om ringen 

blir kanske slutet på deras saga.”35 

 

Det finns förutom profetiorna tillfällen när det förefaller som om en högre makt griper in i 

skeendet. Ett sådant exempel är när Boromir berättar om en dröm han hade och som fick honom 

att resa till Vattnadal: 
 

”I den drömmen förekom det mig som om hela himlen i öster förmörkades, och det växte upp ett dån 

som av tilltagande tordön. Men i väster dröjde ett blekt ljus kvar, och från ljuset hörde jag en röst 

som avlägset men tydligt ropade till mig: 

Sök det svärd, som vart brutet! 

Det finns på Imladris mark. 

Rådslags väg vi ej sakna, 

än Morguls trolldom mer stark. 

Tecken stunda mot slutet, 

Att domen kommer med hast: 

Isildursbane skall vakna 

och halvlängdsmannen stå fast.”36 

 

Vid rådslaget i Vattnadal säger Elrond att Aragorn är ättling till Isildur, Elendils son. Isildur var 

den som högg fingret av Sauron så att han förlorade sin ring. Men sedan förmådde han inte 

förstöra ringen utan behöll den själv och detta ledde så småningom till hans död. Aragorn kastar 

sitt svärd på bordet och visar att det är i tvådelar, det svärd som brutits vid kampen mot Sauron 

för länge sedan. När härarna samlas inför den stundande striden så bestämmer sig Aragorn för 

att ta dödens stig. Där finns de krigare som vid den förra striden mot Sauron bröt sitt löfte och 

                                                 
34 J. R. R. Tolkien (1954) Härskarringen, s.636-637 
35 J. R. R. Tolkien, Härskarringen, s. 267 
36 J. R. R. Tolkien, Härskarringen, s. 297 
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därför förbannades att aldrig finna vila förrän deras ed hade uppfyllts. Aragorn kallar krigarna 

att uppfylla sin ed, han är härskare över de döda. 
 

Efter striden, vid läkandets hus i Gondor så säger Gandalf. Det är endast i kraft av Aragorns 

hitkomst som det kan finnas något hopp för de sjuka som vilar i detta hus. Så talade nämligen 

Ioreth, den visa kvinnan av Gondor: Kungshand är helarhand och skall rättmätig konung 

kännas. Innan de går in i huset säger Aragorn att i fornålderns högspråk är han Elassar, 

Alvstenen och Förnyaren. När han kommer till Faramirs bädd ber han läkekvinnan om en ört 

som heter kungsklöver. Han tar två blad, lägger dem i sin hand och andas på dem. Sedan gnider 

han sönder dem mellan händerna: 

 
”… och med ens fylldes rummet av en upplivande friskhet, som om själva luften vaknade och spratt 

och gnistrade av glädje.” 

 

Aragorn botar Éowyn genom att kyssa henne på pannan. Han rör vid Meny och låter honom 

andas in doften av kungsklövern, och så är även han botad. Aragorn har liksom Kristus 

förmågan att hela de sjuka. När ringen slutligen är förstörd och Aragorn skall krönas till kung så 

ber han att ringbäraren ska räcka honom kronan och att Gandalf sedan sätter den på hans huvud. 
 

”Ty det är han som är kraften bakom allt det stora här har skett, och segern är hans seger.” 

 

Kungar och trollkarlar i all ära, men det är ingen av dessa två som har den viktigaste rollen. Den 

innehavs av Frodo, ringbäraren. Han är den som bär den tyngsta bördan och som med hjälp av 

sin trogne vän Sam måste vandra den långa och svåra vägen till Mordor. Frodo ärver ringen 

efter sin släkting Bilbo när denne lämnar Fylke, då har han ingen aning om vad det är som han 

fått i sin ägo. Han åtar sig att föra ringen till Vattnadal där alverna bor och på vägen dit blir han 

sårad av ringvålnadernas ledare. Detta sår blir nästan hans död, han räddas bara av alvernas 

helande krafter. Skadan hotar inte längre hans liv men kylan från ärret äter sig in i honom och 

tillsammans med ringens destruktiva kraft förvandlas Frodo, allteftersom resan fortsätter, till en 

skugga av sitt forna jag. Han får allt svårare att motstå ringens dragningskraft, och han är mot 

slutet av sin vandring så trött att hans följeslagare Sam får bära honom. Utan sin trogne vän Sam 

skulle han aldrig ha nått sin resas mål, Sam är den som blir hans stöd och klippa När Frodo står 

vid elden och ska kasta ringen i lågorna förmår han inte göra detta. Det blir istället Gollum som 

genom att bita av Frodos finger får tag i ringen och följer den ned i den dånande elden. Frodo 
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har nu endast nio fingrar kvar. Frodo gör verkligen en vandring i dödsriket och för honom finns 

det ingen annan utväg när hans uppdrag är slutfört än att segla västerut med Gandalf och 

alverna för att nå denna världs paradis. 
 

Gandalf dras visserligen ned i djupet av balrogen men återuppstår som en starkare kraft än 

någonsin tidigare. Från att ha varit Gandalf den grå så blir han nu Gandalf den vite. Inte ens 

döden kunde besegra honom. Gandalf återuppstår eftersom hans uppgift inte är slutförd, han 

sändes för att hjälpa folken i Midgård att stå emot ondskan och besegra Sauron och fram till 

dess att han har lyckats med det eller allt hopp är ute så fortsätter hans uppdrag. Utifrån detta 

kan man dra paralleller till Kristi återuppståndelse baserat på de förutsättningarna att de båda 

skickas till världen för att utföra ett uppdrag. 

 
”Så syntes plötsligt uppe på en av åsarna en ryttare helt klädd i vitt, skinande och gnistrande i den 

uppgående solen … Ned störtade Skuggfaxe likt en stenget eller en hjort som löper tryggfotat säkert 

i bergen. På hans rygg satt den Vite ryttaren, vars ankomst och anblicks fasa fyllde fienden med ren 

galenskap. Vildmännen föll ned inför honom på sina ansikten.”37 

 

Som Urang påpekar så finns det här en klar parallell till Uppenbarelsebokens text om den vita 

ryttaren. 
 

”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas Trovärdig och sann, 

och han dömer och strider rättfärdigt.”38 

 

Gandalf står för magin, Aragorn för kungamakten och Frodo för den största uppoffringen. Det 

finns paralleller till Kristus hos alla tre men innebär det att de tillsammans kan sägas vara en 

treenig Kristusgestalt? Gandalf är utsänd av en högre makt för att hjälpa människor, alver, 

dvärgar och alla de övriga innevånarna i Midgård att slåss mot ondskan. Han kan inte dö förrän 

hans uppdrag är slutfört. Aragorn kröns till kung i Gondor och får den väna prinsessan Arwen. 

Läsaren hyser inget tvivel om att hans regeringstid kommer att bli lång och rättvis. Fred 

kommer att råda i länderna i Midgård under hans tid. Frodo återvänder hem men för honom 

finns ingen frid att få ens i hans älskade Fylke. Efter hans möte med ondskan så återstår det bar 

en sak, att dra västerut till livet efter detta. Om landet västerut är Guds rike kan det tolkas så att 

Gandalf följer i Kristus fotspår. Döden och återuppståndelsen är klara paralleller, men blir det 

därför en Kristus gestalt? 

                                                 
37 Tolkien, Härskarringen, s.636-637 
38 Bibel 2000, Upp. 19: 11 
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6.9 Makten som betvingar 

Det finns ett flertal olika symboler för ondska i Härskarringen, den tydligaste och mest 

närvarande är själva ringen. Ringens makt är stark eftersom Sauron band så mycket av sin makt 

i ringen när den gjordes. Ringens makt är så stor att det slutar med att den härskar över sin 

ägare. Många olika slags magiska ringar smiddes för länge sedan av alverna, bland dem de 

Stora ringarna, maktens ringar. En dödlig som har en av dessa tingar dör inte, han vare sig 

växer, åldras eller förnyas. Den enda ringen har förmågan att göra sin bärare osynlig för 

omvärlden, med den gör sin bärare desto tydligare för de onda makterna. Om någon använder 

ringen för att göra sig osynlig alltför ofta blir han till slut osynlig för alltid. Gandalf vill inte 

bära ringen eftersom han är väl medveten om att ringen frestar och långsamt förgör den som bär 

den. Frodo erbjuder också alvdrottningen Galadriel ringen, men hon står emot erbjudandet och 

säger: 
 

”Du vill ge mig ringen frivilligt. I stället för en svart konung vill du skapa en svart drottning. Jag 

skulle inte bli enbart svart utan både skön och grym som morgonen förenad med natten. Skön som 

havet och solen och snön på bergets tinnar, fruktansvärd som tordönet och orkanen. Starkare än 

världens grundvalar. Alla skulle älska mig - och gå under i förtvivlan.”39 

 

Oavsett vilka goda förutsättningar bäraren av ringen har, även om hon är godheten 

personifierad så finns det bara en oundviklig konsekvens, den yttersta ondskan. Ringens makt 

ligger i att den lockar människorna trots att de har vetskapen om att den endast kan brukas av 

Sauron. Lockelsen att just de ska kunna stå emot ringen och sätta sig över ringens vilja frestar 

dem alla, lockelsen så stark att de inte kan motstå den. Den är en symbol för hur människan 

ständigt frestas av ondskan trots att man vet att det är fel. 

 

Gollum, den som fann den enda ringen första gången efter att den gått förlorad, påverkas av 

ringens makt, den vill bli funnen och komma tillbaka till sin herre. När Gollum spelat ut sin roll 

måste ringen hitta en ny bärare. Men den som bär ringen påverkas av den och för varje gång 

man sätter den på sitt finger så sjunker man djupare ner mot ondskan. Den får grepp om din själ 

och du förmår inte släppa taget. När Frodo efter alla sina umbäranden äntligen nått elden i 

domedagsberget så förmår han inte släppa taget, det blir Gollum som i sin strävan att få tillbaka 

ringen hamnar med den i elden, högre makter har haft en mening med att han följt med på 

färden. För denne varelse finns heller inget liv att återvända till, han är besatt av sin ring och 

                                                 
39 J. R. R. Tolkien, Härskarringen, s. 433-434 
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följer den till slutet. För honom så hade det inte funnits någon fortsättning, hans själ har 

förvridits av ondskan. 
 

Sauron är ondskan osynlige representant, honom får man aldrig se utan han visar sig endast som 

ett stort rött öga som kan vändas mot de händelser som tilldrar sig hans uppmärksamhet. Han är 

inte den yttersta ondskan i tillvaron, men den som får personifiera ondskan. Han är den vars 

namn inte bör nämnas eftersom man då riskerar att dra till sig hans uppmärksamhet, ungefär 

som den onde i kristendomen. Han har till sin hjälp de nio ringvålnaderna som ursprungligen 

var kungar, men de valde Saurons sida och slåss för ondskan. Den högste av vålnaderna är 

häxkungen av Angmar, han kan inte dödas av en man och hans svärd ger kalla sår som äter sig 

in i den som sårats trots att såret i sig inte är dödligt. För att räddas undan ett sådant öde fordras 

stark magi och helande krafter. 
 

Saruman är från början den vite trollkarlen, den som de övriga trollkarlarna vänder sig till för att 

få stöd och råd. Men han korrumperas av ondskan och sitt begär efter makt. Han lierar sig till en 

början med Sauron men allt eftersom hans eget begär efter ringen ökar så handlar han alltmer i 

egna syften. Hans kontroll över Rohans kung är ett medel för att försvaga landet så att han 

lättare kan ta kontroll över ytterligare ett land. Hans högmod blir hans fall eftersom han aldrig 

räknat med att skogens varelser ska sätta sig upp mot honom. Han har heller inte tagit med i 

beräkningen att Gandalfs krafter skulle kunna utökas till att överstiga hans egna. Trots att 

Saruman och Gandalf skickats dit av samma makt är Saruman inte kapabel att förutse hur 

makterna ska komma att styra skeendet till hans nackdel. Detta är faktiskt något förvånande, 

men hans begär efter ringen har förblindat honom så totalt. Han ber Gandalf att de ska förena 

sig med den nya makten. 

 
”Varför inte den Härskande ringen? Hade vi väldet över den, skulle makten flyttas över på oss. Det 

är skälet varför jag kallat dig hit. Jag har många öron i min tjänst och jag tror du vet, var denna 

dyrbara skatt finns. Är det inte riktigt? Varför skulle annars de Nio fråga sig fram just till Fylke? Och 

vad har du själv där att göra? Medan han talade fylldes hans ögon med åtråns heta ljus, vilket han 

trots alla försök inte förmådde dölja.”40 

 

På detta svarar Gandalf att det finns bara en hand som kan bära ringen och att han vägrar 

underkasta sig varken Sauron eller Saruman. Sarumans svar på detta blir att han håller Gandalf 

fången i väntan på slutet. Men varför hålla honom fången? Det hade varit enklare för honom att 

                                                 
40 Tolkien, Härskarringen, s.313 
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helt enkelt döda Gandalf. Det beror förmodligen på att Saruman inte har de krafter som krävs 

för detta eller att det finns någon högre makt som lägger hinder i vägen. Att Gandalf vägrar 

befatta sig med ringens krafter, att han inte ens överväger det är ett bevis på hans tro på 

godheten och hoppet. 
 

”Att strida mot det onda innebär ett offer, men hoppet hålls hela tiden levande, att död och 

undergång inte är något slutgiltigt och försoning är möjlig.”41 

 

Det finns en ödestro som genomsyrar hela Härskarringen. Gollum är bunden vid ringens öde. 

Det är Frodos öde att ta emot hjälp från Gollum, och Gollums öde att hjälpa Frodo trots att han 

hatar honom. Hela, Härskarringen är en historia om slutet, en eskatologi. Här kommer en 

tidsålder till sitt slut men gud segrar. När den tredje tidsåldern går mot sitt slut kommer det en 

ny tid, en tid under den utlovade kungen, en tid när ondskan är besegrad och det finns hopp för 

människorna. 
 

“The Lord of the Rings, considered allegorical, speaks not only of the nature of the struggle against 

evil, the inescapability of involvement, the fact of freedom, the qualities of heroism, and the 

possibility for real loss. It also declares the viability of hope.”42 
 

                                                 
41 Toijer-Nilsson, s.68 
42 Gunnar Urang (1971) Shadows of Heaven 
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7. Slutdiskussion 
I både Narnia och Härskarringen så vet man att en tidsålder går mot sitt slut, den kommer att 

sluta med en kamp mellan godheten och ondskan. För läsaren finns det inget tvivel om vilken 

sida som är den goda, det finn inga gråskalor i tillvaron. De onda är, oftast, alltigenom onda 

medan de goda ibland kan falla av från den smala vägen för att sedan bli förlåtna eller plikta 

avfallet med sin död Boromir åtrår ringen för egen del men får återupprättelse genom sin 

heroiska död. Ondskan och makten korrumperar, Jadis har redan ödelagt en värld eftersom hon 

inte kunde överlämna makten i sin systers händer. Det man inte kan härska över ska heller ingen 

annan få tillgång till. I Härskarringen så beskrivs Sarumans och Saurons hemvist som mörka 

och hemska platser, de avlar krigare och tillverkar krigsmaskiner, tekniken beskrivs som något 

negativt. I båda böckerna får man intrycket av att de tekniska framstegen oftast är av ondo. Det 

är i naturen som det finns goda krafter och när människan tappar respekten för naturen då vet 

man att de dras mot ondskan istället. 
 

Ringen ger makt över andra varelser, den kväver deras fria vilja. Det är det som lockar 

människorna. Därför är ringen inte bara ett redskap för ondskan, den är ond i sig själv och måste 

därför förstöras. Den som använder ringen besitter inte ringens makt utan blir själv en slav 

under ringen. Trots att ringen sägs vara en del av Sauron ställer jag mig något tveksam till detta. 

Ringen ger mer ett intryck av att vara en fristående del som trots att den. Människans fria vilja 

spelar stor roll i Tolkiens verk men det finns samtidigt en stark ödestro. Man skulle kunna säga 

att det finns ett förutbestämt öde som styr de stora händelserna men samtidigt en valfrihet för 

dem alla att välja om detta öde skall nyttjas för det goda eller det onda. Det var Boromirs öde att 

bli en av de nio, men det var hans egen oförmåga att stå emot ondskan som innebar slutet för 

honom. 
 

Det är förutbestämt att ringen ska hamna hos Frodo, det finns krafter som styr ringen till 

honom. Det var också meningen att Bilbo skulle hitta ringen och bli den nye ägaren eftersom 

Gollum för tillfallet spelat ut sin roll. Det var inte ringens skapare som eftersträvade detta utan 

det skedde genom någon annans makt. 

 

Både Narnia och Härskarringen har många inslag av tron på människans förmåga att skilja 

mellan gott och ont. Medan det i Narnia är en mycket klar bild av godheten och ondskan finns 

det där trots allt en mer komplex syn på människan som både god och ond. Människor och 

andra varelser kan begå misstag men få förlåtelse och åter upptas i Aslans skara om de bara 
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ångrar sina misstag. I härskarringen så är det så att om man en gång tagit ställning för ondskan 

så finns det ingen återvändo. Det hindrar dock inte att man som i Gollums fall trots det kan tjäna 

godheten men ofrivilligt, Gollum för också en inre kamp där det trots allt kan finnas en liten rest 

av den varelse han var innan ringen fick honom i sitt våld. 
 

Aslan är godheten, frälsare, skaparen och så nära en kristusgestalt som det är möjligt komma. 

Det är inget tvivel om att C. S. Lewis också hade det i tankarna när han skrev sin berättelse. När 

det gäller Härskarringen så finns det även där en del paralleller mellan Gandalf, Frodo och 

Aragorn och Kristus men inte enligt min mening en lika tydlig likhet. Däremot finns det många 

drag av kristen moral och tron på människans inneboende godhet. Framför allt så genomsyras 

Tolkiens verk av en tro på att det finns alltid hopp för människorna och de övriga i Midgård. 

Det finns även en stark övertygelse om människans förmåga att stå emot ondskan och göra det 

rätta. Även om ondskan besegras så är det inte ett lika entydigt lyckligt slut på äventyret, för 

Frodo som utstått så många prövningar finns det inget kvar i den här världen. Hans räddning 

ligger långt borta i väster. 
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1. Inledning


C. S. Lewis och J. R. R. Tolkien har båda skrivit böcker som efter femtio år fortfarande är aktuella. Båda författarna var aktivt kristna och läste ofta varandras alster innan de gavs ut. Mitt intresse för deras författarskap väcktes redan när jag läste böckerna som barn och tonåring. En ung läsare reflekterar sällan över det eventuella underliggande budskapet som finns i en bok, men som vuxen finns det en hel del att fundera över när det gäller författarnas budskap. Hur stor betydelse har deras egen tro haft, och vad vill de säga till sina läsare? Finns det ett kristet budskap? Detta är vad som intresserat mig och som jag därför bestämt mig för att avhandla i min uppsats.


Med utgångspunkt i böckerna i trilogin Härskarringen och i böckerna om Narnia kommer jag att undersöka vilka influenser från kristendomen som förekommer i böckerna. I Narnia-serien är det främst boken Häxan och Lejonet som får stå i fokus, men även de övriga böckerna i serien kommer att utgöra en grund för min undersökning. När det gäller trilogin om Härskarringen behandlas alla tre böckerna. Jag kommer att undersöka om och i så fall hur författarna använder sig av den kristna trosföreställningen som ett tolkningsmönster när det gäller människors livsvärld och livsfrågor.


2. Bakgrund

En stor del av dagens ungdomslitteratur utgörs av fantasy i olika former, och det har under senare år dykt upp många nya författare som fått en stor läsekrets. Vad vi än anser om genren som sådan så har intresset för den här sortens litteratur fått till följd att många unga läsare som aldrig tidigare öppnat en bok har tagit sig tid till att plöja igenom dessa i sidantal ganska krävande böckerna. En allmän mening är att få författare av fantasy skriver korta, lättlästa böcker. För de lite äldre ungdomarna, och även vuxna, så finns det också ett stort utbud att välja bland. Men finns det något bakomliggande djupare budskap i dessa böcker eller är de endast spännande äventyrsberättelser avsedda att underhålla för stunden?


2.1 Vad är Fantasy?


Fantasy är ett vitt begrepp som kan definieras på flera olika sätt. I Sverige har vi en ganska snäv definition av begreppet. Det vi, enligt Johansson i Världar av ljus, världar av mörker
 menar med fantasy är de genrer som på engelska brukar definieras som high fantasy, epic fantasy eller heroic fantasy. Dessa begrepp innebär att handlingen utspelar sig i en sekundär värld, det vill säga i en av författaren helt påhittad värld. Ying Toijer-Nilsson
 klassificerar både Narnia och Härskarringen som ”High Fantasy” det vill säga att det är uppbyggt hela sekundära världar parallellt med vår egen. Enligt andra sätt att definiera ”High Fantasy” så faller Narnia utanför ramen eftersom det behövs en portal för att färdas in i denna värld I detta arbete kommer jag att använda mig av Toijer-Nilssons definition i de fall där detta är av vikt. Vad som också skiljer Narnia från vår egen värld är att medan det går flera år i Narnia så handlar det i vår värld endast om sekunder eller minuter. Detta är ett mycket vanligt grepp inom fantasy genren när det gäller sekundära världar som det krävs en portal för att nå. Det är ett krav för att de personer som reser dit inte ska behöva förklara flera års frånvaro från deras ”riktiga” liv.


2.2 Fantasyns rötter


Var har då fantasyn sina rötter? Fantasy har sina rötter i romantiken och det gotiska
, men det kan även dras tydliga paralleller tillbaka till de grekiska hjälteeposen. I dessa epos finner vi hjältar som Akilles, Herkules och Odysseus, män som ger sig ut på äventyr och besegrar både mänskliga fiender och monster. Liksom i de grekiska myterna så förekommer ingripanden från en högre makt ofta. En del fantasy författare skapar egna gudar och andra antyder bara att det finns en bakomliggande överhet av något slag, en gud eller en okänd kraft.


I så gott som alla fantasy-böcker så får huvudpersonen, eller huvudpersonerna, ett uppdrag som ska utföras, detta brukar i fantasy kallas en quest ”Quest är ett engelskt grundläggande begrepp i fantasy sammanhang. Ordet betyder sökande eller strävan och används för att beteckna det stora åtagande hjälten/hjältarna försöker uppfylla.”
 Den person som ska utföra detta uppdrag är oftast någon som är speciellt utvald. Denna utvaldhet kan vara beroende av hans härstamning, av att han besitter någon speciell förmåga eller på att det inträffade något speciellt vid hans födelse eller under hans barndom. Ibland så åtar sig huvudpersonen uppdraget frivilligt men ganska vanligt är också att slumpen avgör eller att han blir påtvingad uppdraget.


Det är inte alltför ovanligt att det dyker upp en person, ofta någon med magiska förmågor, som fungerar som en katalysator i berättelsens början. Nu skriver jag ”han” eftersom det oftast är en manlig huvudperson, kvinnorna får oftast stå bredvid och titta på och deltar sällan själva i äventyret. I Häxan och lejonet så är det förvisso en flicka, Lucy, som först finner vägen till Narnia. Men när sedan striderna börjar så får hon och hennes syster, Susan, finna sig i att ta hand om de skadade eller, i Susans fall, skjuta med pilbåge på behörigt avstånd. I Härskarringen så finns det starka kvinnor representerade men med undantag för Eowyn så deltar de kvinnorna inte i striderna.


3. Tidigare forskning


Det finns en hel del litteratur om C. S. Lewis och J. R. R. Tolkiens författarskap. I Shadows of Heaven av Gunnar Urang så behandlas både Lewis och Tolkiens författarskap utifrån ett religionsperspektiv. Urang har dock valt att inte ta med Narniacykeln, om detta beror på att dessa böcker främst vänder sig till barn eller om han har haft andra skäl till sitt urval framgår inte. Ying Toijer-Nilsson skriver i Fantasins underland, myt och idé i den fantastiska berättelsen om ett flertal olika fantasy författare, däribland Lewis och Tolkien. Toijer-Nilsson har framförallt intresserat sig för de kristna influenserna hos nämnda författare.


Annika Johansson ger i Världar av ljus, världar av mörker en inblick i fantasy genren som sådan och dess ursprung. Hon porträtterar även de mest välkända författarna och olika motiv i deras böcker. Det finns även andra författare som skrivit en del om fantasy genren och då poängterar de oftast C. S. Lewis kristna bakgrund och den kristna symboliken i Narnia böckerna.

4. Syfte och frågeställningar


Syftet med min uppsats är att undersöka den kristusgestaltning som jag antar finns representerad i böckerna om Narnia av C. S. Lewis och trilogin om Härskarringen av J. R. R. Tolkien.


Den fråga jag ställer är följande:


Kan vi finna en kristusgestalt i dessa båda böcker?


Inom denna fråga kommer jag att för det första jämföra de båda böckernas eventuella representation av en kristusgestalt, och dessutom undersöka vilka grundläggande likheter och skillnader som finns mellan dessa båda författares kristologi För det andra kommer jag även att undersöka om och på vilket sätt dessa bilder av Kristus står i överensstämmelse med Bibelns bild, som jag tolkar den, av Kristus.


5. Metod och avgränsning


För att besvara mina frågor använder jag mig av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Hermeneutik som vetenskaplig metod kännetecknas av det objekt som studeras och innebörden av de frågor som ställs och kunskapen som söks. Hermeneutiken är den metod som används för studier av litteratur. Hermeneutiken var under 1600- och 1700-talet en metod för tolkning av bibeltexter och utökades sedan till att användas för tolkning av även andra texter. Tolkningarna av litteraturen görs utifrån handlingar och företeelser i böckerna sedda både i sitt sammanhang i böckerna som helhet och i de enskilda händelserna för sig.


Vad som eftersträvas vid studier av litteratur är att tolka författarens text utifrån läsarens egen upplevelse av det skrivna. Läsaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse och försöker se helheten i forskningsproblemet. En förutsättning för detta tillvägagångssätt är att tolkaren först bildar sig en uppfattning om helheten för att sedan ingående studera de olika delarna. Det behövs ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt och läsaren kan välja mellan att tolka texten subjektivt eller objektivt.
 I denna uppsats kommer tolkningsmönstret att vara mer subjektivt än objektivt, eftersom den eventuella kristusgestalten tolkas utifrån min uppfattning av författarnas intentioner och influenser. Det är min bedömning av de kristna influenser som, enligt min mening, framträder i texten och min egen tolkning av den eventuella kristusgestaltningen som jag finner i böckerna.


Den litteratur jag använt mig av är skriven av J. J. R. Tolkien och C. S. Lewis. De är just nu högaktuella i och med filmatiseringarna av deras böcker, filmen Narnia som baseras på Lewis bok Häxan och lejonet och filmtrilogin som bygger på Tolkiens epos om Härskarringen. Dessa böcker har några år på nacken men är fortfarande mycket populära kanske till stor del beroende på att ett bra äventyr aldrig upphör att locka nya läsare. Narniacykel publicerades 1950-1956 och trilogin om Härskarringen fullbordades 1954.


6. Narnia och Härskarringen


6.1 Presentation av författarna

C. S. Lewis


Clive Staples Lewis föddes i Belfast 1898. Lewis lärde sig tidigt att älska böcker och konstruerade som barn även egna fantasiriken. Han hade en kristen tro i sin barndom men förlorade denna för att sedan i trettioårsåldern genomgå en religiös omvändelse och återvända till kristendomen. Han publicerade många böcker och skrifter om kristna livsfrågor och de finns i hans skönlitterära produktion ett klart kristet budskap. Han var även en flitig debattör och en omtyckt föreläsare.


Lewis ansåg att en barnbok inte var bra om den inte också kunde läsas med behållning av vuxna. En vuxen kan upptäcka nya saker i böcker som man läste som barn, det finns alltid budskap och undermeningar som går barnet förbi, men som därför inte minskar barnets behållning av boken.


J. R. R. Tolkien


John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) föddes i Sydafrika, hans föräldrar var brittiska katoliker. Vid fyra års ålder flyttade han till England och tillbringade återstoden av sin uppväxt där. Under första världskriget befann han sig i skyttegravarna i Frankrike och blev svårt skadad. Efter kriget återupptog han sina studier och blev 1924 professor i engelska vid Leeds universitet. Hans stora intressen var det engelska språket, nordeuropeisk medeltid och fornnordiska dikt. 1937 utkom The Hobbit som främst vänder sig till barn. 1954 - 1955 utgavs Trilogin om Härskarringen. Den hade Tolkien arbetat med under en lång tid innan den slutligen gavs ut. Skapandet av den värld som finns i boken hade pågått under åtskilliga år innan boken slutligen fullbordades. Det var också Tolkien som myntade begreppet ”en sekundär värld”
 för den värld som endast existerar i hans eller andra författares berättelser. Han ansåg att det ställdes stora krav på en författare vid skapandet av en värld eftersom den måste vara en värld där läsaren känner igen sig, men samtidigt så väsensskild från vår värld att läsaren verkligen är medveten om att det är en annan värld.


Både Lewis och Tolkien ingick i en grupp akademiker som samlades så gott som varje torsdagskväll. De kallade sig ”inklingarna” och hade ett gemensamt intresse för medeltiden, antiken, lingvistik, sagor, myter och litteratur. De flesta i gruppen var också aktivt kristna, Tolkien var troende katolik och Lewis lekmannateolog.


6.2 Lewis Narnia - en alternativ verklighet


Narnia serien publicerades, som tidigare nämnts, mellan 1950 och 1956. Eftersom berättelsen är så fantasirik känns den inte på något vis omodern, utan står sig även i våra dagar. I landet Narnia finns det paralleller till vår värld men den har också många inslag av myt och fantasi. Där finns många väsen som är hämtade från sagor och mytologi. Om något så kan det sägas utspela sig under en tid som motsvarar vår historiska medeltid. Detta på grund av slotten och borgarna, vapnen som används i strid och samhällets uppbyggnad. Genom Narnia böckerna följer vi en värld från dess skapelse till dess oundvikliga undergång och på sätt och vis en återfödelse. Den följer ett cykliskt förlopp som visar på att även när ondskan till synes segrar kommer det alltid en ny början. Det är aldrig oundvikligt slutet på tillvaron eftersom det finns ett liv efter detta.


Narnia har av många tolkats som en kristen allegori
 men man kan även välja att bortse från detta och endast läsa den som enbart fiction. Enligt Lewis själv så förhåller det sig så att


”Den är inte så mycket en allegori som en hypotes. Tänk om det fanns en värld som Narnia och den, liksom vår, var i behov av försoning. I vilken skepnad skulle Kristus återkomma och vilka lidanden skulle han genomgå där?”


Detta citat står i författarbiografin som avslutar de flesta av Narnia böcker i den utgåva som jag har använt, det ger en inblick i författarens tanke med sina böcker. Häxan och lejonet inleds med att fyra barn evakueras ut på landet under andra världskriget. De får bo hos en morbror och hans stränga hushållerska. När barnen går på upptäcktsfärd i huset gömmer sig den yngsta flickan, Lucy, i ett klädskåp och hamnar i en helt annan värld. Idén till klädskåpet som portal fick Lewis av en flicka som var inhyst i hans hem under andra världskriget.


Den värld som Lucy hamnar i har skapats av Aslan, ett lejon som är en slags skapande kraft likaväl som denna världs Kristusgestalt. Han sjöng fram allt som finns i landet Narnia, han valde ut två djur av varje art och gav dem förmågan att kunna tala. En man och en kvinna blev utsedda till kung och drottning över Narnia och sattes att regera landet med förnuft. Mannen och kvinnan var dock inte Aslans skapelse utan de fördes till Narnia från vår värld. Men när landet skapades fördes även ondskan in i landet av en pojke, Digory. Detta får vi läsa om i Min morbror trollkarlen. Det var naturligtvis inte meningen men han skickades av sin morbror med hjälp av en förtrollad ring till en annan värld. Där kunde han inte motstå att slå i en gonggong och uppväckte så den onda häxan Jadis. Henne vill han sedan skicka tillbaka till hennes egen värld men tillsammans hamnade de mitt i skapandet av Narnia.


Genom hela bokserien så är det ständigt återkommande temat kampen mellan människorna som kallas från vår värld och ondskan i olika former som hotar Narnia. Det är inte alltid ondska i form av en bestämd karaktär, ibland är det flera samverkande orsaker till att det är oroligt i Narnia. Oftast har problemen ett samband med den regerande kungen eller tronföljaren och generellt kan det sammantaget sägas ha ett samband med maktfullkomlighet eller en önskan att uppnå makt.


6.3 Midgård - kampen mot ondskan


Härskarringen publicerades första gången 1950 och är i likhet med Narnia en värld av fantasi. Till skillnad från Narnia så är detta en värld som Tolkien skapade fristående från vår verklighet. Det finns ingen portal från vår värld in denna värld som Tolkien kallar ”Middle Earth” eller Midgård i svensk översättning. Läsaren befinner sig i en helt fristående värld som skapats med mycket detaljrikedom. Denna värld påminner mycket om vår egen, det finns träd av olika sorter, djur, som i de flesta fall också finns i vår egen värld Till skillnad från vår verklighet så kan allting, både träd, berg och djur vara antingen onda eller goda. Det finns fåglar som spanar för ondskans räkning, allting måste välja sida i kampen mellan godhet och ondska. Det finns varelser som kanske inte valt sida men som ändå på sitt eget vis bidrar till att verka för ondskan, de har lurats och bedragits, påverkats av ondskans makter.


Läsaren får veta att detta är den tredje tidsåldern i denna värld och att tiden går mot sitt slut. Ondskan är åter på frammarsch och för att stoppa den så krävs det ett hjältedåd. Ondskans ring måste förstöras och uppdraget går till de nio i ringens brödraskap. Frodo, en ung hob, som är den som har ringen i sin vård tar på sig uppdraget eftersom ingen egentligen är villig att utföra detta. Som följeslagare får han trollkarlen Gandalf, Aragorn och Boromir av människornas släkte, alven Legolas, dvärgen Gimli och tre av sitt eget folk, hoberna, Pippin, Meny och Sam. Hela romanen influeras av nordisk och keltisk mytologi, en del av namnen har Tolkien tagit från Eddan
, t ex Gandalf. Det finns alver, dvärgar, människor och naturligtvis hober. Alverna är högväxta varelser som omges av mycken magi. De står vid sidan av världen. Alverna dör inte av hög ålder, de försvinner västerut när alvernas tid i denna värld går mot sitt slut. Alverna står emot ondskan men påverkas av den och förlorar makt. Dvärgarna är ett jordbundet folk med ett intresse för gruvdrift och utforskande av underjordens skatter. Människorna är av olika släkten, en del stolta och högmodiga och överlag alltför makthungriga. Hoberna är ett halvlängdsfolk med ett brinnande intresse för mat och tobak, förnöjda i sin egen del av världen och med föga intresse av omvärldens problem. De är definitivt inget släkte som strävar efter äventyr och hjältedåd.


Tolkien skapade en egen term, eukatastrof. Detta betyder upphävandet av en katastrof. Toijer-Nilsson skriver att om man tror på en eukatastrof så bortser man inte från sorg, misslyckanden eller katastrofer. Men det är ett förnekande av ett universellt nederlag.


”Genom att beskriva en eukatastrof i en fantasivärld kan en författare ge en hoppfull vision, som sträcker sig från sagan över till verklighetens värld. Sagans lyckliga upplösning efter alla prövningar och faror ger en antydan om en eukatastrof för mänskligheten i stort. Det är, menar Tolkien, fråga om ett evangelium, som visar hän på den största eukatastrofen, den kristna. Kristi födelse är eukatastrofen i människans historia. Återuppståndelsen är eukatastrofen i inkarnationens historia. I kristendomen har myten blivit verklighet och konsten blivit sanning, ‘Gud är herren - över änglar, människor och alver. Legend och historia har mötts och smält samman.’”


6.4 Bibelns Kristus


Kristus var förkunnaren av Guds rike och den kristna trons Messias och herre. Messias ankomst var förutspådd och det var även förutsagt att han skulle vara av Davids ätt. Han var inte bara förkunnare utan också undergörare. Han kunde gå på vattnet
 och han förvandlade vatten till vin.
 Kristus förkunnande handlade om Guds rikes ankomst och han uppmanade människorna till omvändelse. Han var dock inte den Messias som många hade väntat sig, han var inte en krigarkonung sänd för att med våld befria Israels folk. Deras befrielse skulle komma genom deras tro och inte genom vapenmakt. Kristus predikade att Guds vilja kommer att segra, han sändes till jorden för att frälsa och frigöra oss. Han var den som uppfyllde Guds vilja och bar människornas synder och dog för att frälsa oss. Han uppstod och visade att inte ens döden var slutgiltig. Godheten och kärleken kommer att segra så länge som människorna tror på Gud och så länge människan själv tar ansvar för sin tillvaro. Kristus predikade ett kärleksbudskap som genomsyrar hela Nya Testamentet vilket skiljer detta från den mer krigande gudsbilden i Gamla Testamentet. Gud är inte bara skaparen och domaren utan också en barmhärtig Gud som sände sin enfödde son. Kristus var både gud och människa. Detta är en del av den bild som Bibeln ger oss av Kristus, det är också ett urval av exempel som har relevans för analysen som görs i denna uppsats. Min egen bild av Kristus är även den till stor del representerad av detta urval. För mig är han den som offrar sig för människan och ger oss framtidstro. Kristus visar att döden inte är slutet, utan för de som tror på honom kommer det en fortsättning. Han är också den som ger oss hopp om framtiden.


6.5 Aslan - den skapande kraften


Aslan är skaparen av Narnia, han är både skapare och frälsare i samma gestalt. Han sjöng fram landet Narnia och skapade allt som finns där. Eller rättare sagt han skapade allt det goda som finns där, det var människan som förde med sig ondskan dit i form av en häxa. När bävrarna beskriver Aslan för barnen så får man veta att


”… han är djurens konung, son till den store kejsaren-bortom-havet. Vet du inte vem som är djurens konung? Aslan är ett lejon - det stora Lejonet.”


Ett av barnen, Edmund, förråder sina syskon för häxan eftersom han tjusas av hennes dragningskraft och hennes trollkonster. Han blir dock snart medveten om sitt misstag och vill återförenas med sina syskon. Edmund befrias ur fångenskapen och får åter träffa syskonen. När Edmund återförenas med de övriga så tror de alla att allt har ordnat sig. Jadis kräver dock att få förrädaren och säger till Aslan:


”Ska jag berätta för dig vad som står på Stenbordet rakt bakom dig? Ska jag berätta för dig vad som står inristat med outplånliga bokstäver på eldstenarna på Hemliga kullen? Ska jag berätta för dig vad som står ingraverat på spiran som tillhör Kejsaren-bortom-haven? Du om någon känner den trolldom som kejsaren nedkallade över Narnia i begynnelsen. Du vet att varje förrädare tillfaller mig som rättmätigt byte och att jag har rätt att döda en för varje förräderi.”


Aslan erbjuder sitt eget liv i utbyte mot Edmunds men säger inget om detta till barnen. De äter en sista måltid tillsammans. Sedan går Lucy och Susan med Aslan en sista gång genom skogen. Aslan är bedrövad och går med sitt huvud sänkt men tacksam att slippa vara ensam. Därefter ber han flickorna att stanna och säger farväl. Han går till Jadis och överlämnar sig själv och blir fängslad och rakad. Aslan binds fast på det stora stenbordet under det att han hånas och bespottas av Jadis anhängare och Jadis tar sedan hans liv med en kniv. Lucy och Susan vakar över Aslans döda kropp fram till gryningen. När de är på väg därifrån så hör de ett dån och vänder sig om. Stenbordet har rämnat och Aslan är borta. Sedan står Aslan framför dem.

”Där, lysande som guld i solskenet och större än de någonsin hade sett honom förut, stod Aslan och skakade sin man …”


I Hästen och hans pojke är pojken Shasta på flykt från landet Calormen till Narnia och han färdas ensam genom öknen då han känner att han inte är ensam i mörkret. När han slutligen tar mod till sig och talar så svarar en röst och pojken berättar om sin rädsla och om sin svåra uppväxt. Sedan viker natten undan för ett gyllene sken och han ser lejonet bredvid sig. Efter en blick på lejonet knäböjer han.


”Konungen över alla konungar böjde sig över honom. Dess man och en underlig och högtidlig doft från manen omgav honom. Lejonet rörde vid hans panna med tungan. Han lyfte huvudet och deras ögon möttes. I samma ögonblick smalt dimmans bleka ljus och lejonets bländande sken samman till en lysande gloria som strålade till och försvann.”


I Caspian, prins av Narnia så återvänder Susan, Peter, Edmund och Lucy till Narnia. Men när Aslan uppenbarar sig så är det endast Lucy som kan se honom, de andra barnen ser honom inte alla. Lucy ser honom eftersom hon är den yngsta av dem och den som har den starkaste tron och står Aslan närmast. Sedan säger Susan att hon ville tro innerst inne men hon förblindades av sina andra önskningar. Det måste finnas en vilja till att tro för att Aslan ska uppenbara sig för dem som tror på honom. När ondskan är besegrad så passerar Aslan en liten stuga där en gammal gumma ligger svårt sjuk, han går in till henne. Gumman frågar om han har kommit för att föra henne bort och han svarar: inte ännu på den långa resan. Medan Aslan talar med henne så blir hon frisk och när hon sedan blir erbjuden att dricka vatten från brunnen så är det förvandlat till ädlaste vin.


I Kung Caspian och skeppet Gryningen kommer Edmund och Lucy till Narnia med sin kusin Eustace. De seglar tillsammans med Caspian för att hitta några adelsmän som förvisades från Narnia för att de inte godtog Caspians farbror som kung. Efter en del äventyr då de lyckas rädda de av adelsmännen som fortfarande finns i livet seglar de med skeppet Gryningen så långt de kan komma och tar sig sedan vidare med en roddbåt. Till slut når de fram till en stor våg som utgör en mur mot vad de förstår är Aslans rike.


Musen Ripipip fortsätter ensam med kanot in i Aslans rike och de återser honom aldrig mer. Lucy, Edmund och Eustace vadar genom det grunda vattnet tills de når land, där möter de ett lamm och Lucy frågar om det här är vägen till Aslans rike, då svara lammet att för dem finns vägen till Aslans rike i deras egen värld.

”Det finns en väg till mitt rike från alla världar, sade lammet, och ännu medan han talade mörknade hans snövita ull till guldbrunt och han växte och han var Aslan själv, stor och väldig, och hans man strålade av ljus.”


Silvertronen avslutas med att Aslan ber Eustace att sticka en törntagg genom hans tass och den blodsdroppe som kommer fram låter Aslan falla ned i en bäck över kung Caspians döda kropp. Caspian står så framför dem, ung på nytt. Eustace frågar Aslan om inte Caspian är död, och Aslan svarar att


”Han har dött Det har de flesta av oss. Till och med jag. Mycket få av oss har inte dött.”


De befinner sig i Aslans rike och när man kommer dit är man inte längre död.


Narnia böckernas sista del är Den sista striden. Den börjar med att en åsna, Pussel, och en gorilla, Skift, hittar en lejonhud. Skift är listig och lurar Pussel att ta på sig lejonhuden och utge sig för att vara Aslan. Genom detta bedrägeri så påbörjas förstörelsen av landet Narnia, de levande träden huggs ned och de talande djuren förslavas. Som en följd av den falske Aslans vanstyre så förlorar de flesta i landet Narnia förtroendet för och tron på Aslan. Detta blir landets undergång. När bedragarna är avslöjade och besegrade så kallar Aslan ned stjärnorna från himmelen och det är början till slutet för landet. Men för alla dem som finns i Narnia och tror på Aslan så finns det en fortsättning, de går alla genom en port in i det som Aslan kallar det riktiga Narnia. Där träffar de även gamla vänner som varit döda sedan länge och inser att de själva är döda nu. Boken slutar med följande ord:


”Men för dem var det bara början på den riktiga historien. Hela deras liv i den här världen och alla deras äventyr i Narnia hade bara varit omslaget och titelsidan: nu äntligen kunde de börja på kapitel 1 i Den stora historien, som ingen på jorden har läst, som fortsätter i evigheters evighet, och där varje kapitel är bättre än det föregående.”


Med dessa ord avslutas hela berättelsen om Narnia, vi har följt denna värld från dess skapelse till dess oundvikliga slut. Men det är inte ett alltigenom sorgligt slut eftersom det finns en slags fortsättning även efter döden.

6.6 Jesus-Aslan


När jag analyserar den enda gestalten som finns mer eller mindre närvarande i alla böcker om Narnia, lejonet Aslan, finner jag många intressanta aspekter av denna karaktär. Han är en mångfacetterad varelse som upplevs olika av dem som möter honom. Upplevelsen beror helt och hållet på karaktären hos dem som träffar på detta väldiga lejon. Det finns en hel del paralleller till olika gestaltningar av Kristus i texten.


”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.”


Lejonet av Juda stam är en tydlig förebild för Aslan


”… han är djurens konung, son till den store kejsaren-bortom-havet. Vet du inte vem som är djurens konung? Aslan är ett lejon - det stora Lejonet.”


Aslan omnämns som kung och son till den store kejsaren-bortom-havet, han är kung och samtidigt son till en ännu högre makt. Här har vi åter en karaktäristisk återknytning till Kristus.


Aslan erbjuder sitt eget liv i utbyte mot Edmunds men säger inget om detta till barnen. Även här en parallell till Kristus som offrar sig för människans synder. Aslan och barnen äter en sista måltid tillsammans liksom Jesus gjorde med sina lärjungar. Sedan går Lucy och Susan med Aslan en sista gång genom skogen liksom Jesus gick i Getsemane. Aslan är bedrövad och går med sitt huvud sänkt men tacksam att slippa vara ensam. Här har vi åter en klar parallell till Jesu sista tid med sina lärjungar. Därefter ber han flickorna att stanna och säger farväl. Han går till Jadis och överlämnar sig själv och blir fängslad och rakad liksom Jesus blev avklädd.
 Aslan offrar sig för den felande människan och ger sitt eget liv i utbyte. När Aslan dör hörs ett väldigt dån och stenbordet spricker liksom förhänget brast i templet vid korsfästelsen.


”Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ändå ner, jorden skakade och klipporna rämnade …”


Liksom Kristus återuppstår även Aslan. När Lucy och Susan vänder sig om står Aslan framför dem.


”Där, lysande som guld i solskenet och större än de någonsin hade sett honom förut, stod Aslan och skakade sin man …”


Även i Aslans möte med den sjuka gamla kvinnan så finns där tydliga likheter med Kristus helande förmåga. Medan Aslan talar med henne så blir hon frisk och när hon sedan blir erbjuden att dricka vatten från brunnen så är det förvandlat till ädlaste vin.


”Jesus sade: Fyll kärlen med vatten och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: Ös upp och bär det till bröllopsvärden, och de gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin.”


I Bibeln omtalas även Kristus som Guds lamm.


”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd”


Där finns ytterligare en koppling till Kristus när Aslan uppenbara sig som ett lamm som sedan förvandlas till lejonet Aslan.


”Det finns en väg till mitt rike från alla världar, sade lammet, och ännu medan han talade mörknade hans snö vita ull till guldbrunt och han växte och han var Aslan själv, stor och väldig, och hans man strålade av ljus.”


När Lucy i Kung Caspian och skeppet Gryningen frågar om det här är vägen till Aslans rike, då svarar lammet att för dem finns vägen till Aslans rike i deras egen värld. De kan visserligen resa till Narnia men vägen till Guds rike börjar i deras egen värld. Aslan är en symbol för godheten men vad är det som får symbolisera ondskan i Narnia?


6.7 Ondskans redskap


I Min morbror trollkarlen möter läsaren för första gången Jadis som Digory väcker ur hennes dvala genom att slå på en guldklocka. Jadis berättar för Digory och Polly att den värld de befinner sig i utplånades av henne. Barnen tvingas att ta med Jadis till deras egen värld och när de sedan försöker skicka henne tillbaka till landet Charn som hon kom ifrån hamnar de i skapandet av Narnia.


Eftersom det var Adams släkt som förde ondskan till Narnia bestämmer Aslan att det också är deras uppgift att rädda Narnia. Digory skickas för att hämta frön till ett träd som ska skydda Narnia. När de kommer fram till trädgården där trädet växer får han en stark längtan att smaka frukten men motstår den eftersom han vet att det är en förbjuden frukt. Häxan Jadis är också där och hon har ätit av frukten, den gör att hon aldrig kommer att bli gammal eller dö. Hon försöker fresta pojken att äta av frukten
 men när det inte går så säger hon att frukten kan bota hans mamma som är mycket sjuk, även detta motstår Digory men det är ett svårt val.


I Häxan och lejonet är Jadis tillbaka i Narnia. Hon är nu drottning över landet och har gjort så att det är evig vinter men aldrig jul. Edmund träffar Jadis och blir bjuden på kola och utfrågad. Detta första möte bereder väg för förräderiet när barnen nästa gång kommer till Narnia. När barnen sitter hos bävrarna säger herr Bäver om Jadis:


”Men hon är ingen dotter av Eva. Hon härstammar från er fader Adams första hustru, henne som de kallade Lilith. Och hon var en djinn på mödernet. Och på fädernet härstammade hon från jättarna. Nej, Nej, det rinner inte en droppe äkta människoblod i häxans ådror.”


Detta är förklaringen till att Jadis är ond rakt igenom. Jadis dödas av Aslan i bokens slutstrid men detta gör inte slut på ondskan i landet, för tillfället är den dock besegrad och landet får fred för åtskilliga år framåt.


I Silvertronen är det återigen en häxa som är den ondska som hotar landet. Narnias prins Rilian är försvunnen, och Jill och Eustace får i uppdrag av Aslan att leta efter honom. När prinsen var barn blev hans mor drottningen biten av en stor grön, glittrande orm och dog. Prinsen tillbringade mycket tid med att leta efter ormen för att döda den och till sist så försvann han. Det visar sig att han hållits fången i underjorden av damen i den gröna klänningen, underjordens drottning. Hon har lurat honom och fått honom att glömma allt om sitt tidigare liv under dagarna och på nätterna när han minns vem han varit har hon hållit honom fjättrad. När barnen befriat prinsen kastar hon ett grönt pulver på elden som får dem att bli förvirrade och nästan glömma hur det ser ut i världen ovanför dem. Till slut lyckas de bryta förtrollningen och då förvandlar sig drottningen till en stor ettergrön orm. Då förstår vi att det var häxan som i skepnad av en orm dödade drottningen och förstörde prinsens liv. Nu inser också prinsen att han under tio års tid varit fånge hos moderns mördare och han dödar den stora ormen. Genom dödandet av ormen befrias han från den makt som har förslavat honom och genomgår en rening från ondskan. Ormen kan kopplas som symbol för ondskan genom ormen i paradiset första Moseboken bland annat.


Genom hela historien om Narnia så representeras ondskan av olika gestalter. I två av böckerna är det Jadis som är ondskans representant, Min morbror trollkarlen och Häxan och lejonet. Läsaren får veta att hon redan har förstört en värld hellre än att förlora makten över den. Hon styrs liksom de flesta av sin längtan efter makt över innevånarna i landet. Hon vill styra över både deras kroppar och sinnen och vända dem ifrån Aslan, godhetens representant. Han, och de människor som han kallar till Narnia är det enda egentliga hotet mot ondskan. Han är befriaren och frälsaren, likaväl som han var skaparen.


6.8 En slags treenighet?


I Härskarringen så finns det framförallt tre personer som har bärande roller, Gandalf, den som besitter magiska förmågor, Aragorn, den utlovade kungen och Frodo, den som motvilligt tar på sig uppdraget att förstöra ringen. Gandalf och de övriga trollkarlarna sändes till Midgård för att utgöra en motvikt mot Saurons ondska. De kom i skepnad av män, vilket innebär att det inte var deras ursprungliga form.


Vem som skickade dem sägs inte, men det är underförstått att det finns en högre makt. I början av berättelsen framstår Gandalf som någon som visserligen har magiska förmågor och är en klok man, men han är i hobernas ögon inte en särskilt märkvärdig person. När Bilbo, ringens innehavare i början av boken, inte kan förmå sig att lämna ringen så växer Gandalfs gestalt till dess att han tycks fylla hela rummet. Då först förmår Bilbo att lämna sin älskade ring.


Gandalf framstår som sällskapets obestridlige ledare och sitt verkliga elddop genomgår han i Moria. Ringens brödraskap flyr undan orcherna men möter en större fara, balrogen. Balrogen är en människoliknande, men större varelse som utstrålar kraft och fasa. Den är omvärvd av eld. I sin högra hand har den en klinga och i sin vänstra en mångsvansad piska. Gandalf stannar vid en bro och möter denna varelse, och han säger:

”- Jag är den hemliga eldens tjänare, jag härskar över Anors låga. Du kommer aldrig förbi! Den mörka elden, Uduns låga, står dig icke bi! Gå tillbaka till skuggan. Här kommer du inte förbi!”


Balrogen faller ned i avgrunden men drar med sig Gandalf samtidigt. Ned i djupet fortsätter striden genom vindlande gångar för att sedan sluta uppe på en bergstopp.


”Jag kastade till slut ner min fiende, han föll från den svindlande höjden och bröt sönder bergssidan varhelst han slog emot - vilket blev hans egen undergång. Så grep mig mörkret, jag vaggade bort från tankar och tid, jag vandrade vida på fasans vägar som jag varken vill eller kan säga något om. Naken sändes jag tillbaka till jorden - för en kort tid, tills min uppgift var fullbordad. Och naken låg jag uppe på fjällets vita tinne. Tornet bakom mig var söndersmulat till stoft, fönstret borta, den förstörda trappan var full av bränd och bruten sten. Jag var ensam, glömd, utan möjlighet till räddning uppe på tornspiran till världens tak. Där låg jag och stirrade uppåt där stjärnorna girade runt mitt huvud och varje dag var lång som en hel livstid på jorden. Svagt svagt nådde till mina öron det samlade tumlet från alla länder, spirande och döende, sång och gråt och det långsamma eviga stönet från nedpressad, överbelastad sten. Och till sist fann mig Gwaihir, vindarnas herre, åter och lyfte mig upp och bar mig åstad.”


Brödraskapet ser Gandalf försvinna ned i djupet och de tar förgivet att han är död. Brödraskapet sörjer sin ledare men fortsätter sin färd. När de åter igen drabbar samman med orcher och Boromir försöker ta ringen från Frodo så skiljs brödraskapets vägar åt. Gandalf, Aragorn och Frodo har alla olika uppgifter som måste utföras. Frodo och Sam fortsätter sin färd ensamma, Meny och Pippin blir tillfångatagna och Aragorn, Legolas och Gimli ger sig iväg för att rädda dem och Boromir stupar i strid.


När Aragorn, Legolas och Gimli kommer fram till skogen Fangorn så träffar de på en gammal man med stav som de först tror är den onde Saruman men sedan igenkänner som Gandalf. De beger sig till Rohan där Gandalf befriar kungen från Sarumans onda inflytande och undan hotet från Sarumans trupper flyr Rohans folk till Helms klyfta där de blir belägrade. Gandalf har begett sig iväg för att försöka skaffa hjälp. När allt hopp verkar vara ute så kommer undsättningen:

”Så syntes plötsligt uppe på en av åsarna en ryttare helt klädd i vitt, skinande och gnistrande i den uppgående solen … Ned störtade Skuggfaxe likt en stenget eller en hjort som löper tryggfotat säkert i bergen. På hans rygg satt den Vite ryttaren, vars ankomst och anblicks fasa fyllde fienden med ren galenskap. Vildmännen föll ned inför honom på sina ansikten.”


Om Gandalf står för magin så är Aragorn den utlovade kungen, när hoberna möter honom för första gången så är det som utbygdsjägaren Vidstige, en kärv och oborstad man som inte inger förtroende. Efter en farofylld färd kommer hoberna och Aragorn fram till alvernas hem Vattnadal. Där återser Frodo Gandalf och får av honom veta att Aragorn är:

”… son av Arathorn, ättlingen till de lysande konungarna från andra sidan havet! Kriget om ringen blir kanske slutet på deras saga.”


Det finns förutom profetiorna tillfällen när det förefaller som om en högre makt griper in i skeendet. Ett sådant exempel är när Boromir berättar om en dröm han hade och som fick honom att resa till Vattnadal:


”I den drömmen förekom det mig som om hela himlen i öster förmörkades, och det växte upp ett dån som av tilltagande tordön. Men i väster dröjde ett blekt ljus kvar, och från ljuset hörde jag en röst som avlägset men tydligt ropade till mig:


Sök det svärd, som vart brutet!


Det finns på Imladris mark.


Rådslags väg vi ej sakna,


än Morguls trolldom mer stark.


Tecken stunda mot slutet,


Att domen kommer med hast:


Isildursbane skall vakna


och halvlängdsmannen stå fast.”


Vid rådslaget i Vattnadal säger Elrond att Aragorn är ättling till Isildur, Elendils son. Isildur var den som högg fingret av Sauron så att han förlorade sin ring. Men sedan förmådde han inte förstöra ringen utan behöll den själv och detta ledde så småningom till hans död. Aragorn kastar sitt svärd på bordet och visar att det är i tvådelar, det svärd som brutits vid kampen mot Sauron för länge sedan. När härarna samlas inför den stundande striden så bestämmer sig Aragorn för att ta dödens stig. Där finns de krigare som vid den förra striden mot Sauron bröt sitt löfte och därför förbannades att aldrig finna vila förrän deras ed hade uppfyllts. Aragorn kallar krigarna att uppfylla sin ed, han är härskare över de döda.


Efter striden, vid läkandets hus i Gondor så säger Gandalf. Det är endast i kraft av Aragorns hitkomst som det kan finnas något hopp för de sjuka som vilar i detta hus. Så talade nämligen Ioreth, den visa kvinnan av Gondor: Kungshand är helarhand och skall rättmätig konung kännas. Innan de går in i huset säger Aragorn att i fornålderns högspråk är han Elassar, Alvstenen och Förnyaren. När han kommer till Faramirs bädd ber han läkekvinnan om en ört som heter kungsklöver. Han tar två blad, lägger dem i sin hand och andas på dem. Sedan gnider han sönder dem mellan händerna:

”… och med ens fylldes rummet av en upplivande friskhet, som om själva luften vaknade och spratt och gnistrade av glädje.”

Aragorn botar Éowyn genom att kyssa henne på pannan. Han rör vid Meny och låter honom andas in doften av kungsklövern, och så är även han botad. Aragorn har liksom Kristus förmågan att hela de sjuka. När ringen slutligen är förstörd och Aragorn skall krönas till kung så ber han att ringbäraren ska räcka honom kronan och att Gandalf sedan sätter den på hans huvud.


”Ty det är han som är kraften bakom allt det stora här har skett, och segern är hans seger.”

Kungar och trollkarlar i all ära, men det är ingen av dessa två som har den viktigaste rollen. Den innehavs av Frodo, ringbäraren. Han är den som bär den tyngsta bördan och som med hjälp av sin trogne vän Sam måste vandra den långa och svåra vägen till Mordor. Frodo ärver ringen efter sin släkting Bilbo när denne lämnar Fylke, då har han ingen aning om vad det är som han fått i sin ägo. Han åtar sig att föra ringen till Vattnadal där alverna bor och på vägen dit blir han sårad av ringvålnadernas ledare. Detta sår blir nästan hans död, han räddas bara av alvernas helande krafter. Skadan hotar inte längre hans liv men kylan från ärret äter sig in i honom och tillsammans med ringens destruktiva kraft förvandlas Frodo, allteftersom resan fortsätter, till en skugga av sitt forna jag. Han får allt svårare att motstå ringens dragningskraft, och han är mot slutet av sin vandring så trött att hans följeslagare Sam får bära honom. Utan sin trogne vän Sam skulle han aldrig ha nått sin resas mål, Sam är den som blir hans stöd och klippa När Frodo står vid elden och ska kasta ringen i lågorna förmår han inte göra detta. Det blir istället Gollum som genom att bita av Frodos finger får tag i ringen och följer den ned i den dånande elden. Frodo har nu endast nio fingrar kvar. Frodo gör verkligen en vandring i dödsriket och för honom finns det ingen annan utväg när hans uppdrag är slutfört än att segla västerut med Gandalf och alverna för att nå denna världs paradis.


Gandalf dras visserligen ned i djupet av balrogen men återuppstår som en starkare kraft än någonsin tidigare. Från att ha varit Gandalf den grå så blir han nu Gandalf den vite. Inte ens döden kunde besegra honom. Gandalf återuppstår eftersom hans uppgift inte är slutförd, han sändes för att hjälpa folken i Midgård att stå emot ondskan och besegra Sauron och fram till dess att han har lyckats med det eller allt hopp är ute så fortsätter hans uppdrag. Utifrån detta kan man dra paralleller till Kristi återuppståndelse baserat på de förutsättningarna att de båda skickas till världen för att utföra ett uppdrag.

”Så syntes plötsligt uppe på en av åsarna en ryttare helt klädd i vitt, skinande och gnistrande i den uppgående solen … Ned störtade Skuggfaxe likt en stenget eller en hjort som löper tryggfotat säkert i bergen. På hans rygg satt den Vite ryttaren, vars ankomst och anblicks fasa fyllde fienden med ren galenskap. Vildmännen föll ned inför honom på sina ansikten.”


Som Urang påpekar så finns det här en klar parallell till Uppenbarelsebokens text om den vita ryttaren.


”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas Trovärdig och sann, och han dömer och strider rättfärdigt.”


Gandalf står för magin, Aragorn för kungamakten och Frodo för den största uppoffringen. Det finns paralleller till Kristus hos alla tre men innebär det att de tillsammans kan sägas vara en treenig Kristusgestalt? Gandalf är utsänd av en högre makt för att hjälpa människor, alver, dvärgar och alla de övriga innevånarna i Midgård att slåss mot ondskan. Han kan inte dö förrän hans uppdrag är slutfört. Aragorn kröns till kung i Gondor och får den väna prinsessan Arwen. Läsaren hyser inget tvivel om att hans regeringstid kommer att bli lång och rättvis. Fred kommer att råda i länderna i Midgård under hans tid. Frodo återvänder hem men för honom finns ingen frid att få ens i hans älskade Fylke. Efter hans möte med ondskan så återstår det bar en sak, att dra västerut till livet efter detta. Om landet västerut är Guds rike kan det tolkas så att Gandalf följer i Kristus fotspår. Döden och återuppståndelsen är klara paralleller, men blir det därför en Kristus gestalt?

6.9 Makten som betvingar


Det finns ett flertal olika symboler för ondska i Härskarringen, den tydligaste och mest närvarande är själva ringen. Ringens makt är stark eftersom Sauron band så mycket av sin makt i ringen när den gjordes. Ringens makt är så stor att det slutar med att den härskar över sin ägare. Många olika slags magiska ringar smiddes för länge sedan av alverna, bland dem de Stora ringarna, maktens ringar. En dödlig som har en av dessa tingar dör inte, han vare sig växer, åldras eller förnyas. Den enda ringen har förmågan att göra sin bärare osynlig för omvärlden, med den gör sin bärare desto tydligare för de onda makterna. Om någon använder ringen för att göra sig osynlig alltför ofta blir han till slut osynlig för alltid. Gandalf vill inte bära ringen eftersom han är väl medveten om att ringen frestar och långsamt förgör den som bär den. Frodo erbjuder också alvdrottningen Galadriel ringen, men hon står emot erbjudandet och säger:


”Du vill ge mig ringen frivilligt. I stället för en svart konung vill du skapa en svart drottning. Jag skulle inte bli enbart svart utan både skön och grym som morgonen förenad med natten. Skön som havet och solen och snön på bergets tinnar, fruktansvärd som tordönet och orkanen. Starkare än världens grundvalar. Alla skulle älska mig - och gå under i förtvivlan.”


Oavsett vilka goda förutsättningar bäraren av ringen har, även om hon är godheten personifierad så finns det bara en oundviklig konsekvens, den yttersta ondskan. Ringens makt ligger i att den lockar människorna trots att de har vetskapen om att den endast kan brukas av Sauron. Lockelsen att just de ska kunna stå emot ringen och sätta sig över ringens vilja frestar dem alla, lockelsen så stark att de inte kan motstå den. Den är en symbol för hur människan ständigt frestas av ondskan trots att man vet att det är fel.

Gollum, den som fann den enda ringen första gången efter att den gått förlorad, påverkas av ringens makt, den vill bli funnen och komma tillbaka till sin herre. När Gollum spelat ut sin roll måste ringen hitta en ny bärare. Men den som bär ringen påverkas av den och för varje gång man sätter den på sitt finger så sjunker man djupare ner mot ondskan. Den får grepp om din själ och du förmår inte släppa taget. När Frodo efter alla sina umbäranden äntligen nått elden i domedagsberget så förmår han inte släppa taget, det blir Gollum som i sin strävan att få tillbaka ringen hamnar med den i elden, högre makter har haft en mening med att han följt med på färden. För denne varelse finns heller inget liv att återvända till, han är besatt av sin ring och följer den till slutet. För honom så hade det inte funnits någon fortsättning, hans själ har förvridits av ondskan.


Sauron är ondskan osynlige representant, honom får man aldrig se utan han visar sig endast som ett stort rött öga som kan vändas mot de händelser som tilldrar sig hans uppmärksamhet. Han är inte den yttersta ondskan i tillvaron, men den som får personifiera ondskan. Han är den vars namn inte bör nämnas eftersom man då riskerar att dra till sig hans uppmärksamhet, ungefär som den onde i kristendomen. Han har till sin hjälp de nio ringvålnaderna som ursprungligen var kungar, men de valde Saurons sida och slåss för ondskan. Den högste av vålnaderna är häxkungen av Angmar, han kan inte dödas av en man och hans svärd ger kalla sår som äter sig in i den som sårats trots att såret i sig inte är dödligt. För att räddas undan ett sådant öde fordras stark magi och helande krafter.


Saruman är från början den vite trollkarlen, den som de övriga trollkarlarna vänder sig till för att få stöd och råd. Men han korrumperas av ondskan och sitt begär efter makt. Han lierar sig till en början med Sauron men allt eftersom hans eget begär efter ringen ökar så handlar han alltmer i egna syften. Hans kontroll över Rohans kung är ett medel för att försvaga landet så att han lättare kan ta kontroll över ytterligare ett land. Hans högmod blir hans fall eftersom han aldrig räknat med att skogens varelser ska sätta sig upp mot honom. Han har heller inte tagit med i beräkningen att Gandalfs krafter skulle kunna utökas till att överstiga hans egna. Trots att Saruman och Gandalf skickats dit av samma makt är Saruman inte kapabel att förutse hur makterna ska komma att styra skeendet till hans nackdel. Detta är faktiskt något förvånande, men hans begär efter ringen har förblindat honom så totalt. Han ber Gandalf att de ska förena sig med den nya makten.


”Varför inte den Härskande ringen? Hade vi väldet över den, skulle makten flyttas över på oss. Det är skälet varför jag kallat dig hit. Jag har många öron i min tjänst och jag tror du vet, var denna dyrbara skatt finns. Är det inte riktigt? Varför skulle annars de Nio fråga sig fram just till Fylke? Och vad har du själv där att göra? Medan han talade fylldes hans ögon med åtråns heta ljus, vilket han trots alla försök inte förmådde dölja.”


På detta svarar Gandalf att det finns bara en hand som kan bära ringen och att han vägrar underkasta sig varken Sauron eller Saruman. Sarumans svar på detta blir att han håller Gandalf fången i väntan på slutet. Men varför hålla honom fången? Det hade varit enklare för honom att helt enkelt döda Gandalf. Det beror förmodligen på att Saruman inte har de krafter som krävs för detta eller att det finns någon högre makt som lägger hinder i vägen. Att Gandalf vägrar befatta sig med ringens krafter, att han inte ens överväger det är ett bevis på hans tro på godheten och hoppet.


”Att strida mot det onda innebär ett offer, men hoppet hålls hela tiden levande, att död och undergång inte är något slutgiltigt och försoning är möjlig.”


Det finns en ödestro som genomsyrar hela Härskarringen. Gollum är bunden vid ringens öde. Det är Frodos öde att ta emot hjälp från Gollum, och Gollums öde att hjälpa Frodo trots att han hatar honom. Hela, Härskarringen är en historia om slutet, en eskatologi. Här kommer en tidsålder till sitt slut men gud segrar. När den tredje tidsåldern går mot sitt slut kommer det en ny tid, en tid under den utlovade kungen, en tid när ondskan är besegrad och det finns hopp för människorna.


“The Lord of the Rings, considered allegorical, speaks not only of the nature of the struggle against evil, the inescapability of involvement, the fact of freedom, the qualities of heroism, and the possibility for real loss. It also declares the viability of hope.”


7. Slutdiskussion

I både Narnia och Härskarringen så vet man att en tidsålder går mot sitt slut, den kommer att sluta med en kamp mellan godheten och ondskan. För läsaren finns det inget tvivel om vilken sida som är den goda, det finn inga gråskalor i tillvaron. De onda är, oftast, alltigenom onda medan de goda ibland kan falla av från den smala vägen för att sedan bli förlåtna eller plikta avfallet med sin död Boromir åtrår ringen för egen del men får återupprättelse genom sin heroiska död. Ondskan och makten korrumperar, Jadis har redan ödelagt en värld eftersom hon inte kunde överlämna makten i sin systers händer. Det man inte kan härska över ska heller ingen annan få tillgång till. I Härskarringen så beskrivs Sarumans och Saurons hemvist som mörka och hemska platser, de avlar krigare och tillverkar krigsmaskiner, tekniken beskrivs som något negativt. I båda böckerna får man intrycket av att de tekniska framstegen oftast är av ondo. Det är i naturen som det finns goda krafter och när människan tappar respekten för naturen då vet man att de dras mot ondskan istället.


Ringen ger makt över andra varelser, den kväver deras fria vilja. Det är det som lockar människorna. Därför är ringen inte bara ett redskap för ondskan, den är ond i sig själv och måste därför förstöras. Den som använder ringen besitter inte ringens makt utan blir själv en slav under ringen. Trots att ringen sägs vara en del av Sauron ställer jag mig något tveksam till detta. Ringen ger mer ett intryck av att vara en fristående del som trots att den. Människans fria vilja spelar stor roll i Tolkiens verk men det finns samtidigt en stark ödestro. Man skulle kunna säga att det finns ett förutbestämt öde som styr de stora händelserna men samtidigt en valfrihet för dem alla att välja om detta öde skall nyttjas för det goda eller det onda. Det var Boromirs öde att bli en av de nio, men det var hans egen oförmåga att stå emot ondskan som innebar slutet för honom.


Det är förutbestämt att ringen ska hamna hos Frodo, det finns krafter som styr ringen till honom. Det var också meningen att Bilbo skulle hitta ringen och bli den nye ägaren eftersom Gollum för tillfallet spelat ut sin roll. Det var inte ringens skapare som eftersträvade detta utan det skedde genom någon annans makt.


Både Narnia och Härskarringen har många inslag av tron på människans förmåga att skilja mellan gott och ont. Medan det i Narnia är en mycket klar bild av godheten och ondskan finns det där trots allt en mer komplex syn på människan som både god och ond. Människor och andra varelser kan begå misstag men få förlåtelse och åter upptas i Aslans skara om de bara ångrar sina misstag. I härskarringen så är det så att om man en gång tagit ställning för ondskan så finns det ingen återvändo. Det hindrar dock inte att man som i Gollums fall trots det kan tjäna godheten men ofrivilligt, Gollum för också en inre kamp där det trots allt kan finnas en liten rest av den varelse han var innan ringen fick honom i sitt våld.


Aslan är godheten, frälsare, skaparen och så nära en kristusgestalt som det är möjligt komma. Det är inget tvivel om att C. S. Lewis också hade det i tankarna när han skrev sin berättelse. När det gäller Härskarringen så finns det även där en del paralleller mellan Gandalf, Frodo och Aragorn och Kristus men inte enligt min mening en lika tydlig likhet. Däremot finns det många drag av kristen moral och tron på människans inneboende godhet. Framför allt så genomsyras Tolkiens verk av en tro på att det finns alltid hopp för människorna och de övriga i Midgård. Det finns även en stark övertygelse om människans förmåga att stå emot ondskan och göra det rätta. Även om ondskan besegras så är det inte ett lika entydigt lyckligt slut på äventyret, för Frodo som utstått så många prövningar finns det inget kvar i den här världen. Hans räddning ligger långt borta i väster.
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