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Abstract  

This essay focuses on the uncanny in the third Harry Potter book, The Prisoner of Azkaban, and 

the effects of such elements. Freud’s theory of the uncanny (unheimlich) is used throughout the 

essay to establish the uncanny elements in the book and their effect. Examples of the uncanny 

can be found in the environment, animated objects, magical beings and some of the characters. 

The elements with a high uncanniness are foremost related to death or the return of the dead, this 

includes both the Dementors and Sirius Black, but the element of uncertainty also plays an 

important role in creating an uncanny feeling. The magical objects do not reach the same level of 

uncanniness, mostly because they play an important part in the creation of the magical world. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen står den tredje boken om Harry Potter, The Prisoner of Azkaban, i fokus. 

Analysen fokuserar på vilka exempel på det kusliga som förekommer i boken och vilken 

funktion dessa element får i boken. Detta undersöks främst utifrån Freuds teori om det kusliga 

(unheimlich). Exempel på det kusliga återfinns både i miljöerna, animerade objekt, magiska 

varelser och några av karaktärerna. De kusligaste elementen i boken hämtar främst sin kuslighet 

från nära kopplingar till döden eller de dödas återkomst, bland annat både Dementorerna och 

Sirius Black, men även osäkerhet spelar en viktig roll i uppbyggnaden av kusliga element. 

Däremot blir de magiska objekten aldrig kusliga i samma omfattning i och med att deras 

oväntade beteende blir en viktig del i förmedlandet av en magisk miljö. 

 

Nyckelord: det kusliga, unheimlich, Freud, Harry Potter  
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Inledning 

 
Det är nu över tjugo år sedan den första Harry Potter-boken gavs ut och tog världen med storm. 

Berättelsen om den föräldralöse pojken som upptäcker att han är en trollkarl och får uppleva en 

värld full av magi, fantastiska djur och nya vänner, men även fiender och motgångar har blivit en 

succé hos både barn och vuxna. Elizabeth E. Heilman skriver i inledningen till Critical 

Perspectives on Harry Potter att Harry Potter har blivit mer än bara en bok och att hela 

varumärket är värt omkring 4 miljarder dollar.
1
 Böckerna har översatts till nästan 70 olika språk 

och de har även blivit populära filmer och spel. Pjäsen Harry Potter and the Cursed Child hade 

premiär 2016 och har även getts ut i bokform. Den här pjäsen/boken kan ses som en uppföljare 

till den ursprungliga serien, även om den utspelar sig 19 år efter den sista boken. Böckerna har 

även fått flera prequels.
2
  

 

Det finns även officiella webbplatser för fenomenet Harry Potter, som Pottermore, en digital 

resurs för allt som handlar om Harry Potter. Här kan fans göra en djupdykning i böckerna och 

karaktärerna, läsa nyheter, få ta del av nytt material från författaren och även bli insorterad i ett 

av elevhemmen. Det finns även en uppsjö av inofficiella webbplatser och nätgemenskaper om 

Harry Potter. Böckerna är bland annat en av de populäraste kategorierna på sidan Fanfiction.net 

med hela 750 000 berättelser där fans bygger vidare på den värld som J.K. Rowling har skapat.  

 

Även inom forskningsvärlden har Harry Potter lämnat ett avtryck. En sökning på böcker, 

akademiska artiklar och e-böcker med sökordet Harry Potter på OneSearch ger till exempel runt 

17 000 träffar. Här finns även artiklar och böcker inom andra ämnen än litteraturvetenskap, till 

exempel om ökningen av förekomsten av ugglor som husdjur på grund av Harry Potter och andra 

användningsområden för böckerna inom bland annat biologi och psykologi.  

 

Litteraturvetenskapen är inget undantag. Även här är Harry Potter ett populärt ämne för artiklar 

och diverse böcker. Även om tidigare forskning främst har fokuserat på böckernas plats inom 

barnlitteraturen, finns det även flera artiklar och samlingar som tar sikte på de gotiska elementen 

i serien. Det är även detta som står i fokus för den här uppsatsen, där syftet är att med avstamp i 

                                                        
1
 Elizabeth E. Heilman. ”Introduction. Fostering Insights Through Multiple Critical Perspectives”, Critical 

Perspectives on Harry Potter, New York; London: Routledge, 2009, s. 1. 
2
 Böcker/berättelser som utspelar sig före händelserna i böckerna. Här kan nämnas filmen Fantastical beasts and 

where to find them, som är baserad på en tidigare utgiven bok av J.K. Rowling som en av de läroböcker som 

används på Hogwarts.  
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Freuds kuslighetsbegrepp beskriva vilka exempel på det kusliga som finns i den tredje boken om 

Harry Potter, Prisoner of Azkaban, och vilken funktion de får i boken. Mina frågeställningar blir 

därför följande:  

 

1. Vilka exempel kan man hitta på det kusliga?   

2. Vilken funktion har dessa element i boken?  

 

Jag kommer att inleda med en kort genomgång av Harry Potter, men även förhållandet mellan 

barnlitteratur och gotik, samt Freuds kuslighetsbegrepp.  

 

Bakgrund 

Harry Potter  

Den första boken om Harry Potter kom ut 1997 i England och två år senare fick även svenska 

läsare stifta bekantskap med den föräldralöse pojken och hans äventyr. Det skulle bli hela sex 

böcker till om Harry och hans vänner i kampen mot den onde Voldemort och hans anhängare. 

Den sista boken i serien kom ut 2007 och att den svenska versionen gavs ut bara några månader 

senare är ett tecken på hur stort trycket då hade blivit på att få ut den svenska översättningen så 

fort som möjligt. Den svenska översättaren hade två månader på sig att ta sig igenom den sista 

bokens 800 sidor.
3
  

 

I den här uppsatsen kommer jag primärt att använda mig av den tredje boken i Harry Potter-

serien, The Prisoner of Azkaban. Den publicerades 1999 på engelska och den svenska 

översättningen kom ut 2001. I den här boken är en av Voldemorts närmaste anhängare, 

massmördaren Sirius Black på fri fot efter att ha rymt från trollkarlsfängelset Azkaban. Där har 

han suttit sedan han förrådde Harrys föräldrar, James och Lily Potter, till Voldemort och dödade 

flera vanliga människor (mugglare) under gripandet. Man misstänker att han är på jakt efter 

Harry och för att skydda honom patrulleras Hogwarts av vakterna från Azkaban, de fasansfulla 

Dementorerna, som suger upp all glädje om man kommer nära dem. Efter många om och men 

får Harry reda på att Sirius Black var en av hans föräldrars närmaste vänner och att han flydde 

från Azkaban för att hämnas på Peter Pettigrew, även han vän med Harrys föräldrar, som under 

de senaste åren levt som råtta och husdjur till Harrys bäste vän, Ron Weasley. Det var Peter 

                                                        
3
 Sundvalls tidning, https://www.st.nu/allmant/medelpad/nu-har-lena-satt-punkt-for-potter 
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Pettigrew och inte Sirius Black som var Voldemorts anhängare och som förrådde Harrys 

föräldrar.  

 

Hogwarts har även en ny lärare i svartkonster, Remus Lupin, som även han var nära vän med 

Harrys föräldrar och han bär på en farlig hemlighet. Varje månad förvandlas han till en varulv 

och han är under sin tid på Hogwarts beroende av att professor Snape (lärare i trolldryckskonst) 

brygger en trolldryck åt honom så han inte helt tappar kontrollen i varulvsform. 

 

Det gotiska och barnlitteratur 

Den gotiska romanen växte fram under 1700-talet med klassiker som bland annat The Castle of 

Otranto av Horace Walpole och The Mysteries of Udolpho av Ann Radcliffe. Genren innehåller 

mörka miljöer, plågade karaktärer och hjälplösa hjältinnor. Till en början var de flesta verken av 

det kortare slaget och många av författarna inom genren var kvinnor.
4
 Den gotiska genren 

handlar om överskridande av olika gränser: nationella, sociala, sexuella och den egna 

identitetens gränser.
5
 

 

I inledningen till The Gothic in Children's Literature: Haunting the Borders skriver Jackson, 

Coats och McGillis att dagens litteratur för barn och unga till stor del innehåller gotiska element: 

”fear or the pretence of fear has become a dominant mode of enjoyment in literature for young 

people”
 6

 men att den här typen av barnlitteratur, trots dess omfattande popularitet, inte har fått 

samma akademiska uppmärksamhet som den gotiska litteraturen för vuxna. ”Children, it seems, 

have always had a predilection for what we now categorize as the Gothic, for ghosts and goblins, 

hauntings and horrors, fear and the pretence of fear”.
7
 Det gotiska inom barnlitteraturen är 

därmed inget nytt, utan har hela tiden till viss del funnits där via de sagor och spökhistorier som 

har berättats för barn.  

 

Varför är då det gotiska så lockande för den yngre generationen och anledningen bakom de 

senaste årens framgångar? Kanske är det möjligheten att uppleva spänning och ett visst mått av 

rädsla, samtidigt som läsaren förblir säker i sin egen värld: ”The appeal is the appeal of danger, 

beckoning us to be just a bit more daring, a bit more wild than our normal lives might allow 

                                                        
4
 William Hughes. Historical Dictionary of Gothic Literature. Plymouth: Scarecrow Press Inc. 2013, s. 8. 

5
 Donna Heiland. Gothic and Gender: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing. 2004. s. 3. 

6
 Anna Jackson, Roderick McGillis, Karen Coats (red.). The Gothic in Children's Literature: Haunting the Borders. 

New York: Routledge. 2008, s. 1. 
7
 Ibid, s. 2. 
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for”.
8
 Samtidigt innehåller den gotiska barnlitteraturen varnande element: ”[i]t warns of the 

dangers mysteriously close to even the most familiar places. It reminds us that the world is not 

safe”.
9
 

 

Även Auba Lompart Pons skriver i inledningen till sin avhandling The Good Seed: Childhood 

and the Gothic in Children’s Fiction (1900s – Early 2000s) att barnlitteraturen har innehållit 

dessa gotiska element under lång tid, men det är först under senare tid som forskningen har fått 

upp ögonen för det gotiska inom barnlitteraturen. Det är även under 1990-talet som det gotiska 

även träder fram i litteraturen för äldre barn med bland annat, förutom böckerna om Harry Potter, 

Neil Gaimans Coraline, Philip Pullmans His Dark Materials och inte minst Lemony Snickets A 

Series of Unfortunate Events. 

 

Det finns även kritiker som menar att den här nya gotiken som träder fram inom både 

barnlitteratur och andra genrer inte utgör ett exempel på äkta gotik och att begreppet idag har 

blivit urvattnat. En av dessa är Maria Beville som skriver att ”[p]opular culture and its critics 

alike seem to have immersed themselves in a romantic notion of Gothic as a style or aestethic 

defined by a number of emotive characteristics and standard devices.”
10

 Även Anne H. Alton tar 

upp den här ”nya” gotiken i sin artikel om genrefusioner i Harry Potter och skriver: ”It becomes 

clear that shadows and gloom, turbulent landscapes and demonised, ghostly or monstrous 

characters are a central part of the generic substance of Gothic-postmodernism”.
11

   

 

När det gäller den tidigare forskningen om Harry Potter har den till stor del fokuserat på 

böckernas plats i den nuvarande barnlitteraturen, men den har även undersökt mörkare teman 

som mord, rasism och gotiska element inom böckerna. I likhet med många andra verk inom 

dagens litteratur för barn och unga innehåller Harry Potter-böckerna drag från flera olika genrer 

och enligt Anne Hiebert Alton är det en av anledningarna till Harry Potters enorma popularitet. I 

sin artikel uppehåller hon sig till stor del vid genren ”pulp fiction”, men nämner även den gotiska 

romanen, skräckromanen, bildningsromanen, skolromanen och sportromanen. Hon skriver vidare 

att ”[t]he use of gothic elements leads to an atmosphere that tends to be frightening, yet realistic 

enough for the terrors to be quite believable”.
12

  

                                                        
8
 Ibid, s. 11. 

9
 Ibid, s. 12. 

10
 Maria Beville Gothic-postmodernism: Voicing the Terrors of Postmodernity. Amsterdam: Rodopi. 2009, s. 8. 

11
 Ibid, s. 15. 

12
 Anne H. Alton. ”Playing the Genre Game. Generic fusions of the Harry Potter Series”, 2009, s. 203. 
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Det gotiska och Freuds kuslighetsbegrepp 

Enligt Freud
13

 är det kusliga en variant av det skrämmande som härrör från det som sedan länge 

är känt och välbekant. Det kusliga suddar ut gränserna mellan levande och döda, omfattar 

skapelser som rör sig på gränsen mellan det igenkända, trygga och det främmande och farliga. 

Det är något som är bekant för oss, men som blir främmande och obekant. Det är denna extra 

dimension, när något bekant uppträder på ett obekant sätt, som gör att något blir kusligt. 

Exempel på det kusliga är döden, spöken, dubbelgångare, magi, repetition och kastrationsångest. 

Det handlar även om återkomsten av något som vi har trängt bort, som kommer upp till ytan. 

 

Nicholas Royle skriver i inledningen till sin bok The Uncanny att ”[t]he uncanny is ghostly. It is 

concerned with the strange, weird and mysterious, with a flickering sense (but not conviction) of 

something supernatural. The uncanny involves feelings of uncertainty, in particular regarding the 

reality of who one is and what is being experienced”.
14

 Men det handlar dock inte bara om att 

uppleva något konstigt och främmande, utan det handlar om en blandning av det bekanta och det 

obekanta, något bekant som oväntat uppträder i en främmande situation eller något främmande 

som uppstår i en bekant situation. Det kan handla om repetitioner eller lustiga sammanträffanden 

som framkallar en olustig känsla hos oss. Royle skriver även att ”the uncanny can be a matter of 

something gruesome or terrible, above all death and corpses, cannibalism, live burial, the return 

of the dead”.
15

 Men det är inte bara det hemska som kan vara kusligt enligt Royle, utan även det 

som är för bra för att vara sant, något som är vackert på ett olustigt sätt eller det som ger oss en 

känsla av déjà vu.
16

  

 

Anneleen Masschelein (2001) menar i The Unconcept att det kusliga har blivit ett koncept som 

kan användas för analyser inom flera olika områden och att det ”haunts everything, it is in 

constant transformation and cannot be pinned down”.
17

 Hon menar att det kusliga, i den form det 

används idag, är en konstruktion från den senare delen av 1900-talet när det börjar kopplas till 

olika narrativ och motiv, plus att det träder fram som en metod som kan användas vid läsningen 

av texter.
18

 

 

                                                        
13

 Sigmund Freud. Konst och litteratur. Stockholm: Natur och kultur, 2009. 
14

 Nicholas Royle. The Uncanny. Manchester: Manchester University Press, 2003, s. 1. 
15

 Ibid, s. 2. 
16 Ibid, s. 2. 
17

 Anneleen Masschelein. The Unconcept. The Freudian Uncanny in Late-Twentieth-Century Theory. Albany: State 

University of New York Press 2011, s. 2.  
18

 Ibid, s. 4. 
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Freud använder sig av begreppen heimlich/unheimlich för att visa på hur nära de båda begreppen 

ligger varandra, något som till viss del går förlorat i den svenska översättningen av begreppet. I 

sin artikel om det kusliga diskuterar Freud hur ordet heimlich både kan innebära något som är 

bekant och något som är dolt eller hemligt. Samtidigt får begreppet ytterligare en dimension vid 

användningen av det negerande prefixet ”un-” för att skapa unheimlich, motsatsen till heimlich. 

Den här tvetydigheten gör att heimlich både kan ses som en motsats till unheimlich och något 

som får samma innebörd. Det är också den här relationen mellan de båda begreppen och den 

dubbla meningen i heimlich som har blivit svår att översätta i vissa språk. Varken svenskans det 

kusliga eller engelskans the uncanny kan presentera samma ambivalenta förhållande eller 

innebörd som begreppen heimlich/unheimlich. Masschelein beskriver det kusliga på följande 

sätt: 

 
This entails that the uncanny is marked by the unconscious that does not know negation 

or contradiction; even when something is negated, it still remains present in the 

unconscious. According to this reasoning, the contradiction resulting from negation is 

not exclusive or binary: denying something at the same time conjures it up. Hence, it is 

perfectly possible that something can be familiar and unfamiliar at the same time.
19

 

 

Den komplicerade relationen mellan delarna i begreppet innebär att det alltid finns i 

medvetandet, även om vi medvetet tar avstånd från det. Freuds kuslighetsbegrepp kan vara svårt 

att definiera med tanke på dess flytande gränser. Därför kan det vara lämpligt att klargöra att den 

här uppsatsen kommer att fokusera på det kusliga som gränsöverskridande i form av döden och 

de dödas återkomst, samt det bekanta som uppträder på främmande sätt. 

 

I sin artikel ”Uncanny Hauntings, Canny Children”
20

 diskuterar Anna Jackson det kusliga från 

ett annat perspektiv och försöker koppla det engelska begreppet canny på liknande sätt till 

uncanny som förhållandet mellan heimlich/unheimlich. Skillnaden mellan begreppen ligger 

enligt författaren i att uncanny hör ihop med någon form av effekt, medan canny istället är en 

egenskap hos en person. Hon skriver vidare att det var först under 1700-talet med den gotiska 

romanens intåg som ordet uncanny började förknippas med något okänt och att ordet tidigare 

hade sin motsats i just uncanny. 

 

Chloe Germaine Buckley skriver att det idag blir allt vanligare att använda Freuds teori om det 

kusliga som ett teoretiskt verktyg för att förstå barnlitteratur och att fler kritiker argumenterar för 

                                                        
19

 Ibid, s. 8. 
20

 Anna Jackson. “Uncanny Hauntings, Canny Children”. 2008, ss. 158-159. 
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att ”childhood itself is uncanny”.
21

 Hennes artikel fokuserar på Coraline av Neil Gaiman som ett 

av verken i framkant för ”a broader postmillenial upsurge in gothic childrens’s fiction, 

accompanied by an increased critical interest in the gothic as one of the best forms in which to 

write for children”.
22

 I kölvattnen efter Coraline har flera gotiska serier fått stora kommersiella 

framgångar under 2000-talet, även om de inte har vunnit kritikernas beröm på samma sätt som 

just Coraline. Enligt Buckley karakteriseras den här typen av barnlitteratur av serier med böcker 

som produceras i snabb takt och är en genre som fortfarande är under utveckling. 

 

Det kusliga i Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

Magiska varelser 

Det här första avsnittet behandlar olika magiska varelser som förekommer i Prisoner of Azkaban 

och som kan relateras till det kusliga. Här har jag valt att fokusera på fyra olika magiska varelser: 

Dementorer, Boggarts, Hermiones katt Crookshanks och den mytiska varelsen The Grim.  

 

Dementorerna är magiska varelser som fungerar som vakter i trollkarlsfängelset Azkaban. Det är 

även i den här egenskapen som Harry först får höra talas om dem när han befinner sig på Knight 

Bus, efter att ha lämnat Dursleys. Det är i ett samtal mellan bussens chaufför, Ernie, och 

konduktören Stan, som ämnet glider in på Azkaban och Ernie säger: ”Them Azkaban guards 

give me the collywobbles”.
23

 Redan här får vi som läsaren en aning om att de här vakterna inte är 

att leka med och att bara prata om dem ger chauffören rysningar. 

 

Nästa gång som de omtalas är när Harry råkar höra en diskussion mellan Ros föräldrar, Arthur 

och Molly Weasley, kvällen innan det är dags att ge sig av mot Hogwarts igen: ”’Dumbledore 

isn’t fond of the Azkaban guards,’ said Mr Weasley heavily. ’Nor am I, if it comes to that … but 

when you are dealing with a wizard like Black, you sometimes have to join forces with those 

you’d rather avoid’”.
24

 De benämns fortfarande bara som vakterna i Azkaban, men redan här kan 

läsaren ana att de här varelserna är skrämmande. Varken Dumbledore (som är en av de 

mäktigaste trollkarlarna och den som Voldemort själv fruktade) eller Mr Weasley är särskilt 

                                                        
21

 Chloe Germaine Buckley. “Psychoanalysis, ”Gothic” Childrens Literature and the Canonization of Coraline”. 

Childrens Literature Association, s. 58. 
22

 Ibid, s. 59. 
23

 J.K. Rowling. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, s. 35. 
24

 Ibid, s. 54. 
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förtjusta i dem. Mr Weasley liknar dem till och med vid ett nödvändigt ont som de måste ta hjälp 

av för att hantera en ännu större fara, nämligen Sirius Black. 

 

Harry kommer själv först i kontakt med Dementorerna på tåget mot Hogwarts. Tåget stannar en 

bit från skolan och plötsligt släcks alla lamporna i tåget. 

 

Standing in the doorway, illuminated by the shivering flames in Lupin’s hand, was a 

cloaked figure that towered to the ceiling. Its face was completely hidden behind its 

hood. Harry’s eyes darted downwards, and what he saw made his stomach contract. 

There was a hand protruding from the cloak and it was glistening, greyish, slimy-

looking and scabbed, like something dead that had decayed in the water...
25

 

 

Enligt Royle kan det kusliga utgöras av en osäkerhet av vad det är som sker. I det här fallet blir 

effekten extra påfallande i och med osäkerheten kombineras med mörker. Ingen vet varför tåget 

har stannat och vad det är som händer, vilket skapar en obehaglig spänning i kupén. Detta 

förstärks när Dementorerna träder in i handlingen, spöklika figurer som når ända upp till taket, 

vars hela gestalt är täckt, förutom den skrämmande handen som Harry ser och liknar vid något 

dött som ruttnat i vatten. Handen blir här ett exempel på Freuds och Royles koppling till döden 

och de dödas återkomst. Det är inte bara liknelsen vid något dött som skapar en kuslig effekt här, 

utan även beskrivningen av handen som både slimy-looking and scabbed. Beskrivningen av 

Dementoren som cloaked figure gör dem extra skrämmande i och med att det lämnar det öppet 

för mottagaren att fundera över vad som finns under det täckande tyget. Det är till stor del den 

här ovissheten som gör dem extra skrämmande. Om deras händer ser ut som något som ruttnat i 

vatten, hur ser då resten av dem ut?  

 

Längre fram i boken frågar Harry en av sina lärare hur Dementorerna ser ut under tyget och får 

då svaret att de endast visar sina ansikten när de använder sitt farligaste vapen: ”’They call it the 

Dementor’s Kiss’, said Lupin. It’s what the Dementors do to those they wish to destroy utterly. I 

suppose there must be some kind of mouth under there, because they clamp their jaws upon the 

mouth of the victim – and suck out his soul.’”
26

 Remus Lupin medger här att inte ens han vet 

exakt hur de ser ut, men att de används för att verkställa det strängaste straffet som finns i 

trollkarlsvärlden, motsvarigheten till vårt dödsstraff. Det finns dock en avgörande skillnad 

mellan dödsstraff och trollkarlsvärldens strängaste straff, nämligen att den dömde inte blir av 

med livet, utan istället sin själ. Som Remus Lupin säger: ’”You can exist without your soul, you 

                                                        
25

 Ibid, s. 66. 
26

 Ibid, s. 183. 
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know, as long as your brain and heart are still working. But you’ll have no sense of self any 

more, no memory, no … anything. [---] You’ll just – exist. As an empty shell. And your soul is 

gone for ever … lost.’”
27

   

 

Mot slutet av boken får Harry till sist reda på hur Dementorerna egentligen ser ut, när de 

omringar honom och Hermione i jakt på Sirius Black: ”Where there should have been eyes, there 

was only thin, grey, scabbed skin, stretched blankly over empty sockets. But there was a mouth 

… a gaping shapeless hole, sucking the air with the sound of a death-rattle”.
28

 Enligt Frueds
29

 

läsning av E.T.A. Hoffmans Sandmannen har vi som barn en ångest över att förlora ögonen, 

något även lever kvar i oss som vuxna och därmed blir Dementorernas avsaknad av ögon en 

faktor som förstärker deras redan kusliga uppenbarelse. Större delen av boken präglas av en 

ovisshet av hur Dementorerna ser ut och inte minst var de kommer ifrån. Har de någon gång 

varit människor som bestraffats med detta öde? Eller har de alltid varit dessa onda varelser?  

 

En stor del av Dementorernas kuslighet kan kopplas till deras likhet med den mytiska bilden av 

Döden, med en lie och svart rock som kommer för att hämta människornas. Dementorerna blir 

därmed ett slags uttryck för döden, en dubbelgångare till liemannen. Men även deras utseende 

som av Harry beskrivs som like something dead that had decayed in the water kan kopplas till 

Freuds kuslighetsbegrepp i och rädslan för de dödas återkomst.  

 

Dementorernas utseende är i sig nog för att skapa en kuslig stämning, men det hela förstärks 

även av hur de påverkar Harry: ”An intense cold swept over them all. Harry felt his own breath 

catch in his chest. The cold went deeper than his skin. It was inside his chest, it was inside this 

very heart…”
30

 Dementorerna påverkar Harry mer än de övriga karaktärerna och får honom att 

återuppleva sina föräldrars död, något som han annars inte har några minnen av. Men i närheten 

av Dementorerna tränger bilder och ljud från hans undermedvetna fram: hans mammas skrik och 

Voldemorts elaka skratt. Kylan som Dementorerna för med sig när de drar åt sig alla lyckliga 

minnen kan även den kopplas till döden i och med att döden och kyla är nära sammankopplade.  

 

Dementorernas främsta funktion är att vakta fångarna som sitter inspärrade i trollkarlsfängelset 

Azkaban, men i den här boken har de fått i uppgift att patrullera Hogwarts i jakt på Sirius Black 
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som har rymt från Azkaban. Trots att de har fått stränga order om att hålla sig i utkanten av 

skolan blir de allt djärvare med tiden och vågar sig in på skolans område under en Quiddditch-

match, vilket resulterar i att Harry ramlar av sin kvast: ”They’re getting hungry [---] their supply 

of human prey has dried up [---] all that excitement … emotions running high … it was their idea 

of a feast”
31

. I sin vanliga miljö har Dementorerna hela tiden tillgång till magiska personer som 

de kan suga glädjen ur, men nu utanför Azkaban är de begränsade i sin funktion och får därmed 

inte utlopp för sin sanna natur. Även användningen av ordet prey ger här en kuslig effekt, 

eftersom det tyder på att Dementorerna endast ser levande varelser som ett byte och inget annat. 

Dementorernas vanliga ”skyddande” funktion blir nu den motsatta när de inte längre är bundna 

till Azkaban. Istället ställs de plötsligt inför en stor folksamling, något som de inte kan motstå. 

De går därmed från att vara de som skyddar trollkarlsvärlden från de värsta brottslingarna, till 

något som utgör en fara för de unga trollkarlarna och häxorna på Hogwarts. Enligt Remus Lupin 

är Dementorerna ”among the foulest creatures that walk this earth. They infest the darkest, 

filthiest places, they glory in decay and despair, they drain peace, hope and happiness out of the 

air”.
32

  

 

Dementorerna är inte de enda skrämmande varelserna som dyker upp i boken. I Remus Lupins 

ämne Defence Against the Dark Arts får eleverna möta en varelse som kan ändra form, en 

Boggart. ”Nobody knows what a Boggart looks like when he is alone, but when I let him out, he 

will immediately become whatever each of us most fears.”
33

 Även den här varelsen 

karakteriseras av en osäkerhet om hur den egentligen ser ut. Det är ingen som vet hur en Boggart 

ser ut och eftersom den alltid förvandlas till det som mottagaren mest fruktar, finns det heller 

ingen situation där man kan få reda på hur den ser ut. De kommer alltid förvandlas till något 

annat än sig själv. 

 

Här spelar även en annan osäkerhet in i och med att en Boggart även verkar anamma illusionens 

attribut. Något som Remus Lupin drar nytta av när han ska lära Harry hur man bekämpar 

Dementorer. Boggarten blir inte bara en Dementors avbild utan den tar även till sig deras typiska 

egenskaper och påverkar därmed Harry på liknande sätt som en vanlig Dementor. Den andra 

osäkerheten blir därmed: Hur ska man kunna veta om man har en Boggart eller den riktiga 

varelsen framför sig? En Boggart blir därmed till en slags mästerlig dubbelgångare, som kan anta 
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inte bara andra varelser gestalt, utan även bli objekt. Det sistnämnda sker bland annat när den 

förvandlar sig till det som Remus Lupin fruktar mest, månen. Därmed blir Boggarten ett exempel 

på något, som i likhet med Masscheleins
34

 definition, hela tiden är föränderligt och inte kan ges 

en fast form. 

 

En Boggart är därmed inte något som kan inordnas i ett särskilt fack, dess gränser är hela tiden 

flytande i och med att den hela tiden förvandlas till något annat än sig själv. Enligt Royle
35

 kan 

det kusliga uppfattas som något som är svårt att inordna eller något som inte har några tydliga 

gränser, vilket stämmer väl överens med Boggartens egenskaper.  

 

Det är inte bara de onda varelserna som kan kopplas till Freuds kuslighetsbegrepp. I början av 

boken skaffar Hermione en katt, Crookshanks, som redan från början ger intryck av att vara 

något mer än bara en katt: ”’There’s something funny about that animal!’ said Ron, who was 

trying to persuade a frantically wriggling Scabbers back into his pocket. ’It heard me say that 

Scabbers was in my bag!’”
36

 Hermiones katt har redan från början ett ont öga till Rons råtta 

Scabbers, som det senare visar sig inte alls är någon råtta. Det är precis som om han vet att det 

inte är någon riktig råtta. Crookshanks, som ser ut som en vanlig katt är uppenbarligen mer än så 

och det blir desto tydligare ju längre fram i boken vi kommer. Efter flera försök att få tag på 

råttan, något som orsakar en klyfta mellan Ron och Hermione, försvinner Scabbers och 

Crookshanks blir anklagad för att ha ätit upp honom.  

 

Även Harry misstänker att inte allt är som det ska med Crookshanks när han vaknar en natt och 

ser katten utanför slottet tillsammans med den svarta hunden, som utgör ett orosmoment för 

Harry genom hela boken. Är den ett tecken på att hans död är nära förestående? Och vad betyder 

det att han ser hunden försvinna in i skogen tillsammans med Crookshanks? När Harry och 

Hermione längre fram jagar efter Ron, som har dragits ner i en tunnel av hunden, är det 

Crookshanks som hjälper Harry och Hermione att ta sig ner i tunneln: ”Crookshanks darted 

forwards. He slithered between the batting branches like a snake and placed his front paw on the 

trunk.”
37

 Crookshanks ser ut som en vanlig katt, något som är bekant för oss alla, men hans 

beteende är allt annat än vanligt. Det visar sig att Crookshanks är mer intelligent än vad Harry 

och hans vänner tror. Han har nämligen hela tiden vetat att Scabbers inte är någon vanlig råtta.  
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’This cat isn’t mad,’ said Black hoarsely. He reached out a bony hand and stroked 

Crookshanks’s fluffy head. ’He’s the most intelligent of his kind I’ve ever met. He 

recognised Peter for what he was straight away. And when he met me, he knew I was no 

dog. It was a while before he trusted me. Finally, I managed to communicate to him 

what I was after, and he’s been helping me’
38

 

 

Crookshanks har genom hela boken försökt hjälpa Sirius Black att få tag på Scabbers. Detta 

utgör ytterligare ett exempel på att Crookshanks inte är någon vanlig katt, utan han är tillräckligt 

intelligent för att veta att varken Scabbers eller den svarta hunden är vad de verkar vara. Han har 

samtidigt hjälpt Sirius att försöka få tag på Scabbers genom att både stjäla en lapp med lösenord 

till Gryffindors rum och själv försöka fånga Scabbers för att ta honom till Sirius Black. Han 

kunde även i hundform kommunicera med Crookshanks och tala om för honom varför han ville 

få tag på Scabbers.  

 

Även i det här fallet handlar det om en utsuddning av bestämda gränser: en katt som inte beter 

sig på ett förväntat sätt. Ron verkar övertygad om att katten kan förstå vad han säger, trots att 

Hermione försöker förklara det hela med att katten har känt doften av Scabbers och det är 

naturligt för katter att jaga råttor. Det blir svårare att förklara hur Crookshanks vet att han kan 

sätta tassen på en knut hos Whomping Willow för att trädets grenar ska bli stilla och ofarliga och 

därmed göra det möjligt för Harry och Hermione att följa efter Ron ner i tunneln. Det är även här 

som Hermione för första gången verkar få upp ögonen för att hennes katt är mer speciell än vad 

hon tidigare har trott: ”’Crookshanks!’ Hermione whispered uncertainly. She now grasped 

Harry’s arm painfully hard. ’How did he know – ?’”.
39

 Sammantaget blir de olika ledtrådarna till 

slut något som inte ens den rationella Hermione kan bortse ifrån eller förklara.. Om det istället 

bara hade skett någon enstaka gång hade det inte varit så svårt att kunna hitta en rationell 

förklaring till det hela, men nu har Crookshanks försökt attackera Scabbers flera gånger, trots att 

råttan ofta varit gömd i Rons väska eller någon annanstans.  Det är helt enkelt för många 

sammanträffanden och blir därmed en källa till osäkerhet och kuslighet även hos Hermione, som 

kan jämföras med det kusliga som uppkommer från repetitioner, men även som kuslighet när 

vardagliga fenomen (i det här fallet en katt) inte beter sig på ett väntat sätt. 

 

Det finns ytterligare en magisk varelse i boken som är värd att ta upp här. Det gäller den stora 

svarta hunden, som senare visar sig vara Sirius Black. Harry stöter först på hunden när han har 
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flytt från Dursleys och är ensam ute i mörkret. Strax innan Knight Bus dyker upp ser Harry 

plötsligt två lysande ögon i mörkret: ”Harry saw, quite distinctly, the hulking outline of 

something very big, with wide, gleaming eyes”.
40

 När Knight Bus ögonblicket senare dyker upp 

är varelsen borta och Harry blir osäker på om det var en stor hund han såg. Harry blir dock inte 

kvitt hunden, utan stöter redan några dagar senare på den igen på omslaget till en bok, Death 

Omens: What to Do When You Know the Worst Is Coming. ”… Harry continued to stare at the 

front cover of the book; it showed a black dog large as a bear, with gleaming eyes. It looked 

oddly familiar…”.
41

 Är det ett sammanträffande att bokens omslag innehåller en bild av en 

liknande hund som Harry bara för några dagar sedan trott sig ha sett i mörkret? Nej, redan här 

börjar förmodligen Harry få en olustig känsla gällande hunden och inte blir det bättre när läraren 

i spådomskonst redan under första lektionen tittar på Harrys teblad och förkunnar: ”’The Grim, 

my dear, the Grim!’ cried Professor Trelawney, who looked shocked that Harry hadn’t 

understood. ’The giant, spectral dog that haunts churchyards! My dear boy, it is an omen – the 

worst omen – of death!”
42

 Det här är den tredje gången som hunden dyker upp och Harry får nu 

definitivt en olustig känsla. Nu kan det inte bara röra sig om ett sammanträffande, även om 

Hermione försöker förklara det som ett sådant. Ron däremot tar det hela på allvar och blir extra 

allvarlig när det visar sig att Harry redan har sett en stor svart hund. ”’My – my Uncle Bilius saw 

one and – and he died twenty-four hours later! […] Grims scare the living daylights out of most 

wizards!’”
43

 Den här hunden fortsätter att dyka upp och ställa till det för Harry. Under den första 

Quidditch-matchen tappar Harry helt koncentrationen när han ser något på läktaren: ”the 

silhouette of an enourmous shaggy black dog, clearly imprinted against the sky, motionless in 

the topmost, empty row of seats”.
44

 Vid det här tillfället pågår även ett stort åskväder och det är 

när en blixt lyser upp hela läktaren som Harry får se hunden. Med åskvädrets hjälp blir 

stämningen extra kuslig och detta förstärks när Harry ögonblicket senare förlamas av rädsla när 

några Dementorer har förirrat sig till Quidditch-planen och han ramlar av sin kvast.  

 

När Harry senare vaknar upp i sjukstugan är det tydligt att han är bekymrad över hunden: ”it had 

now appeared twice, and both appearances had been followed by near-fatal accidents; the first 

time, he had nearly been run over by the Knight Bus; the second, fallen fifty feet from his 
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broomstick. Was the Grim going to haunt him until he actually died?”
45

 Efter detta kommer 

Harry att se hunden en gång till innan den slutliga konfrontationen i Shrieking Shack, där det 

visar sig att det varken rör sig om en riktig hund eller The Grim, utan istället Sirius Black.   

 

Vilken effekt skapar då dessa magiska varelser i boken? Kan Dementorerna jämställas med 

Boggarts och Crookshanks? Både jag och nej. Dementorerna skiljer sig från de andra magiska 

varelserna genom att de i allra högsta grad skapar en skräckliknande effekt i boken. Enligt Royle 

handlar det kusliga till stor del om döden och de dödas uppståndelse, vilket är ett grepp som ofta 

utnyttjas i skräckromaner och skräckfilmer. Det är även den funktion som Dementorerna får i 

den här boken, inte minst för att Harry själv får en extra kraftig reaktion i deras närhet och 

återupplever sina föräldrars död. De blir även extra skräckinjagande för att de suger ut all glädje 

och allt hopp från människor. Hoppet är det sista som överger oss säger ett gammalt ordspråk, 

och kanske är det detta som gör det extra skrämmande med Dementorerna: att de tar ifrån oss allt 

hopp, men även deras förmåga att suga ut våra själar och bara lämna kvar ett skal. Människans 

tro på att själen lever vidare efter döden omkullkastas här genom att själen dör, medan kroppen 

lever kvar.  

 

Även The Grim skapar en kuslig effekt, främst med hjälp av repetitionselementet. Harry stöter 

gång på gång på den stora svarta hunden och redan den andra gången börjar man som läsare ana 

att det inte kan vara ett sammanträffande. Repetitionen av en svart hund kan vara kuslig på egen 

hand, men det avgörande för kusligheten i det här fallet är sammankopplingen av den svarta 

hunden med en mytisk, svart hund som utgör ett dödsomen. Det kusliga i det här fallet blir extra 

framträdande för att det handlar både om repetitioner och att dessa är relaterade till döden. Att 

Harry får veta att Sirius Black är ute efter honom gör inte saken bättre. Alla dessa tre faktorer 

samspelar i att skapa en kuslig effekt. Till sist visar det sig dock att det finns en rationell 

förklaring bakom de flesta av de här sammanträffandena. Hunden är ingen Grim, utan Sirius 

Black, som i egenskap av Harrys gudfar ville se honom spela Quidditch. Kanske är det även 

därför som hans teblad visar hunden. Inte för att det är ett dödsomen, men för att det handlar om 

hans gudfar, någon som kommer vara en viktig person i hans framtid. Därmed skulle vi kunna 

bortse från alla gångerna som Harry skymtat hunden och kvar blir då endast boken, som på egen 

hand inte blir någon repetition. Men faktum är att under en första läsning av boken finns ändå 

alla de här repetitionerna och utgör en koppling till både The Grim och döden. 
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Både Dementorerna och The Grim hämtar en stor del av sin kuslighet från kopplingen till döden, 

medan en Boggart istället anspelar på osäkerheten om dess verkliga form, särskilt som den kan 

anta ett oändligt antal former. Crookshanks anspelar även på en viss del osäkerhet när det gäller 

förmågor som en katt inte borde ha. I och med att varken Crookshanks eller Boggarten kopplas 

till döden blir deras funktion i boken inte lika kuslig och skrämmande som Dementorerna och 

The Grim. I fallet med Boggarten motarbetas även kusligheten ganska omgående med att 

författaren för in en stor dos humor i mötet med den. Eftersom den bekämpas med hjälp av skratt 

och att trollkarlen förvandlar rädslan till något löjligt, försvinner även en stor del av det kusliga. 

Dementorerna förblir däremot kusliga genom hela boken.  

 

Animerade objekt 

I det här avsnittet ligger fokus på bekanta objekt och företeelser som uppträder på främmande 

sätt. Den magiska världen innehåller flera objekt som även återfinns i den vanliga världen, men 

som här får ytterligare egenskaper och kan liknas vid levande föremål. Det handlar bland annat 

om både tavlor och fotografier. Magiska fotografier beter sig inte som vanliga fotografier, de är 

inte statiska utan påminner istället om filmer där figurerna på fotografiet rör sig och även kan 

interagera med betraktaren. Detsamma gäller för de figurer som är avbildade på tavlor. ”Harry 

was used to the subjects of Hogwarts paintings moving around and leaving their frames to visit 

each other”.
46

  I början av skolåret hjälper bland annat en av riddarna i en tavla Harry och hans 

vänner att hitta till ett nytt klassrum. ”They hurried after him along the corridor, following the 

sound of his armour. Every now and then they spotted him running through a picture ahead”.
47

 

Riddaren som hjälper dem använder sig därmed av de andra tavlorna i slottet för att förflytta sig 

vidare framåt mot det aktuella klassrummet. 

 

Figurerna är inte låsta till sin egen tavla, utan kan flytta sig mellan de olika tavlorna som finns på 

Hogwarts. Tavlorna blir därmed en egen sorts värld där figurerna kan röra sig fritt och besöka 

varandra eller helt enkelt lämna den egna tavlan för att gömma sig hos någon annan. Ingången 

till Gryffindors elevhem vaktas till exempel av The Fat Lady som kräver ett lösenord för att 

släppa in personer. När Sirius Black en kväll försöker ta sig in, men inte blir insläppt, skrämmer 
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han henne så illa att hon tar sin tillflykt till en annan tavla i slottet och vägrar återvända till sin 

egen tavla och sitt jobb som dörrvakt för Gryffindor.  

 

Ett annat exempel på den här animeringen av objekt som egentligen inte ska röra sig av sig själva 

är vagnarna som skjutsar eleverna från tåget upp till slottet i början av terminen.  

 

Harry, Ron and Hermione followed the rest of the school out onto a mud track, where at 

least a hundred stagecoaches awaited the remaining students, each pulled, Harry could 

only assume, by an invisible horse, because when they climbed inside one and shut the 

door, the coach set off all by itself, bumping and swaying in procession
48

  

 

Harry förutsätter att vagnarna dras av osynliga hästar, eftersom de verkar röra sig på egen hand. 

Eftersom Harry har växt upp i den vanliga världen är han inte lika van vid dessa magiska objekt 

och försöker därmed hitta rationella förklaringar till objekt som beter sig på ett annat sätt än vad 

han är van vid.  

 

Det visar sig dock i senare böcker att Harry till viss del har rätt i sitt antagande. De flesta tror att 

vagnarna rör sig av sig själva, men i verkligheten dras vagnarna av så kallade Thestrals som är 

osynliga för alla som inte har sett någon dö. I den här boken är Harry dock inte medveten om 

detta och vagnen blir därmed en del av alla objekt som förstärker den magiska miljön i böckerna.  

 

Ytterligare ett exempel på detta utgörs av böckerna som alla eleverna måste köpa till ämnet Care 

of Magical Creatures. Boken kan närmast beskrivas som en blandning mellan ett rovdjur och en 

bok, och beter sig därmed som ett rovdjur. Den stackars mannen som arbetar i bokhandeln blir 

biten flera gånger när han ska plocka fram böcker till eleverna och böckerna förvaras i en bur. 

De ger sig även på varandra i likhet med djur som slåss med varandra: ”A loud ripping noise rent 

the air; two of the Monster Books had seized a third and were pulling it apart”.
49

 Eleverna blir 

tvungna att binda snören och liknande runt böckerna för att inte attackeras av böckerna och deras 

sylvassa tänder. Det visar sig senare att allt de behöver göra är att stryka över ryggen på 

böckerna för att de ska lugna ner sig och öppnas som vanliga böcker: ”The book tried to bite, but 

Hagrid ran a giant forefinger down its spine, and the book shivered, and then fell open and lay 

quiet in his hand”.
50

 Även här kan böckerna jämföras med levande djur som blir lugna om man 

klappar dem eller stryker dem över ryggen. Böcker är något som vi alla är bekanta med, men inte 

                                                        
48

 Ibid, s. 68. 
49

 Ibid, s. 44 
50

 Ibid, s. 86 



 
 

17 
 

att de uppför sig på detta vis. I det här fallet sker en form av gränsöverskridande i det att 

böckerna får liv och närmar sig ett rovdjurs beteende. Gränsen mellan objekt och levande 

varelser blir flytande och det blir svårt att definiera boken som just en bok. Det ser ut som en 

bok, men beteendet pekar på att det inte är en bok. 

 

Harry stöter på ytterligare ett objekt som verkar kunna tänka själv, nämligen Maurauder’s Map 

som han får från Rons bröder, Fred och George Weasley. När Harry först ser den verkar det vara 

en vanlig bit pergament, men med hjälp av en trollformel blir den till en interaktiv karta som 

visar var alla personer på Hogwarts befinner sig: ”It was a map showing every detail of the 

Hogwarts castle and grounds. But the truly remarkable thing was the tiny ink dots moving 

around it, each labelled with a name in minuscule writing”.
51

 Det är med hjälp av den här kartan 

som Harry upptäcker hemliga gångar som bland annat leder från slottet till godisbutiken i 

grannbyn, Hogsmeade.  

 

Kartan kommer väl till pass, eftersom Harry inte har lyckats få tillåtelse att besöka byn 

tillsammans med sina vänner. Samtidigt som kartan kan hjälpa Harry blir han osäker om han bör 

använda sig av den: ”Never trust anything that can think for itself, if you can´t see where it keeps 

its brain […] This map was one of those dangerous magical objects.”
52

 Det finns nämligen 

många saker som verkar kunna tänka själv i den magiska världen, inte minst sorteringshatten 

som sorterar förstaårseleverna i de olika elevhemmen genom att se vilka egenskaper barnen har 

och i vilket elevhem de passar in. Den här varningen, som Harry har hört Mr. Weasley säga, blir 

en sammanfattning av alla de objekt som inte beter sig som de ska inom den magiska världen. 

Böcker, hattar, kartor, foton och figurer i tavlor har inga hjärnor och ska därmed inte kunna tänka 

på egen hand, precis som Freuds exempel från Hoffman med dockor som rör sig och talar.
53

 

Ändå uppträder detta fenomen gång på gång i boken.  

 

Vilken funktion får då dessa kusliga objekt i boken? I och med att dessa objekt befinner sig i en 

magisk värld får deras felaktiga beteenden inte samma funktion som om det hade skett i den 

vanliga världen. I den magiska världen är sådana objekt inte ovanliga och de bidrar till att bygga 

upp en magisk miljö där läsarna kan fascineras av ting, figurer och varelser som är något utöver 

det vanliga.  
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Miljöer  

I det här avsnittet ligger fokus på att undersöka de miljöer som presenteras i Prisoner of Azkaban 

och på vilka sätt det kusliga förekommer inom dessa. Precis som i de klassiska gotiska 

romanerna utspelar sig större delen av serien om Harry Potter på ett gammalt slott med tinnar 

och torn. I slottet finns flera spöken och även en poltergeist som ställer till elände för alla han 

stöter på. Trots att miljön är som hämtad från spökhistorier och andra kusliga berättelser, får 

Hogwarts aldrig samma funktion som slotten i de gotiska romanerna. Kanske beror det på den 

mäktiga matsalen, där taket är förtrollat till att visa natthimlen och där eleverna serveras de mest 

fantastiska måltider. Eller kanske på elevhemmens mysiga sällskapsrum där brasorna alltid 

brinner och där eleverna kan umgås efter lektionerna. Kanske är det de magiska trapporna som 

flyttar sig med jämna mellanrum eller gemenskapen mellan alla eleverna i de olika elevhemmen.  

 

Istället för det kusliga och gotiska slottet blir Hogwarts den plats där Harry känner sig som mest 

hemma. Eftersom hans släktingar är elaka mot honom har deras hus aldrig känts som ett hem för 

Harry och det blir istället Hogwarts som får den funktionen. Det blir istället släktingarnas hus 

och den tid som Harry motvilligt tillbringar där om somrarna som ger Harry en olustig känsla. 

Han fasar alltid för att åka tillbaka till Dursleys över sommaren och för ett ögonblick i slutet av 

boken tror han att han ska få slippa åka tillbaka dit. När det visar sig att Sirius Black inte bara är 

oskyldig, utan också är Harrys gudfar och vill att Harry ska bo hos honom tvekar inte Harry att 

tacka ja: ”’Of course I want to leave the Dursleys! Have you got a house? When can I move 

in?’”
54

 Att det här verkligen är något som Harry drömmer om blir extra tydligt när de attackeras 

av dementorer och Harry försöker besegra dem genom att tänka på sitt allra lyckligaste minne: 

”I’m going to live with my godfather. I’m leaving the Dursleys.”
55

 Den här drömmen slås dock 

snabbt i spillror när Sirius Black blir tvungen att fly för att överleva och Harry åter igen hamnar 

hos sina släktingar.  

 

En av de mest skrämmande platserna i hela den magiska världen är trollkarlsfängelset Azkaban. 

Redan i början av boken får Harry reda på att Sirius Black har rymt från Azkaban och att det är 

första gången som någon har rymt från det fängelset. Ernie, chauffören på Knight Bus, berättar 

för Harry att om Sirius Black inte var galen innan, så har han blivit det efter att ha suttit i 

Azkaban och tillägger att ”I’d blow myself up before I set foot in that place”.
56

 Harry vet själv 
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inte mycket om Azkaban, men han vet att Hagrid blivit tvungen att tillbringa två månader där 

året innan och ”Harry wouldn’t soon forget the look of horror on Hagrid’s face when he had 

been told when he had been told where he was going, and Hagrid was one of the bravest people 

Harry knew”.
57

 Det är inte svårt att föreställa sig att Azkaban måste vara en fruktansvärd plats 

om det finns personer som hellre tar livet av sig än att hamna där.  

 

Läsaren får tidigt i boken reda på att Mr. Weasley anser att Azkaban är en av de värsta platserna 

han någonsin har varit på. Detsamma gäller för Hagrid, som när han ska förklara för Harry om 

Azkaban säger: ”Never bin anywhere like it. Thought I was goin’ mad. Kep’ goin’ over horrible 

stuff in me mind …”
58

  

 

Vad är det då som gör Azkaban till en av trollkarlsvärldens mest fruktade platser? Först har vi 

likheten mellan Azkaban och ett annat fruktat fängelse från verkligheten, nämligen Alcatraz. Det 

är inte bara namnet som är snarlikt utan även platserna för fängelserna. ”The fortress is set on a 

tiny island, way out to seas, but they don’t need walls and water to keep the prisoners in, not 

when they are all trapped inside their own heads, incapable of a single cheerful thought. Most of 

them go mad within weeks.”
59

 Båda fängelserna är placerade på en ö och kan karakteriseras som 

rymningssäkra, Alcatraz på grund av placeringen på ön och strömmarna i viken och Azkaban på 

grund av Dementorerna som suger ut allt hopp och alla glada tankar från fångarna, som sedan 

inte bryr sig om något längre. Även här blir Dementorerna starkt bidragande till den kuslighet 

som omger Azkaban, för utan dem hade det varit som vilket fängelse som helst. Fängelset är fullt 

med de allra farligaste förbrytarna, som efter en tid som fångar har blivit mer eller mindre galna 

efter att ha tillbringat tid tillsammans med Dementorerna. Därmed har vi ett fruktat fängelse med 

skräckinjagande vakter och inspärrade galningar, något som kan liknas vid de skräckinjagande 

mentalsjukhus som ofta dyker upp i skräckfilmer.  

 

I utkanten av den närliggande trollkarlsbyn Hogsmeade ligger Shrieking Shack, ett ödehus som 

är känt för att vara hemsökt, ”the most haunted dwelling in Britain. It stood a little way above the 

rest of the village, and even in daylight was slightly creepy, with its boarded windows and dank 

overgrown garden”.
60

 Spöken och det övernaturliga utgör enligt både Freud och Royle exempel 

på det kusliga. Första gången som Harry och Ron besöker platsen träffar de på sin ärkefiende 
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Malfoy, som retar Ron. Harry, som befinner sig under sin osynlighetsmantel, tar tillfället i akt att 

kasta lera på  Malfoy, som med tanke på var de befinner sig tror att det är spöken som gett sig på 

honom och hans lakejer. Effekten blir ännu större när Harrys mantel glider ner över hans ansikte 

och Malfoy helt plötsligt ser vad som verkar vara ett svävande huvud: ”For a split second, 

Malfoy stared at him. ’AAARGH’, he yelled, pointing at Harry’s head. Then he turned tail and 

ran, at breakneck speed, back down the hill”.
61

 Den här första scenen vid Shrieking Shack blir en 

motsats till allt som platsen står för. Det är en av de mest hemsökta platserna i hela 

Storbritannien och huset verkar till och med läskigt mitt på dagen. Detta borde tala för att hela 

scenen präglas av en kuslig och skrämmande känsla. Men tack vare ett ypperligt tillfälle för 

Harry att sätta sin ärkefiende Malfoy på plats präglas scenen istället av humor.  

 

Nästa gång som vi som läsare får stifta bekantskap med den här hemsökta platsen finns det ingen 

humor som lättar upp stämningen. Nu följer Harry och Hermione efter den svarta hunden som 

har kidnappat Ron. Harry har vid olika tillfällen skymtat den här hunden och har i sina tankar 

likställt den med the Grim som är ett dödsomen. Nu följer Harry och Hermione efter hunden ner 

i en tunnel och hamnar i Shrieking Shack: ”It was a room, a very disordered, dusty room. Paper 

was peeling from the walls; there were stains all over the floor; every piece of furniture was 

broken as though somebody had smashed it. The windows were all boarded-up”.
62

 Det som från 

början verkar vara ett övergivet hus blir med ens en skrämmande plats när det visar sig att de 

befinner sig i Shrieking Shack. Det är även nu som bokens avgörande konfrontation mellan 

huvudkaraktärerna och de gamla vännerna Remus Lupin, Sirius Black och Peter Pettigrew äger 

rum.  Under den här konfrontationen förklarar Lupin att huset inte alls är hemsökt, utan att det 

byggdes när Lupin skulle börja på Hogwarts. Det visar sig nämligen att Lupin är en varulv och 

att huset byggts för att vara hans fristad under hans förvandlingar.   

 

My transformation in those days were – were terrible. It is very painful to turn into a 

werewolf. I was separated from humans to bite, so I bit and scratched myself instead. 

The villagers heard the niose and the screaming and thought they were hearing 

particularly violent spirits. Dumbledore encouraged the rumour … even now, when the 

house has been silent for years, the villagers don’t dare approach it …
63

 

 

När hans vänner Sirius Black, James Potter och Peter Pettigrew får reda på att han är en varulv 

gör de allt de kan för att kunna hjälpa honom. De lär sig att bli Animagi, att kunna förvandla sig 

själva till ett djur för att hålla honom i sällskap under de nätter när han är förvandlad och 
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tillbringar tiden tillsammans med honom både i Shrieking Shack och ute i det fria. Den här 

platsen, som från början varit förknippad med Remus Lupins förvandling blir senare till ett 

uttryck för den djupa vänskapen de fyra vännerna emellan. Kanske är det därför extra lämpligt 

att även den slutgiltiga konfrontationen mellan de tre vänner som finns kvar äger rum där. Huset 

som anses vara det mest hemsökta i Storbritannien blir skådeplatsen för Peter Pettigrews 

återkomst till livet. Han som länge har trotts vara död, mördad av Sirius Black, men som istället 

tillbringat de senaste tolv åren i råtthamn.  

 

Shrieking Shack utgör här ett nästan perfekt exempel av Freuds tolkning av relationen mellan 

heimlich och unheimlich. För barndomsvännerna är det ett gammalt tillhåll, något som är bekant 

och en symbol för deras barndom. Samtidigt är det för byborna även ett uttryck för det kusliga i 

och med att det anses vara hemsökt. Denna plats som varit så bekant för de fyra vännerna, blir nu 

för tre av dem nästan till dess motsats. Det som tidigare varit en symbol för deras vänskap, blir 

nu skådeplatsen för en avgörande konfrontation. En av dem har blivit oskyldigt dömd som 

mördare och en annan av dem är den verkliga mördaren. Alla är de idag endast skuggor av sina 

forna jag. Shrieking Shack har gått från att vara heimlich till att samtidigt vara unheimlich för 

vännerna. 

 

Karaktärer 

När det gäller kusliga karaktärer i Prisoner of Azkaban vill jag främst koncentrera mig på tre 

olika karaktärer som har det gemensamt att de alla är mer än bara människor, nämligen Remus 

Lupin, Sirius Black och Peter Pettigrew. De här tre karaktärerna har alla varit nära vänner en 

gång i tiden och även varit vänner med Harrys föräldrar. Två av vännerna är så kallade Animagi, 

som innebär att de kan förvandla sig till ett djur: Sirius Black till en svart hund och Peter 

Pettigrew till en råtta. Den tredje vännen, Remus Lupin, blev som liten biten av en varulv och 

har sedan dess varje månad förvandlats till varulv. Därmed tar alla tre vännerna någon form av 

djurhamn. 

 

Redan på tåget mot Hogwarts stöter Harry och hans vänner på Remus Lupin för första gången. 

De hamnar i samma kupé som honom och han tillbringar större delen av resan sovande i ett hörn 

av kupén, men vaknar till och räddar Harry och hans vänner när Dementorerna plötsligt stoppar 

tåget och dyker upp i dörren till kupén. Harrys första intryck av Remus Lupin är inte helt 

positivt: ”The stranger was wearing an extremely shabby set of wizard’s robes which had been 
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darned in several places. Though he seemed quite young, his light brown hair was flecked with 

grey”.
64

 Remus Lupin ger redan på tåget till Hogwarts ett slitet uttryck, både när det gäller kläder 

och utseende. Han ser ung ut, men hans hår börjar redan bli grått. Hans gamla och lappade kläder 

förstärker det slitna och härjade intrycket. Detta fortsätter genom hela boken och Remus Lupin 

ser mer eller mindre härjad ut: ”Professor Lupin was back at work. It certainly looked as though 

he had been ill. His old robes were hanging more loosely on him and there were dark shadows 

beneath his eyes”
65

. Det är inte förrän i slutet av boken som Harry och hans vänner får reda på 

anledningen till detta, nämligen att Remus Lupin egentligen är en varulv och att det är orsaken 

bakom hans härjade och slitna utseende.  

 

”Before the Wolfsbane potion was discovered, however, I became a fully fledged monster once a 

month”
66

 berättar Remus Lupin för Harry och hans vänner. Med hjälp av en trolldryck som 

Snape brygger åt honom kan han behålla kontrollen även efter han har förvandlats till en varulv 

”I am able to curl up in my office and wait for the moon to wane again.”
67

 Åren som varulv har 

tärt på Lupin och fast han med hjälp av trolldrycken behåller kontrollen är han ändå tvungen att 

genomgå förvandlingen varje månad, en förvandling som är mycket smärtsam.  

 

Det är inte bara Remus Lupin som åren har gått hårt åt. Även hans barndomsvän Sirius Black är 

blott en skugga av sitt forna jag efter att ha tillbringat över ett decennium inspärrad i Azkaban. 

Efter flykten från Azkaban visas hans foto både på vanlig teve och i trollkarlstidningen Daily 

Prophet som Harry får syn på när han sitter på Knight Bus:  

 

Harry looked into the shadowed eyes of Sirius Black, the only part of the sunken face 

that seemed alive. Harry had never met a vampire, but he had seen pictures of them in 

his Defence Against the Dark Arts classes, and Black, with his waxy white skin, looked 

just like one.
68

  

 

Sirius Black jämförs här med vampyrer, en av de mytiska varelser som länge har skrämt 

människor och som kan kopplas till Freuds beskrivning om det kusliga och hur det relaterar till 

döden och de dödas återkomst.  
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Fram mot slutet av boken står Harry plötsligt öga mot öga med Sirius Black i Shrieking Shack. 

Det här är samma man som varit nära vän med Harrys föräldrar och som Harry tidigare hittat på 

ett foto i ett fotoalbum: ”If he hadn’t known it was the same person, he would never have 

guessed it was Black in this old photograph. His face wasn’t sunken and waxy, but handsome, 

full of laughter”.
69

 Här får även vi som läsare en bild av hur åren i Azkaban har förändrat Black. 

Han har en gång varit både stilig och glad, men har nu förlorat allt och är mer död än levande.  

 

A mass of filthy, matted hair hung to his elbows. If eyes hadn’t been shining out of 

deep, dark sockets, he might had been a corpse. The waxy skin was stretched so tightly 

over the bones of his face, it looked like a skull. His yellow teeth were bared in a grin. It 

was Sirius Black.
70

  

 

Sirius Black är inte bara sliten och tärd som Remus Lupin, utan han är i så pass illa skick så att 

han jämförs med ett lik. Hans hy är vaxliknande och han är så mager att hans ansikte ser ut som 

en dödskalle. Beskrivningen av Black kopplas i likhet med Dementorerna till något som ser dött 

ut. Både Sirius Black och Dementorerna beskrivs med åtstramad hud och påminner om lik och 

döden. Skillnaden mellan Dementorerna och Sirius Black är ögonen, det är det enda som talar för 

att han fortfarande lever. Efter att ha tillbringat tolv år i Azkaban har Sirius Black blivit allt mer 

lik de Dementorer som varit hans enda sällskap i fängelset. Att han fortfarande har kvar sina 

ögon gör inte hans uppenbarelse mindre skrämmande. Ögonen är insjunkna och som läsare får 

man intrycket av att de lyser av galenskap, i synnerhet när han tidigare i boken har beskrivits 

som en galning som mitt på dagen mördar en hop med människor: ”A crater in the middle of the 

street, so deep it had crackled the sewer below. Bodies everywhere. Muggles screaming. And 

Black standing there laughing, with what was left of Pettigrew in front of him … a heap of 

blood-stained robes and a few – a few fragments …”
71

 Sirius Black beskrivs här som galen redan 

innan han hamnar i Azkaban. Det behövdes tjugo trollkarlar för att fånga honom och en av dem 

berättar att ”the murder of Pettigrew and all those Muggles was the action of a cornered and 

desperate man – cruel … pointless”.
72

  

 

I samband med den här beskrivningen får vi även reda på att Azkaban inte verkar påverka Sirius 

Black nämnvärt. ”You know most prisoners in there sit muttering to themselves in the dark, 

there’s no sense in them … but I was shocked at how normal Black seemed. He spoke quite 
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rationally to me. It was unnerving.”
73

 Talaren beskriver själv det här mötet som obehagligt. 

Fångarna i Azkaban förväntas uppträda på ett visst sätt efter att ha tillbringat tid där tillsammans 

med Dementorerna, men Sirius Black stämmer inte in i mallen. Han sitter inte och mumlar för 

sig själv eller är okontaktbar och detta skapar en känsla av olust hos besökaren. Vad är då 

anledningen till att Sirius Black inte följer de andra fångarnas beteende i närheten av 

Dementorerna? Han förklarar  själv till viss del detta med sin förmåga att kunna förvandlas till 

en hund. ”… so when it all became … to much … I could transform in my cell … become a dog 

[…] they could tell that my feelings were less – less human …”
74

 Som hund kunde han lura 

Dementorerna att han höll på att förlora förståndet i likhet med de andra fångarna. Och eftersom 

Dementorerna saknar ögon och förlitar sig på att känna fångarnas känslor, kunde de inte heller se 

att han förvandlat sig själv till en hund.  

 

I samband med det första mötet med Sirius Black får läsaren även stifta bekantskap med Peter 

Pettigrew, som alla har trott varit död under de senaste tolv åren. I själva verket har han 

tillbringat de senaste tolv åren som en råtta hos Rons familj. Under konfrontationen i Shrieking 

Shack i slutet av boken tvingar Sirius Black och Remus Lupin honom att förvandlas tillbaka till 

människa igen.  

 
He was a very short man, hardly taller than Harry and Hermione. His thin, colourless 

hair was unkempt and there was a large bald patch on top. He had the shrunken 

appearance of a plump man who had lost a lot of weight in a short time. His skin looked 

grubby, almost like Scabbers fur, and something of the rat lingered around his pointed 

nose, his very small watery eyes.
75

 

 

Trots att han förvandlats tillbaka som människa kan Harry se råttliknande drag i Peter Pettigrews 

ansikte. Den senaste tidens oro efter att Sirius Black rymt från Azkaban har fått honom att tappa 

vikt. I början av boken uttrycker Ron oro över sin råtta, som börjat tappa pälsen och verkar ha 

blivit sjuk: ”Scabbers was looking thinner than usual, and there was a definite droop to his 

whiskers”.
76

 När Harry, Ron och Hermione är i Diagon Alley för att handla allt de behöver till 

det nya skolåret försöker Ron även hitta något som kan hjälpa Scabbers att må bättre. Han får då 

höra att vanliga råttor oftast bara lever i ungefär tre år. Scabbers har tillhört Rons familj längre 

än så och redan här kommer den första ledtråden till att något inte står rätt till med Scabbers.  
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Nästa ledtråd är när Harrys Sneakoscope (som han fått i present av Ron och ska varna om någon 

i närheten inte är att lita på) sätter igång på tåget till Hogwarts. Ron bortförklarar detta med att 

det var billigt och att det ”went haywire just as I was tying it to Errol’s leg to send it to Harry”.
77

 

Anledningen till detta var troligtvis att Scabbers befann sig i närheten, men det är inget som 

varken karaktärerna eller läsaren i det här läget kan koppla till just Scabbers. Det är dock 

ytterligare en ledtråd till eller förvarning om att något inte står rätt till. De här ledtrådarna finns 

utspridda genom hela boken, men det är först efter man har läst boken och vet att Scabbers 

egentligen är Peter Pettigrew som de blir tydliga. Innan dess kan de flesta ledtrådarna ofta 

bortförklaras: Scabbers är gammal och det är logiskt att han blir svagare och tappar pälsen, det är 

logiskt att Hermiones katt vill få tag på Scabbers, för katter jagar råttor, Harrys Sneakoscope är 

billigt och därför sätter det igång utan anledning.  

 

Scabbers försvinner senare och när allt Ron hittar är några blodfläckar tillsammans med 

orangefärgat katthår drar han slutsatsen att Hermiones katt har ätit upp honom. Men när de tre 

vännerna mot slutet av boken besöker Hagrid hittar Hermione Scabbers i en mjölkkanna. 

”Scabbers looked dreadful. He was thinner than ever, large tufts of hair had fallen out leaving 

wide bald patches, and he writhed in Ron’s hands as though desperate to free himself”.
78

  

 

De tre barndomsvännerna genomgår alla olika förvandlingar i den här boken. Till skillnad från 

Remus Lupin är förvandlingarna hos Peter Pettigrew och Sirius Black frivilliga. De arbetade hårt 

för att lära sig att förvandla sig till djur, att bli Animagi, för att kunna hålla sin vän sällskap under 

hans varulvsperioder. Förvandlingarna var något som de sökte och något som de själva har full 

kontroll över. Förmågan hjälpte Sirius Black att överleva i Azkaban och även när han var som 

svagast kunde han förvandla sig själv. Även Peter Pettigrew har kontroll över sin förvandling, 

och har kunnat leva som råtta under de senaste tolv åren. Remus Lupin däremot har ingen 

kontroll över sin förvandling till varulv. Den sker varje månad, utan att han kan stoppa den. Det 

mesta han kan göra är att dricka trolldrycken för att slippa bli ett okontrollerbart monster. 

Förvandlingen är påtvingad honom. Inom honom bor ett monster som han inte har någon 

kontroll över och som varje månad tränger sig fram, utan att han kan styra över det. Och även 

om alla lärarna på Hogwarts är medvetna om att han är en varulv är det fortfarande något som 

undanhålls för eleverna och deras föräldrar. Därmed är förmodligen även den större delen av 

trollkarlsvärlden ovetande om att Remus Lupin är en varulv. Han blir ett slags förkroppsligande 
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av spänningen mellan heimlich och unheimlich. Samtidigt som han är människa, bär han någon 

hemligt och fruktansvärt inom sig. Detta blir extra tydligt efter konfrontationen i Shrieking 

Shack, när alla är på väg tillbaka upp till slottet för att överlämna Peter Pettigrew och få Sirius 

Black frikänd, när varulven i Remus Lupin tränger upp till ytan och ödelägger alla planerna.  

 

Avslutande diskussion 

 

Både Freud och Royle pekar på det nära förhållandet mellan det kusliga och döden/de dödas 

återkomst. Det är därför inte förvånande att flera av de exempel på det kusliga som återfinns i 

Prisoner of Azkaban är relaterade till just döden.  Både Dementorerna och Sirius Black har det 

gemensamt att de jämförs med något dött som blivit levande. Med tanke på Freuds tankar om att 

vår rädsla för att förlora våra ögon utgör ett kusligt element är det extra intressant att den 

utmärkande skillnaden mellan dessa karaktärer ligger i just ögonen: Dementorerna saknar helt 

ögon och Sirius Blacks ögon är det enda som skvallrar om att han fortfarande är en levande 

person.  Även förekomsten av den mytiska varelsen The Grim kopplas till döden genom att den 

utgör ett dödsomen, samtidigt som dess förekomst samtidigt utgör ett annat exempel på det 

kusliga, nämligen repetitioner.  

 

Det kusliga återkommer även genom att objekt och varelser som beter sig på ett oväntat sätt, men 

dessa förekomster får aldrig samma starka kuslighet som de element som är direkt kopplade till 

döden. Istället bidrar de till att skapa den magiska stämningen i boken. Även Boggarten, en 

varelse med flytande gränser som karakteriseras av osäkerhet blir aldrig riktigt kuslig tack vare 

att den besegras genom att den förlöjligas och med skratt.  

 

När det gäller miljöerna i boken utgörs de tydligaste exemplen på det kusliga av fängelset 

Azkaban och Shrieking Shack. Båda dessa miljöer blir främst kusliga på grund av deras 

kopplingar till andra kusliga element. Azkaban hämtar en stor del av kusligheten från 

Dementorerna, som suger ut allt hopp från fångarna och gör fängelset till en dyster plats, och 

Skriking Shack blir kusligt på grund av ryktena om att huset är hemsökt och att byborna är rädda 

för ödehuset.  
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