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ABSTRAKT 

Denna uppsats är en analys av Narnias berättelse och dess underliggande budskap. I denna 

undersökning har det undersökts hur Bibeln och kristen tro framkommer i Narnias berättelse. 

Detta arbete handlar också om den kritik Lewis fått för hur han framställer landet Carlormen, 

islam, kvinnor och hur den kritiken kan bemötas. Denna undersökning är en litteraturstudie 

och för att få svar på frågeställningarna har en hermeneutisk metod använts. Genom att 

studera och tolka Narnias berättelser och texter så kan vi se att kristen tro framkommer tydligt 

om vi är inställda på att leta efter dessa kopplingar. Slutsatsen är att det finns många argument 

som grund för den kritik som Lewis har fått för att skriva både islamofobiskt och 

kvinnoförnedrande, men att det samtidigt också finns mycket som talar emot dessa argument.   
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1. INLEDNING 
När jag var liten så läste min pappa Narniaböckerna för mig och mina två småsyskon. För mig 

var det så spännande att få höra och leva mig in i Narnias fantasivärld där kampen mellan det 

onda och det goda står i centrum. Narniaserien består av sju stycken böcker, där flera av 

böckerna dessutom filmatiserats, och trots att böckerna skrevs i mitten av 1900-talet så är de 

populära än idag, av folk i alla åldrar.  

 

Jag är uppvuxen i en kristen familj och vår tro har alltid varit grunden och centrum i vårt liv. 

En av anledningarna till att vi läste just Narnia som högläsningsbok är för att det finns många 

religiösa kopplingar i de böckerna. Jag förstod och fick höra tidigt att Aslan är en bild för 

Jesus, och att Den sista striden handlar om jordens undergång, domen och paradiset. 

Böckerna är skrivna av Clive Staples Lewis, en författare som själv bekänt sig som kristen 

och som också erkänt att Narniaböckerna innehåller religiösa referenser. Vilka dessa religiösa 

kopplingar är, och hur Lewis har fått in det i sin berättelse är något jag studerat.  

  

Lewis har fått utstå mycket kritik, både mot honom som person och mot Narniaberättelsen. 

Samtidigt är Narnia, en av världens mest sålda böcker. Han kritiseras bland annat för sin 

kvinnosyn, för att utgå ifrån en västerländsk och europeisk bild och för att uttrycka 

islamofobiska tankar i berättelsen och med det carlormska folket. Två av hans kritiker är John 

Goldthwaite och Philip Pullman. Jag kommer att undersöka uttalanden kring detta och se hur, 

varför och om och vad det finns något belägg för denna kritik.  

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Bibeln och den kristna tron porträtteras i 

Narnias berättelse. Vilka är de kopplingarna och är det lätta att hitta? Lewis har också fått 

utstå en hel del kritik för att bland annat framföra islamofobiska och kvinnoförnedrande 

tankegångar i sin berättelse om Narnia och jag har i mitt arbete undersökt om det finns belägg 

för den kritiken. Utifrån denna syftesformulering har följande frågeställningar tagits fram: 

 

1. Hur framkommer Bibeln och den kristna tron i Narnias berättelse?  

2. Kan vi tillskriva Lewis för att vara eurocentrisk och kristocentrisk och hur påverkar 

det i så fall hans framställning av islam och andra kulturer i Narnias berättelse?  
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3. Är det berättigat att dra en koppling mellan muslimer och Carlormen i Narnia och i så 

fall varför? 

4. Är det berättigat att kritisera Narniaböckerna för att ha en stereotypisk och 

förnedrande bild av kvinnor och i så fall varför?   

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Om jag grundligt skulle analysera alla sju Narniaböckerna så skulle detta arbete blivit för stort 

för ramen inom detta arbete. Därför har jag fokuserat på böckerna Min morbror trollkarlen, 

Häxan och lejonet, Hästen och hans pojke samt Den sista striden, alltså bok ett, två, tre och 

sju i ordning i handlingen. Att jag valt just de böckerna, är för att de framförallt innehåller 

mest stoff till de teman jag har berört. Böckerna är även filmatiserade men jag har inte 

analyserat eller använt mig av den aspekten och det materialet i detta arbete.   

 

1.3 METOD 

För att få svar på mina frågeställningar så har jag först och främst läst de fyra Narniaböcker 

jag har valt att analysera. Under tiden har jag, med hjälp av annan litteratur, försökt att tolka 

det jag läst. Detta arbete är en litteraturstudie och jag har utgått ifrån en hermeneutisk metod. 

Inom hermeneutiken så söker man efter ett budskap (Starrin & Svensson 1994, 74) och det är 

det jag har gjort i detta arbete; sökt efter religiösa, islamofobiska och könsdiskriminerande 

budskap i Narnias berättelse. Jag har studerat och läst de utvalda böckerna noggrant och 

eftersom det är just text jag har studerat så passade den hermeneutiska metoden bäst. 

Hermeneutik betyder ungefär ”att tolka” (Kjørup 2009, 233) och det är just det jag gjort, 

tolkat Narnia.  

 

I mitt arbete har jag också använt mig av komparativ metod. Den metoden går ut på att göra 

jämförelser mellan olika perioder och olika förhållanden (Dahlgren & Florén 1996, 195). 

Narniaböckerna skrevs på femtiotalet medan kritiker som exempelvis Philip Pullman uttalade 

sig om böckerna kring millenniumskiftet. Eftersom samhället ständigt är i rörelse så kan saker 

och ting, ord och uttryck, normer och så vidare förändras under åren. Hur samhället såg ut på 

exempelvis femtiotalet, är inte det samma som det är idag. Därför så har jag använt mig av 

komparativ analys, så att jag kan jämföra perioder och förhållanden. Jag har jämfört 

kontexten och samhället som fanns när böckerna skrevs mot dagens. Kontexten viktigt och 

därför har jag också lagt tid på att skaffa mig kunskap om Lewis för att kunna leva mig in i 
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hur samhället och normerna han växte upp med såg ut för att sedan kunna jämföra det mot nu 

idag.  

 

Det absolut första jag gjorde när jag skulle börja skriva mitt arbete var att läsa in mig på 

Lewis eftersom jag ville få en uppfattning om honom som person och vem han var. För att 

kunna tolka texten, så behöver jag nämligen veta mer kring dess kontext och avsikten med 

den. Jag behöver förstå texten utifrån min helhetsförståelse för författarens liv, verk och tid 

(Kjørup 2009, 240). Därför har jag läst på om Lewis för att få bästa möjliga förutsättningar att 

göra en tolkning av texten i sitt sammanhang. Förståelse sker nämligen alltid i ett 

sammanhang (Starrin & Svensson 1994, 59).  Jag har försökt sätta mig in i, och leva mig in i 

Lewis sätt att tänka och känna så att jag får insikt i hans situation (Kjørup 2009, 240-241). 

Vissa hermeneutiker menar att vi, för en korrekt tolkning, måste känna till författarens 

intentioner författaren hade när denne skrev texten. Alltså har jag behövt leva mig in, och 

sätta mig in i författarens tankesätt och liv för att få förståelse (Starrin & Svensson 1994, 60). 

Jag läste även in mig på den kritik som fanns både mot Lewis och mot Narnia. När jag hade 

läst in mig och fått lite bakgrund började jag läsa de utvalda Narniaböckerna.  

 

Att jag redan innan jag började med detta arbete visste att det fanns religiösa kopplingar i 

berättelsen om Narnia har att göra med min förförståelse och förkunskap. Allt vi möter 

behöver vi tolka, och det kan vi göra tack vare vår förförståelse (Starrin & Svensson 1994, 

59). Därför behöver vi, om vi använder oss av denna metod, vara medvetna om att den 

tolkning vi gör utgår från vissa förväntningar och förutfattade meningar (Starrin & Svensson 

1994, 59). Jag kan inte göra mig av med mina förväntningar, fördomar och värderingar men 

jag behöver medvetandegöra dessa (Starrin & Svensson 1994, 83). Vår förförståelse kommer 

alltid att påverka våra glasögon och det kan medföra flera risker, att det exempelvis på ett 

negativt sätt påverkar vårt sätt att läsa och närma oss texten, vårt sätt att analysera och skriva. 

All min förförståelse och alla mina fördomar är inte befogade utan förståelse kräver också 

(Kjørup 2009, 245). Jag har därför försökt att bli medveten om min förförståelse, ta till vara 

på den men samtidigt också vara öppen för nya perspektiv när jag läst Narniaböckerna.  

 

Jag har både försökt se vad Lewis vill förmedla i stort med sina böcker och tagit reda på vad 

de handlar om i stora drag. Jag har också studerat och analyserat böckerna mer i detalj genom 

att exempelvis växla mellan att leta efter kristna kopplingar och efter saker som skulle kunna 

tolkas rasistiskt och kvinnoförnedrande. Allt hänger ihop, vi behöver delarna för att kunna 



	

	 4	

förstå helheten, och för att kunna förstå helheten så måste vi förstå dess delar (jfr Kjørup 

2009, 237-238).  

 

Jag har försökt att ständigt ställa frågor till det jag läst samt tittat på böckerna utifrån flera 

perspektiv. Det gör jag både för aspekten att jag ska få en så djup förståelse som möjligt men 

också för att jag ska vara kritisk i mitt läsande. Alla tolkningar behöver prövas och jag har 

ställt mig själv frågan om det finns andra möjliga tolkningar (Starrin & Svensson 1994, 85-

86). Därför behöver jag vara kritisk inställd i min arbetsgång och mina tolkningar och ständigt 

fråga mig om denna tolkning är rimlig. Här spelar även tidigare forskning in, vad säger den 

om min tolkning – kan jag finna belägg för min tolkning hos någon annan? (Starrin & 

Svensson 1994, 86).  

 

1.4 TIDIGARE FORSKNING  

Jag är medveten om att det redan finns ganska mycket forskning kring Narnia. Jag har därför 

inte kunnat sätta mig in i allt som finns skrivet utan det kommer finnas forskning och aspekter 

jag inte kommer att kunna ta upp av utrymmesskäl. Jag har valt att begränsa mig till den 

litteratur jag funnit relevant för denna uppsats. Eftersom att det är det religiösa, islamofobiska 

och kvinnoperspektivet jag behandlat, har jag valt litteratur som tar upp de aspekterna. Inte all 

min litteratur kommer att vara vetenskaplig, men eftersom de har relevans för min studie så 

har jag valt att använda mig av de böckerna ändå. All litteratur jag kommer att nämna nedan, 

gör religiösa kopplingar till Narnia och dess berättelse.  

 

I Fantasins underland – Myt och idé i den fantastiska berättelsen skriver författaren Ying 

Toijer Nilsson om sagans roll, påverkan och betydelse för att få fram budskap som 

exempelvis samhällsproblem, religiösa och etiska problem och livsfrågor. Hon återkommer i 

sin bok, till Narnias berättelse och kristna budskap. Hon trycker på det faktum att för att 

kunna förstå Lewis berättelser, så måste vi också förstå hans bakgrund och teologi. Därför har 

jag även studerat Lewis liv och tro. Boken tar inte i detalj upp vilka religiösa kopplingar vi 

kan finna i Narnia men den tar övergripande upp kristna drag i berättelsen om Narnia. Denna 

bok har jag använt som stöd för att kunna svara på hur Bibeln och kristen tro framträder i 

Narnias berättelse.  

 

Colin Durilez har skrivit boken A Field Guide to Narnia där han kommenterar Lewis och 

hans Narnia. Boken går igenom teman som himlen, Aslan och Gud men skriver också om 
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andra böcker av Lewis som har betydelse för förståelsen av Narniaböckerna. På så sätt har jag 

fått mer kunskap om Lewis teologi. Boken innehåller också en sextiosju sidor lång ordlista 

där olika ord som hör till Narnia förklaras och beskrivs, till exempel olika namn på platser 

och människor. Detta har varit användbart i min skrivprocess då jag enkelt kunnat slå upp 

begrepp och ord jag undrat över.  

 

Essän C.S. Lewis – The Chronicles of Narnia, sammanställd av Michelle Ann Abate & Lance 

Weldy, är en bok som kritiserar, analyserar och tar sig an och möter olika teman och kritik 

mot Narnia. Den boken har varit användbar i denna uppsats då boken på olika sätt 

problematiserar de ämnen jag har berört i min uppsats, bland annat genus och rasism.  

 

Walter Hoopers bok C.S. Lewis: a companion and guide tar inte bara upp Narniaböckerna, 

utan framförallt även andra böcker Lewis skrivit. Boken börjar med en introduktion till Lewis 

liv. Det finns dock ett avsnitt om Narnia och där förklarar han kort hur kristen tro kommer 

fram i Narnia som jag använt mig av. Boken problematiserar inte Narniaböckerna så mycket, 

utan lyfter mest fram de kristna kopplingarna.   

 

Ray Baker har också skrivit en bok om Lewis som heter C S Lewis: förnuft och fantasi. 

Författaren går igenom Lewis teologi och apologetik, och beskriver även Lewis syn på 

Bibeln. Jag har använt mig av boken för att få reda på lite mer på vad Lewis tyckte och tänkte, 

exempelvis om gudsbild och himmel och helvete. Boken är fylld av citat från Lewis. Ray 

Baker är teologie doktor och apologet vid Centrum för kristen apologetik i Stockholm.  

 

1.5 DISPOSITION 

Uppsatsen börjar med inledning, syfte och frågeställningar. Sedan presenterar jag hur jag 

gjort för att besvara mina frågeställningar i delen Metod. Jag har därefter presenterat lite av 

den forskning som finns kring Narnia och hur jag använt mig av den litteraturen. Efter det 

kommer en framläggning av Lewis och hans liv och tro och tankar, men också en presentation 

av några av de kritiker och den kritik som har först mot Lewis och hans verk. Sedan 

presenteras min teori där ord som exempelvis eurocentrism förklaras. I uppsatsen så kommer 

jag att i resultatdelen arbeta tematiskt. Arbetet kommer att utgå ifrån tre stycken teman och 

huvudrubriker: Bibeln och kristen tro i Narnias berättelse, Islamofobi samt Kvinnosyn i 

berättelsen om Narnia för enkelt kunna försöka besvara de frågeställningar som finns. Hela 

arbetet avslutas med en diskussion, slutsats och sammanfattning.  
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2. BAKGRUND 
 

2.1 C.S. LEWIS 

För att kunna förstå Narniaböckerna så är det en god idé att ha lite grundläggande kännedom 

kring Lewis uppväxt och liv. Hur en författare lever, tänker, tror, tycker och uppfattar välden 

påverkar dennes sätt att skriva. Nilsson skriver, i sin bok Fantasins underland: myt och idé i 

den fantastiska berättelsen att en författare ”måste låta stoffet påverka sin personlighet men 

också låta sin personlighet påverka materialet (Nilsson 1981, 7). Lewis tro och tankar har 

påverkat hans material och därför finns goda skäl att undersöka lite mer om hur hans liv, tro 

och teologi såg ut.  

 

Clive Staples Lewis föddes 1898 i Belfast i Irland. Michael Coren beskriver i sin bok C.S. 

Lewis – mannen som skapade Narnia att Lewis böcker hade en stor plats under hans barndom 

där han och hans storebror uppmuntrades till att läsa, och Lewis läste mycket - allt ifrån 

Bibeln till science fiction (Coren 2005, 21). Hans mor var dotter till en präst och hans familj 

var protestanter (Coren 2005, 10) och när Lewis var 10 år, dog hans mamma och kort därefter 

skickades han till internatskola i England. Lewis var duktig i skolan och utbildning var hela 

tiden i fokus. Till sist började Lewis jobba på Magdalen College och där träffade han läraren 

J.R.R Tolkien som uppmuntrade Lewis att börja skriva och som senare kommit att få stor 

betydelse för Lewis och hans tro (Coren 2005, 39,43). Den första bok han gav ut hette 

Kristens omvägar. Han kom senare att hinna skriva många böcker, där den kristna tron och 

Jesus och det han gjort, fick stort utrymme på olika sätt. Hans tro utryckte sig även i hur han 

levde sitt liv då han exempelvis öppnade sitt hem för flyktingar (Coren 2005, 64). Han fick 

inte några egna barn, men gifte sig 1956 med Joy Davidman som hade två söner sedan ett 

tidigare äktenskap. Joy fick cancer, och 1960 så gick hon bort. 1963, den 22 november 

lämnade Lewis själv detta jordeliv (Coren 2005, 107, 34).  

 

Lewis trosresa innehöll både tro och tvivel, debatter och mycket funderingar. Tyvärr vet vi 

inte så mycket om Lewis omvändelse, men att vi kan förstå att människorna och litteraturen 

påverkade Lewis starkt (Coren 2005, 40). År 1929 så satt Lewis på en buss, när han insåg att 

han höll på att lura sig själv genom att skjuta upp det för honom ofrånkomliga – att acceptera 

Gud. Senare satt han i sin lägenhet, med böjda knän och bad och erkände Gud och vem han 

är. Det fanns inget annat alternativ, beskriver han (Coren 2005, 41). Enligt Lewis så är Jesus 
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Guds son, sänd till jorden för att predika och visa på hur människorna ska leva sina liv och 

peka på vägen till himlen. Himlen hade en stor plats för Lewis, och han skrev mycket om den. 

För Lewis är himlen en plats dit de goda kommer efter att de dött och helvetet för Lewis är en 

plats där Guds kärlek inte kan upplevas. Han hade alltså ingen bild av helvetet som en plats 

med eld och ondska. Lewis kristna tro förvandlade hans liv. Han pratade om tro, tänkte och 

bad mycket för sig själv. För Lewis var Jesu död och uppståndelse samt det faktum att Jesus 

tagit på sig hela mänsklighetens synder som ett offer på korset och på så sätt öppnat vägen till 

Gud, det viktigaste, vilket påverkade både hans liv och hans texter (Coren 2005, 19–20). Han 

tillhörde Church of England men för honom var relationen med Gud dock mycket viktigare 

än relationen med en viss kyrka (Coren 2005, 42–44). Tron måste vila på tre grundstenar 

menade han – fakta, tro och känslor – där alla de delarna behövs för att ha en tro som håller 

(Baker 2016, 44–45). Lewis har fått utstå mycket kritik för sina verk, så även än idag.  

 

2.2 KRITIKER 

Det finns flera kritiker mot Lewis och hans verk. Bland dem så kan vi se Philip Pullman och 

John Goldthwaite. Anledningen att jag valde ut just dem är för att Pullman också är 

fantasyförfattare, ateist och har uttalat sig tydligt om sin kritik i den offentliga debatten, både 

mot Narnia och Lewis som person. Författaren Goldthwaite har i sin bok skrivit om många 

barnböckers mening och betydelse. Han har haft ett kritiskt förhållningssätt till dessa då han 

menar att de berättelser vi ger till våra barn kommer att påverka dem och att vi därför måste 

vara medvetna och kritiska till det, just eftersom att de är barn och då extra påverkningsbara.  

 

I John Goldthwaites bok The Natural History of Make-Believe: A Guide to the Principal 

Works of Britain, Europe, and America (Goldwaite, 1996) skriver han om magi, myter och 

mening inom olika barnböcker och hur det också påverkar barns, och vuxnas, sätt att se och 

uppfatta världen. I den boken så kritiserar han Narnia, dock främst ur ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv men lyfter också fram de religiösa. Goldthwaite finner stora 

problem med berättelsen och dess utformning. Han kritiserar bland annat Lewis kvinnosyn, 

och problemet att inte låta barn växa upp till vuxna. Han menar också ”the idea of 

Northenness everywhere chills the air in Narnia” (Goldwaite 1996, 238) - ungefär som att det 

ljusa, oskyldiga och nordiska är det som är normen och idealet. Han tar också upp exempel 

från Hästen och hans pojke och Den sista striden där det står om Carlormen. I det landet finns 

det bland annat orena män och orena hundar. De som inte är Carlormer, de har vackrare 

ansikten och ljus hy.  
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Philip Pullman är författare och har bland annat skrivit boken Guldkompassen. Han har 

uttryckt sig ganska kritiskt kring Lewis och Narnia. I hans artikel ”the Dark Side of Narnia” 

publicerad i The Guardian den 1 oktober 1998 skriver han att Lewis berättelse om Narnia är 

bland det mest fula och giftigaste som han läst (Pullman, 1998). Denna artikel kommer ut 

ganska exakt två månader innan Lewis skulle ha fyllt 100 år och det uppmärksammades 

därför extra mycket, vilket Pullman inte är särskilt glad över. Pullman menar att det är mycket 

som försummas när det skrivs och talas om Lewis och ifrågasätter varför både hans arbete och 

liv får så mycket uppmärksamhet. Pullman menar att Lewis hamnar lite utanför den det han 

kallar för den vanliga kritiken, eftersom berättelsen är det viktiga, inte fakta (Pullman, 1998). 

Han ifrågasätter också varför Lewis både arbete och liv får så mycket uppmärksamhet? Lewis 

som person, och hans verk har ett slags guldskimmer över sig, men som Pullman hävdar; vi 

som faktiskt inte vill verka för rasism och kvinnohat – vi kommer att fortsätta att argumentera 

mot! (Pullman 1998).  

 

Han skriver också att Lewis gör det lätt för sig och fuskar mycket med berättelsen, till 

exempel när han avslutar berättelsen med en tågolycka, för att lösa problemet. Det är som 

Pullman säger ”To slaughter the lot of them, and then claim they're better off, is not honest 

storytelling: it's propaganda in the service of a life-hating ideology” (Pullman, 1998). Senare 

fortsätter han med att mena att Narnia är full med dålig propaganda, som exempelvis att killar 

är bättre än flickor, ljushyade personer är bättre än mörkhyade, döden är bättre än livet och så 

vidare. Här nämner han också att böckerna innehåller rasism, kvinnohat och uppmuntran till 

våld. Pullman hävar också att Lewis rent allmänt inte tyckte om kvinnor och att det också 

kommer till uttryck, och ger där ett exempel från Narnia där Susan blir avvisad från altaret 

eftersom “She’s interested in nothing nowadays except nylons and lipsticks and invitations” 

(Pullman, 1998). Pullman är ateist och tror inte att det finns någon sann Gud och det har på 

olika sociala medier och i debater skapats två läger, de som står på Lewis sida och de som står 

på Pullmans (Abate &Weldy 2012, 146).   

 

Att Pullman har en annan bild av kristendomen och vem Jesus var än Lewis kan vi märka när 

vi läser hans bok Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren (Pullman, 2010). Boken är 

en roman som handlar om Jesus och hans bror Kristus. De har olika personligheter och den 

bilden han ger av Jesus och vem han var skiljer sig från vad jag skulle kalla klassisk kristen 

syn. Kristus har i boken fria händer att forma berättelsen som han vill, för att göra den mer 
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trovärdig och mer spännande. Evangeliet, det glada budskapet är alltså något påhittat menar 

Pullman, och det är med ironi som han framför det budskapet i sin bok.  

 

2.3 INTRODUKTION TILL NARNIABÖCKERNA 

I serien om Narnia så finns det sju böcker. Böckerna är skrivna i en annan ordning, än den 

ordning läsaren rekommenderas att läsa. I Min morbror trollkarlen möter vi Digory och Polly 

som bor i London och som via Digorys morbror Andrew luras att ta på sig ringar som tar dem 

till andra världar. På färden slår Digory i en klocka som gör att drottning Jaris vaknar till liv. 

Alla dem kommer till en tom värld, där de får möta Aslan som då skapar Narnia genom sin 

sång. I andra boken, Häxan och lejonet, så får vi följa de fyra syskonen Pevensie - Peter, 

Edmund, Susan och Lucy - som genom en garderob kommer till Narnia. I Narnia är det för 

tillfället Vita häxan som styr, och Edmund kommer att stå på hennes sida. Edmund ska enligt 

trolldomen då för alltid tillhöra henne, men Aslan väljer istället att ge sig själv till Vita häxan 

och på så rädda Edmund. Aslan dödas, men återuppstår igen och till slut kan Vita häxan 

besegras och barnen blir sedan kungar och drottningar över Narnia.  

 

Hästen och hans pojke handlar om Shasta, som senare visar sig vara kronprins i Arkenland, 

som tillsammans med Bri - en talande häst – flyr från landet Carlormen mot Narnia. På vägen 

träffar de Aravis och hennes talande häst Vin. De reser till Narnia för att varna att Carlormens 

kejsare Tisrock och hans son Rabadash tänker erövra Narnia och Arkenland och tack vara 

förvarningen och Aslans hjälp, så vinner de striden. I den sista boken, Den sista striden, har 

en elak apa klätt ut en åsna till Aslan. Folket tror då att Aslan har kommit tillbaka, och lyder 

hans vilja. Tillslut kan apan besegras, och det onda likaså. Boken handlar om jordens 

undergång och den yttersta domen, samt hur det nya Narnia skapas.  

 
2.4 TEORI 

Utifrån dessa teorier som presenteras nedan har mitt arbete utgått ifrån.  

 

2.4.1 EUROCENTRISM 

Qadri Ismail är universitetslektor i engelska på Minnesota University. I hans bok Culture and 

Eurocentrism menar han att vår världsbild utgår från en eurocentrisk bild av världen, där 

västvärlden och vi och vår kultur och värderingar står i centrum och är överlägsna andra. 

Eurocentrism påverkar oss varje dag, i stort och smått, vare sig vi märker det eller om vi vill 
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det eller inte (Ismail 2015, 196). Ett exempel som Ismail tar upp som kan ge en bild för hur 

eurocentristisk vår värld är, är exemplet med FN:s säkerhetsråd, där Europa har tre av de fem 

permanenta platserna i rådet (Ismail 2015, 198). Han skriver också att kultur är en 

konstruktion, och något som vi har, på samma sätt som att vi har genus. Kulturen gör oss alla 

annorlunda vilket både går och bör studeras. Att vi har en kultur är något som vi ofta 

glömmer bort, eftersom det inte är något vi behöver fundera så mycket mer på mer eftersom 

det är något som blivit invant (Ismail 2015, 2). Jennifer Taylor refererar till begreppet 

etnocentrism som ”belief in the superiority of one’s own ethnic group” (Abate &Weldy 2012, 

161). Kanske kan man kritisera men också försvara Lewis för att vara ett barn av sin tid, att 

eurocentrismen påverkat honom och hans sätt att skriva. Han skriver utifrån den värld och den 

världsbild han är uppvuxen med. Han skriver ur ett västerländskt perspektiv, och där det 

bland kan tolkas som att det som inte är västerländskt och det som beskrivs som någonting 

främmande, ibland är rent utav skrämmande och ont. Lewis har fått utstå kritik för att ha en 

eurocentrisk, och kristocentrisk, utgångspunkt när han skriver och det är något som behandlas 

längre fram.   

 

2.4.2 KRISTOCENTRISM 

Om eurocentrism handlar om att sätta Europa och västvärlden i centrum så handlar 

kristocentrism om att sätta den kristna tron och Jesus i centrum. Det handlar om att ha ett 

kristet perspektiv på världen och livet. Att vara kristocentrisk kan både vara positivt och 

negativt, beroende på sammanhang. Problemet kan bli att andra religioner och andra synsätt 

än de kristna anses som fel och dåligt. I det svenska samhället så utgår vi ifrån en kristen 

grund, det ser vi exempelvis när vi läser i läroplanen. I Läroplanen för religionskunskap för 

gymnasieskolan står det att kristendomen och dess traditioner har en särskild betydelse inom 

undervisningen i religionskunskap, eftersom att det är den som ligger som grund i det svenska 

samhället (Skolverket 2016, 1). I boken Nya perspektiv på religion så skriver Ingvild Sælid 

Gilhus och Lisbeth Mikaelsson orden religion och kristendom i deras kontext ofta är 

synonyma. Religion ”är ett västerländskt och eurocentriskt begrepp som i synnerhet använts 

för att beskriva och förstå kristendomen” (Gilhus & Mikaelsson 2003, 28). Författarna menar 

också att väst definierar andra religioner utifrån sin bild men att det också är så att de 

religionerna också presenterar sig själva utifrån den västerländska synen och modellen 

(Gilhus & Mikaelsson 2003, 29). 
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2.4.3 ISLAMOFOBI 

Med ordet islamofobi så menas det ungefär som skräck eller fobi mot islam. Med medicinska 

termer så betyder fobi ungefär intensiv, irrationell rädsla. Fobi används i sammanhang där 

rädslan påverkar en persons liv. Dock är det oftast inte islam som tro som en islamofob har 

problem med utan snarare människan eller människorna bakom den, alltså muslimerna 

(Gardell 2011, 12–13). Mattias Gardell beskriver ordet som  
socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och 

praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas 

vara muslimer eller associeras till islam (Gardell 2011, 17).   

 

Mattias Gardell skriver i sin studie och bok Islamofobi om de tankar kring muslimer som 

präglar dagens samhälle. Muslimer är främmande, och när vi hör ordet muslim så fylls våra 

hjärnor med bilder på självmordsbombare, skäggiga män och vapen. På nyheterna möts vi av 

diskussioner kring förbud kring minareter och slöjor (Gardell 2011, 9). Gardell menar att vi 

ofta pratar om ett vi och dom. Det är lätt för oss västerlänningar att sätta en etikett på hur 

muslimer är, och dra alla över samma kam, och i det glömma av att alla individer oavsett kön, 

religion eller etnicitet, tycker och tänker olika. Det är ofta också så att vi till och med tycker 

att en muslim är sin religion, även om individen inte bekänner eller lever ett liv som muslim 

(2011, 18). Vi tänker också ofta, att vi måste se till att vi värnar om vårt, se till att hålla dem 

på avstånd, vi behöver rädda deras kvinnor, vi behöver bevaka gränserna osv eftersom att de 

är kvinnoförtryckare, våldsbenägna och är emot homosexuella (Gardell 2011, 16–17). 

Kritiker mot Narnia hävdar att Lewis framför en väldigt stereotypisk bild av hur väst ser på 

öst. Hur Lewis framställer exempelvis carlormerna ger kritiker argument för att islamofobiska 

tankegångar i Narnias berättelse.  

 

2.4.4 GENUS 

I denna uppsats har jag studerat hur män men framförallt kvinnor framställs i Narnias 

berättelse. Alf Arvidsson förklarar att genus är den term vi använder för att betona de socialt 

och kulturellt grundade uppfattningarna om genus (Arvidsson 2001, 58). Det finns biologiska 

skillnader mellan kvinnor och män, som exempelvis att kvinnor föder barn och män inte, men 

utöver det så upprätthåller samhället och kulturen förväntningar på vad som uppfattas som 

kvinnligt och manligt. Kvinnor förknippas ofta med exempelvis mer vårdande uppgifter, samt 

det som hör mer till familjen och hemmet. Männen förknippas snarare med yrkesliv och det 

offentliga rummet. Det är också så att det manliga ofta ställs över det kvinnlig i hierarkin 
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(Arvidsson 2001, 57–58). Arvidsson skriver att en forskningsutgångspunkt när man studerar 

genus är att se hur manligt och kvinnligt konstrueras som kategorier, alltså hur olika 

företeelser tillskriver olika förväntningar på män och kvinnor (Arvidsson 2001, 60). Lewis 

har blivit kritiserad för sin syn på kvinnor och för att ha en väldigt traditionell kvinnosyn. I 

mitt arbete har jag därför studerat hur Lewis framställer kvinnligt och manligt och om det är 

berättigat för kritiker att hävda att han porträtterar sina karaktärer kvinnoförnedrande.  
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3. RESULTAT 
 

3.1 BIBELN OCH KRISTEN TRO I NARNIAS BERÄTTELSE 

I Narnias berättelse finner vi flera kristna referenser och kopplingar. Att läsa böckerna utan att 

se och förstå de kristna kopplingarna är fullt möjligt kan vi läsa i C.S. Lewis – The Chronicles 

of Narnia. Han ger flera exempel på personer som läst Narnia, till och med i vuxen ålder men 

som senare fattat att den har kristna kopplingar. Att läsarna medvetet skulle förstå det 

budskap som fanns gömt i Narnias berättelse, var för Lewis inte nödvändigt. Böckerna kan 

trots det påverka den som läser, undermedvetet (Toijer Nilsson 1981, 87–88). Att böckerna 

dock innehåller ett djupare, kristet budskap har han dock erkänt. I ett känt brev från Lewis till 

den tioåriga flickan Anne Waller som han brevväxlade med, konfirmerar han att han har 

skrivit Narnia med ett djupare budskap och att hela berättelsen om Narnia handlar om kristna 

tron och Jesus. I det brevet skriver han också vad alla böckerna handlar om:  

 

Min morbror trollkarlen – skapelsen och om hur ondskan kom in i Narnia.  

Häxan och lejonet – korsfästelsen och uppståndelsen 

Prins Caspian och skeppet gryningen – återuppbyggelsen av den sanna religionen efter 

korruptionen 

Hästen och hans pojke – omvändelse av en hedning 

Kung Caspian och skeppet gryningen – deras andliga liv 

Silverstolen – fortsättningen av bekämpningen av ondskans makter 

Den sista striden – Antikrists ankomst (apan), jordens undergång och sista domen (Brevet till 

Anne). 

 

Detta är förövrigt också den ordning som läsarna rekommenderas läsa böckerna. I ett annat 

brev nämner han också saker i berättelsen som påminner oss om kristendomen. Där skriver 

han bland annat att Aslans död och uppståndelse ska påminna oss om Jesu död och 

uppståndelse. Edmund är som Judas i Bibeln, en förrädare, men blir likt Judas förlåten och 

apan och åsnan i Den sista striden är en bild av hur Antikrist ska komma vid tidens slut. Här 

bekräftar han alltså att Narnias berättelse har en djupare mening med kristna referenser 

(Lewis 1995, 92–93). Han skriver i ytterligare ett brev att när han talar om Aslan ”of course I 

meant the Lion of Judah” (Lewis 1995, 29). Nedan kommer jag mer ingående undersöka hur 

Bibeln och den kristna tron i detalj och övergripande framkommer i Narnias berättelse. 
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3.1.1 SKAPELSEN 

Genom Narniaböckerna tar Lewis med oss på en resa som likt Bibeln börjar med skapelsen 

och som slutar med dess undergång (Nilsson 1981, 30). I den första boken, Min morbror 

trollkarlen, så får vi läsa om hur landet Narnia grundas. Aslan strövar fram i ett öde land och 

sjunger. När han sjunger så börjar en sol komma fram på himlen, gräs, ljung och grönska växa 

fram. Ur marken kommer helt plötsligt träd och sedan, likt bubblor i en gryta, blir det en 

massa pucklar i marken som fortsätter att växa tills det kommer ut en massa olika slags djur – 

allt ifrån mullvadar, grodor, hjortar, leoparder, fjärilar, bin och så vidare – ur pucklarna 

(Lewis 1955, 67–73). När allt är skapat, kommer plötsligt en eld, från antingen lejonet eller 

himlen, och en röst som säger ” – Narnia, Narnia, Narnia, vakna. Älska. Tänk. Tala. Var 

vandrande träd. Var talande djur. Var gudomliga vatten” (Lewis 1955, 75).  

 

Denna skapelseberättelse kan vi jämföra med Bibelns skapelseberättelse där Gud skapar 

jorden där Gud börjar med att säga ”Ljus, bli till!” och ljuset blev till (1 Mos 1:2). Sedan 

fortsätter han att skapa grönska, träd, och olika slags djur in i världen. I Narnias 

skapelseberättelse skapas inga människor, som det gör i Bibeln. I Bibelns skapelseberättelse 

befaller Gud vattnets varelser och himlens fåglar att vara fruktsamma och föröka sig och efter 

att han skapat människan välsignar han dem och befaller dem att härska och bruka jorden (1 

Mos 1:28-29). I både Bibeln och Narnias berättelse om skapelsen så finns någon typ av 

befallning, att de ska ta hand om jorden, utnyttja den, njuta av den och härska över den. 

Jorden är deras och den är en gåva som Gud och Aslan ger till dem.  

 

Människorna i Narnia refereras ständigt till som döttrar och söner av Adam och Eva. Adam 

och Eva är de första människorna i Bibeln och de är också de som är orsaken till arvsynden 

(Abate & Weldy 2012, 148). Digory ombeds av Aslan i Min morbror trollkarlen att hämta ett 

äpple som Aslan sen ska plantera för att skydda Narnia. När Digorys kommer till trädet, så 

försöker Jadis, häxan, att lura honom att äta äpplet eftersom han då kommer att bli kung och 

leva för evigt. Digory står dock emot detta. Likväl har ondskan redan kommit in i Narnia 

eftersom att Jadis följde med dem in dit (Abate & Weldy 2012, 148–149). Den händelsen kan 

vi jämföra med Bibelns berättelse om Adam och Eva som kuras att äta av kunskapens träd (1 

Mos 3:1-24) och som leder till att synden kommer in världen. Att Lewis tagit inspiration från 

Bibelns skapelseberättelse när han skrivit om Narnias dito ser vi tydligt. Här får läsaren en 
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förklaring på hur ondskan kommer in i världen, och även om den delen skiljer sig från Bibeln 

så har synden ändå samma betydelse.  

 

3.1.2 ASLAN 

Att Aslan är en bild för Jesus, finns det mycket som tyder på när vi tittar närmare. Lewis har 

även i ett brev gett tydliga ledtrådar till Aslans andra namn, som barnet själv får gissa vilket 

det är. Det är någon som (1) kom samtidigt som jultomten. (2) sa att han var sonen Kejsaren-

bortom-havet (engelska; Emperor-over-sea) (3) gav sig själv för andras fel och blev hånad 

och dödad av onda personer. (4) återuppstod. (5) benämns ibland som ett lamm (Abate & 

Weldy 2012:154, Lewis 1995, 32). Att det är Jesus som Lewis syftar på här blir med dessa 

uttalanden väldigt tydligt. Aslan ger sitt liv istället för den som egentligen borde ta straffet 

och uppstår sedan – precis som den Jesus de kristna tror på gjorde. Aslan och Jesus har många 

liknande egenskaper. Aslan är Narnias befriare och narnier svär vid honom. På turkiska 

betyder Aslan lejon (Lewis 1995, 29).  

 

Att Aslan är speciell märker vi på många sätt. Han är inget vanligt lejon. Bara genom att höra 

hans namn, så händer det något med människor. När bävern viskar att Aslan nalkas, så händer 

det något med Peter, Susan, Edmund och Lucy.  
Barnen visste lika lite om Aslan som du, men i samma ögonblick bävern nämnde hans namn 

fylldes de av en underlig känsla. Det kanske har hänt dig i drömmen någon gång att någon säger 

något som du inte förstår – du bara vet att det är oerhört betydelsefullt (Lewis 1950, 154). 

 

Ögonblicket senare fylls barnen med förväntan, mod och äventyrslust. Edmund, fylls däremot 

av fasa. Aslans namn och närvaro påverkar människor på olika sätt, och ett möte med honom 

gör avryck på människor på något vis. Samma upplevelse kommer inte när de som tillhör 

Narnia och Aslan och får syn på den utklädda Aslan, åsnan som låtsas vara Aslan. Då kan vi 

läsa att Tirian, som dock inte sett ett riktigt lejon, eller Aslan heller, inte är säker på om det är 

den riktige Aslan som han ser eller inte (Lewis 1956, 765). Även många andra djur är 

tveksamma om det verkligen är den rätta Aslan de lyder, men lyder med fruktan för att inte 

råka lyda Aslan. Att Aslan är något mer än bara ett lejon, förstår vi i konversationen Aravis 

har med Bri i Hästen och hans pojke: 
– Är han verkligen ett lejon? 

– Naturligtvis inte, sade Bri i ganska chockerad ton.  

– I alla historier som går om honom i Tashban är han ett lejon, svarade Aravis. Men om han inte är 

ett lejon, varför kallar du honom lejon då? […] När de kallar honom lejon, fortsatte Bri, så menar 
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det förstås bara att han är stark som ett lejon eller grym som ett lejon […] det vore löjligt att tro att 

han är ett riktigt lejon. Det vore vanvördigt. Om han vore ett lejon så skulle han ju vara ett djur 

precis som alla vi andra. Ha-ha! (Lewis 1956, 330-331).  

 

Exakt vad och vem Aslan är, får vi inte svar på i denna konversation utan läsaren får själv 

tänka vidare kring vem han egentligen är. Lewis låter Aslan bli en Narnias motsvarighet till 

Guds inkarnation av Jesus. Lewis skriver i sitt brev till Anne att anledningen till att han valt 

att göra just Aslan till ett lejon är för att (a) lejonet ska bli kung över alla djur, (b) i Bibeln så 

kallas Kristus för Lejonet av Juda och (c) Lewis hade drömt konstiga drömmar om lejon när 

han hade börjat skriva Narnia (Brevet till Anne). Första gången uttrycket ”Lejonet av Juda” 

nämns i Bibeln är i 1 Mosebok 49:8-10 och den bibeltexten handlar om att spiran och 

härskarstaven alltid ska vara i Judas hand och att folk bugar sig för Honom.  

 

I Häxan och lejonet ger Aslan sitt liv för Edmund likt Jesus ger sitt liv för mänskligheten. Det 

finns en trolldom, ingraverat i stenbordet, på eldstenarna och på spiran som tillhör Kejsaren-

bortom-haven som Kejsaren frambesvärjde då Narnia skapades. Den säger att varje förrädare 

tillfaller Vita häxan och hon har även rätt att döda för varje förräderi (Lewis 1950, 192). 

Eftersom Edmund gav sig åt Vita häxan, så tillhör han alltså henne. Om lagen inte hålls, 

kommer Narnia att gå under i vatten och eld. Aslan går iväg en sväng och talar med den Vita 

häxan och när de kommer tillbaka har låter Vita häxan Edmund gå fri. Istället går Aslan iväg 

på kvällen, till Vita häxan och hennes anhängare och ger sitt liv. Vita häxan och hennes 

medhjälpare fängslar Aslan, som varken ryter eller gör motstånd, binder hans tassar, klipper 

av hans man, sätter på en nosgrimma och lägger honom på stenbordet. Häxan tar sedan fram 

en kniv, och säger; 
- Nå, vem har vunnit nu, va? Du dåre, som trodde att du skulle kunna rädda människoförrädaren! 

Nu dödar jag dig i hans ställe som vi kom överens om, för att trolldomen ska gå i uppfyllelse 

(Lewis 1950, 199).  

 

Efter det dödar Vita Häxan Aslan med sin kniv. Enligt kristendomen så dog Jesus på korset, 

för oss människors skull. Straffet för all synd som människan begått och som människan 

egentligen var ämnad att få, tar Jesus på sig själv istället.  
Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans 

sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld 

drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds 

till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun (Jes 53:5–7).  
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Jesus dör på ett kors, och besegrar det onda en gång för alla och gör på sätt vägen öppen till 

Gud. Edmund är dömd att tillhöra Vita häxan, men Aslan väljer att ta hans plats och ge sitt liv 

istället. Här är kanske den tydligaste, och kändaste, kristna kopplingen som finns i Narnia. 

Aslan som ger sitt liv, som en bild för hur Jesus ger sitt liv för människorna. Försonaren, 

alltså Jesus, kommer alltid att vara starkare än synden och syndaren. Lewis skriver att när 

Jesus reser sig från döden, tar han med den mänskliga naturen och tar med sig människan från 

mörker till ljus (Duriez 2005, 149).  

 

Toijer Nilsson skriver att den Gudsbild som Lewis förmedlar, är inte bara tam och oskuldsfull 

utan sträng och rättfärdig och kärleksfull (Nilsson 1981, 80). Bilden av Aslan som Lewis 

förmedlar, är att han inte bara beskyddar och är kärleksfull utan han uppfostrar, utmanar och 

är tydlig men rättvis. När Lucy och Susan leker och brottas med Aslan i gräset. Lucy kan då 

inte avgöra om det var som att leva med ett åskoväder eller en kattunge (Lewis 1950, 203). 

Lewis uppväxt och trosresa har inte bara varit lätt, utan han fick exempelvis uppleva att hans 

föräldrar dog när han var ung. Lewis menar att Guds kärlek består inte bara i att Gud är snäll. 

Kärleken är snarare i det sannaste laget mer sträng och mer storslaget än bara snällhet och 

vänlighet och ”så länge människor inte vill låta Gud göra det ibland smärtsamma verk som 

frälsningen och helgelsen innebär kommer de vara olyckliga” (Baker 2016, 55, 161). Aslan är 

alltså både kärleksfull men samtidigt någon vi ska frukta och ha respekt för och det var något 

Lewis ville få fram. Aslan påvisar på flera av de egenskaper som Jesus hade. När barnen till 

exempel lekt med Aslan, upptäcker de att de varken är törstiga, trötta eller hungriga längre. 

Jesus säger i Johannesevangeliet 6:35 ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall 

aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta”. Jesus är också den som 

kan göra sjuka friska. I Narnia så är Digorys mamma i Min morbror trollkarlen dödssjuk. 

Digory går därför till Aslan eftersom att ”om någon skulle kunna ge mig något som kan 

hjälpa henne, så vore det han” (Lewis 1955, 78).  

 

Om vi ska se på en av Narnias teologiska svaghet, så är det kanske att treenigheten inte är 

fullt ut representerad. Walter Hooper, som skrivit C.S. Lewis: a companion and guide ger 

förklaringen att det kanske beror på att det var över Lewis kapacitet. Samtidigt så är både den 

Helige Anden och Fadern med också. Aslan, som är en bild för sonen – Jesus – är exempelvis 

son av Kejsaren-bortom-havet som man menar är Gud. Den helige anden framkommer också. 

På hebreiska och grekiska betyder det ordet andas. Aslan andas exempelvis på varelserna som 
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blivit stenstatyer i Häxan och lejonet, och då kommer de till liv. Aslan andas även på djuren 

han precis skapat i Min morbror trollkarlen, där hans andedräkt får dem att bli talande djur 

(Hooper 1996, 438-441).  

 

3.1.3 DEN SISTA TIDEN 

Den sista boken i Narniaberättelsen, Den sista striden, handlar om jordens undergång och 

domen och den boken kan kopplas ihop med Bibelns sista bok; Uppenbarelseboken. 

Uppenbarelseboken skrevs av aposteln Johannes och handlar om de syner han fått om jordens 

apokalyps, om domen, hur djävulen besegras och om Guds nya rike. Människorna har förts 

till Narnia i tider av oro. Det är dock inte alltid oroliga tider i Narnia, utan mellan 

människornas besök råder tusentals år fred och glädje råder. Alla världar, även Narnia, ska 

dock en dag gå under – utom Aslans egen värld (Lewis 1956, 793).  

 

Den sista striden handlar om apan Shift som klär ut åsnan Puzzel till Aslan genom att ta på 

honom ett lejonskinn. Sedan lurar de folket att Aslan har kommit och låter folket lyda det som 

Aslan befaller dem. Detta är en bild förmedlad av Lewis av hur Antikrist vill lura människor 

att tro på en falsk Gud (Abate &Weldy 2012, 165). Sedan utbryter en liten fejd mellan 

narnierna och apan och hans anhängare i stallet som växer sig större och blir till strid. Tash, 

den som carlormerna vördar, dyker upp i Den sista striden (Lewis 1956, 789	– 790). Medan 

carlormerna hävdar att Tash är den store Guden så hävdar Narnia att Aslan är den store. I 

berättelsen är Tash egentligen motsvarigheten med Satan (Abate &Weldy 2012, 156). I 

berättelse finns det en dörr som dvärgen Pogging känner på sig ”att vi alla ska, en efter en, gå 

igenom den svarta dörren innan morgonen randas” (Lewis 1956, 817). Den dörren 

symboliserar domen – att alla människor en dag ska bli dömda. När slutet nalkas står Aslan 

tillsammans med bland annat Lucy och Peter vid porten. Plötsligt får de syn på miljontals 

varelser, bland annat carlormer, jättar, talande djur som alla springer rakt mot Aslan och tittar 

in i hans ögon. När vissa varelser ser på Aslan fylls de av fruktan och hat, medan andra fylls 

av kärlek. De som fylls av kärlek springer in genom dörren vid Aslan, medan de andra 

varelserna försvinner in i en väldig skugga (Lewis 1956, 832). Genom den dörren har Peter 

och de andra kommit genom och befinner sig nu på en ny plats, en plats vi senare ska kalla 

det nya Narnia.  

 

Att det finns likheter mellan Bibelns Uppenbarelseboken och Den sista striden upptäcker vi 

när vi läser de båda böckerna. Både när vi ser på berättelserna i stort - att det handlar om 
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undergång, dom och en ny jord och någonting nytt - men också i detaljer. Vi får exempelvis 

möta odjur som draken i de båda böckerna. I Narnias berättelse får vi vara med om den sista 

tiden och i Uppenbarelseboken kan vi läsa liknande beskrivningar om hur den sista tiden 

kommer att vara. Det kommer att vara en svår tid. Stjärnor kommer att falla, mörker kommer 

täcka jorden och plågor och eld kommer att härja. Den sista tiden kommer inte att vara lätt, 

utan onda makter kommer att styra. När fruktan för Tash råder, så lugnar Tirian med att även 

om det nu är Tash de ser, så står de själva under den rätta Aslans beskydd och därför kan de 

vara lugna (Lewis 1956, 804). De som står på Jesus sida också är skyddade; ”Så älskade Gud 

världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha 

evigt liv […] den som tror på honom blir inte dömd” (Joh 3:16–18).  

 

3.1.4 DET NYA NARNIA OCH PARADISET 

Edmund, Peter och Lucy omkommer i en tågolycka, och kommer på den vägen till det nya 

Narnia. När Edmund beskriver händelsen säger han att han inte var rädd, mer upphetsad. 

Hans knä som han hade ont i, kände han plötsligt ingen smärta i. I detta land är allting tillåtet, 

alla frukter går och får ätas (Lewis 1956, 822–823). I det nya riket som Uppenbarelseboken 

talar om så läser vi att Gud ska ha sin boning mitt ibland människorna och ”Han skall torka 

alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och 

ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta” (Upp 21:4). För Lewis så var 

himlen viktig och central. Coran skriver att Lewis ”var övertygad om att detta bara var ett 

omklädningsrum där vi gör oss redo för den kommande, större världen” (Coran 2005, 62). 

Lewis hade ett evighetsperspektiv som vi kan märka av. Hela Narniaserien avslutas med att 

sätta punkt för historien och livet här, och blicka in till något mycket större. Evigheten och 

himlen finns där, och det är då allting börjar på riktigt.  
Och för oss är det här slutet på alla historierna, och vi kan ärligen säga att de alla levde lyckliga 

hädanefter. 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 2 i Den stora historien, som ingen på jorden har läst, som fortsätter i 

evigheters evighet och där varje kapitel är bättre än det föregående (Lewis 1956, 850).  

 

Nilsson poängterar i sin bok, Lewis syn och betoning på den fria viljan. Att ta emot Guds nåd 

och förlåtelse är en gåva, ett fritt val varje människa får göra. Alla människor har ett val, fria 

att välja men Lewis är i sin teologi tydlig med det kristna budskapet – du måste välja sida 

(Nilsson 1981, 84). Den fria viljan kan ibland leda till fel väg, som exempelvis Edmund som i 

början av berättelsen väljer Vita häxan. Han får dock chansen att välja Aslans sida senare, och 
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väljer då att göra det. Lewis ska ha sagt en gång till en vän, att det här med tro, himlen och 

frälsning egentligen är det så enkelt som att du bara öppnar en dörr. Gud stänger aldrig någon 

dörr, det kan bara du göra (Coren, 2005, 71). Lewis menade också att Gud inte skickar 

människor till helvetet, det är snarare deras val som en naturlig följd för hur de levt sina liv 

där de valt att leva utan Gud (Baker 2016, 183). Trots att många människor i Narnias 

berättelse får se Aslan med sina egna ögon är Narnias berättelse fylld med exempel på folk 

som inte väljer Aslan. Till exempel så hör Morbror Andrew också Aslans sång när Aslan 

skapar världen men han väljer att höra den som morrande och vrål istället (Lewis 1955, 81– 

82).  

 

Bara för att man föds på den goda sidan är det inte så att du automatiskt blir god bara för det 

utan det är något som varje varelse väljer. Aslan har exempelvis gett Narnias djur talets gåva. 

Den som inte visade sig värdig kunde dock förvandlas på nytt, och bli som de andra stackars 

djuren som finns i andra länder (Lewis 1956, 804–805). Detta händer exempelvis i Den sista 

striden, där den talande katten förvandlas till ett stumt djur efter att ha kamperat med apan. 

Bara för att du föds på den onda sidan är du inte för alltid dömd till det. Det finns alltid nåd 

och förlåtelse, och en människa kan alltid ändra sig om den vill. Edmund som var på Vita 

häxans sida väljer om och tillhör sen Aslan. När Rabadash ska få sin dom efter kriget han 

varit med i mot Narnierna i Hästen och hans pojke har Narnierna egentligen enligt lag rätt att 

döda honom. De är dock redo att släppa honom fri, om han går med på några villkor som vi 

inte får reda på. Helst plötsligt står Aslan med dem i rummet och säger  
”Tag dig till vara! Domen är nära förstående men än kan du undgå den. Förgät din stolthet – vad 

har du att yvas över? – och din vrede – vem har gjort dig något förnär? – och tag tacksamt emot 

den nåd dessa ädla kungar har visat dig” (Lewis 1954, 340).  

 

Rabadash erkänner att han vet vem Aslan är och hävdar att han är farlig, ond och hans 

motståndare men väljer ändå att inte tillhöra honom. Det finns alltså alltid chans att välja om 

med det är varje varelses eget val. I slutet av Narnias berättelse när bland annat Peter och 

Lucy och alla kungar och drottningarna från Narnia möts är inte Susan där. Då får vi veta, att 

”hon icke längre är en vän av Narnia” (Lewis 1956, 820). När folk pratar med henne om 

Narnia, hävdar hon att det bara var en löjlig lek de lekte när de var små. Susan har alltså gjort 

sitt val, och valt bort Narnia, och är därför inte tillsammans med de andra kungarna och 

drottningarna i det nya Narnia.  
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3.2 ISLAMOFOBI 

I Narnias värld finns ett land som heter Carlormen. Hur de folket och det landet framställs, 

har kritiker kritiserat Lewis för. Det stället, och de människorna som bor där, har kopplingar 

och accessioner gjorts med muslimer och vad vi skulle förknippa till muslimsk kultur. 

Pullman menar att Lewis skapar en bild av exempelvis att ljushyade är mycket bättre än 

mörkhyade personer (Pullman 1998).  

 

Genom att beskriva folket och omgivningen kan författaren styra hur denne vill att olika 

människor ska uppfattas. När Shasta hälsar på hos Narnias dvärgar i Hästen och hans pojke är 

huset och inredningen gjort i trä, med röd och vitrutig duk, vita gardiner och blommor på 

borden – ett ganska typiskt västerländskt hem och sätt att inreda på och en rätt stor skillnad 

mot de pelarklädda och mattbelagda salarna i Tashban som också beskrivs i boken. Maten 

som exempelvis fru Bäver bjuder Peter, Edmund, Susan och Lucy på är också vad vi skulle 

kalla typiskt västerländskt; bröd och smör, kaffe, ägg och svamp. I Carlormen så äter man 

bröd med olja, medan när Shasta får mat av Narniner, får han smör på sin macka (Lewis 1954, 

316). Maten i Carlormen beskrivs innehålla mycket lök och vitlök, eftersom att de mörkhyade 

männen som tillfångatar kungen Tirian och enhörningen Juvel, luktar just det (Lewis 1954, 

756). Rachel Towns skriver i C.S. Lewis – The Chronicles of Narnia att vad en person äter 

berättar mycket om vem personen är. Mat fångar läsarens uppmärksamhet, skapar personer en 

identitet som antingen är positiv eller negativ bild. I Narnia äter de som i berättelsen är goda, 

traditionell engelsk mat som exempelvis afternoon tea och paj, medan de som anses vara 

onda och de andra äter utländsk och en annan typ av mat. På så sätt skapas, med hjälp av 

maten, olika identiteter och personligheter menar Towns (Abate &Weldy 2012, 16). 

Arvidsson i sin tur skriver också att några av de viktigaste sätten att uttrycka etnisk identitet 

är genom musik, kläder och genom mat (Arvidsson 1995, 45).  

 

Samma resonemang som Towns bedriver om maten kan vi använda oss i hur Lewis beskriver 

Carlormen och carlormerna som folk. Det carlormska folket beskrivs både vara visa och 

artiga men besitter också en massa grymhet och är i Narnias berättelse de onda, medan Narnia 

och narnierna är de goda. (Duriez 146–147). Taylor sammanfattar det som att Narnierna är 

hjältar medan carlormerna är onda, lögnare och slavhandlare (Abate &Weldy 2012, 163). I 

Carlormen finns en stad kallad Tashban som är ett av världens underverk. Tashban är en 

handelsstad som ligger vid kusten och i hamnen ligger skepp redo att frakta till andra länder. 

Staden innehåller en massa gator och terrasser, apelsinträd, portvalv, arkader, tinnar och torn 
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och inne i staden finns en massa basarer. I staden finns också tempel, med en stor kupol som 

tillhör den store Guden Tash. Tashban är också fyllt av basarer där man kan köpa frukt och 

vin. Staden är omgiven av en stor, hög mur och varje morgon och kväll så öppnas och stängs 

stadens portar. Carlormen är ett varmt land och styrs av mörkhyade personer, som oftast är 

elaka och onda. Landet är hierarkiskt ordnat och styrt, majoriteten av befolkningen har lite, 

eller inga, rättigheter och slaveri förekommer. Flera gånger så betonas deras hudfärg när detta 

folk beskrivs. När kungen Tirian blir tillfångatagen av några mörkhyade carlormer så står det 

att en av männen bär hjälm, resten turban (Lewis 1956, 756).  

 

Kritiken om att Narnia innehåller islamofobiska tankegångar hänvisas framförallt till boken 

Hästen och hans pojke, samt Den sista striden. De böckerna beskriver nämligen carlormerna 

mest, motståndarna till Narnia. Så som Carlormen och dess folk beskrivs, det skulle kunna 

vara en beskrivning av islam menar man. Att det är just islam man dragit kopplingar till från 

Carlormen och dess folk finner vi belägg för i exempelvis de uttalanden som att de bär turban 

och att det finns minareter i staden. Det framkommer också i hur staden, maten, folket, 

samhället och allting styrs och då menar man att det som beskrivs är en västerländsk 

beskrivning av muslimer och ett muslimskt samhälle. Vita häxan som härstammar dessutom 

från något de i boken kallar Djinn (Lewis 1955, 160). Inom muslimsk mystik är Djinn, eller 

jinn som de också kallas, demoner. Det finns både jinner som är goda men också de som är 

onda. Vissa anses vara avgudadyrkare, andra är muslimer, omvända av Profeten Muhammed 

(Nationalencyklopedin, Jinner). Även här kan vi alltså dra ytterligare en koppling mellan de 

onda och islam.  

 

Det finns dock detaljer på att det inte är islam som Lewis rakt av beskriver. Vi kan 

exempelvis läsa att carlormerna pratar om Gudar i pluralform. Tash är den store Guden, men i 

deras tro så nämns även två Gudar till - Azarot och Sardina. Sardina är en mångudinna, som 

alla jungfrur hör till innan de gifter sig (Colin 2005, 141, 202). De nämns bland annat i 

Hästen och hans pojke då Aravis berättar att hon bett till dem när hon har flytt från bortgifte 

och nu vill skåda landet Narnia (Lewis 1954, 244). Inom islam finns det bara en Gud och det 

är Allah. I Sura 112 läser vi ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, 

av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas 

vid Honom” (Koranen 112:1-4). Här finns alltså en stor och betydande skillnad mellan 

carlormsk och islamsk teologi. För muslimer finns bara en Gud och om det inte är så, då 

beskriva något annat än islam.   
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Taylor tar upp flera exempel på kritiker som kritiserar Lewis för att uppmuntra till rasism 

genom hur han porträtterar Narnia och Carlormen. ”Swarthy, freedom-hating Carlomenes 

versus light-skinned, freedom-loving Narnians – which would you like better?” (Abate & 

Weldy 2012, 161). Klart läsaren gillar det goda Narnia mer, så som Lewis framställer det. 

Kritiker menar också att Lewis gör en demonisering av islam (Abate & Weldy 2012, 162). 

Vissa av Lewis anhängare ber om ursäkt för den rasism de uppfattar i Lewis böcker medan 

andra dementerar att Narnia uppmuntrar till rasism och att carlormerna inte alls symboliserar 

islam. De menar att Narnia faktiskt presenterar flera raser, exempelvis fauner och jättar och 

kentaurer. Narnia har vit hy och de onda carlormerna har mörk hy och därför är det enligt 

Taylor frestande att tänka att Lewis skapade två raser, och att deras utseende även 

symboliserar deras egenskaper (Abate & Weldy 2012, 162). Vi kan inte dra en skiljelinje 

mellan svarta och vita och göra en sida till en god eftersom bra och dåliga människor kommer 

att finnas överallt. I brev som Lewis skrivit säger han att vissa läsare menar att det sett en 

avgränsning mellan svarta och vita personer men att det faktiskt är så att motiv, på båda 

sidorna är blandade (Abate & Weldy 2012, 163). Han skriver också att det är fel ”put(ting) 

absolutely all the right, with no snags or reservations, on the side of the hero … and all the 

wrong on the side of the villain” och att det är fel att framställa en person så att läsaren tänker 

att fienden alltid är någon som är svart (Abate &Weldy 2012, 163). Om vi ser dessa 

uttalanden Lewis gjort, och läser hans berättelse märker vi att är det inte så att de från Narnia 

är helt fläckfria och att carlormerna helt onda. Lewis utmanar nämligen denna bild under 

berättelsen. I exempelvis Hästen och hans pojke slås mörkhyade carlormen Aravis och 

ljushyade Shasta ihop och tar följe med varandra. Under resans gång skyddar de varandra och 

samarbetar och blir varandras jämlikar och tillslut även varandras makar (Abate &Weldy 

2012, 165). Dessutom så är flera carlormer hjältar i historien, exempelvis Aravis som är med 

och räddar och varnar Narnia att de kommer bli anfallna.  

 

Taylor menar att det faktiskt förekommer rasism åt båda hållen genom hur dessa två grupper 

ser på varandra. Vissa carlormer anser att män från Narnia är vackra och attraktiva. Inte på 

grund av deras färg, utan för deras manlighet snarare. Den vita färgen symboliserar och 

associeras med demonisk ondska. Vita män är, för carlormer, fyllda med ondska och är 

barbarer och det ser vi exempelvis när Peter ska komma in i staden i Hästen och hans pojke 

då folket skriker det efter honom (Abate &Weldy 2012, 164). Taylor skriver att Lewis 

medvetet skapade stereotyper för att kunna kritisera de grunder som rasism är byggt på (Abate 
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&Weldy 2012, 169). Visst, de flesta som är goda är vita och de flesta som är onda är 

mörkhyade men det finns absolut undantag. Till exempel har faktiskt en av de ondaste i 

berättelsen, Vita häxan, just vit hy. Ens karaktär och ens egenskaper är alltså inte bunden till 

sin hudfärg. Om vi dessutom tar oss en titt, så ser vi att både carlormer och Narnier 

härstammar från Narnias Drottning Helen och Kung Frank som vi möter i Min morbror 

trollkarlen – kusken som råkar följa med in i Narnia och hans fru som Aslan sen gör till kung 

och drottning. Alla, både Narnier och de från Carlormen, härstammar alltså från samma 

personer och från samma ras (Abate &Weldy 2012, 172).  

 

Sedan får vi komma ihåg att Aslan inte tillhör någon speciell värld, eller speciellt land. Han 

står inte på något viss ras eller folkgrupps sida – han står på den goda sidan! Aslan, som är 

den perfekta varelsen och det perfekta exemplet i berättelsen, har dessutom ingen hudfärg - 

han är ju ett lejon. Hur Aslan agerar är något vi bör utgå ifrån, och han välkomnar både 

Narnier och carlormer till det riktiga Narnia. För honom är inte hudfärgen viktig, det är vad 

som är på insidan som spelar roll (Abate &Weldy 2012, 166). Till exempel ger han 

Rabbadash i Hästen och hans pojke chansen att få gå fri - en chans som han dock inte tar 

(Lewis 1954,340). I kapitlet i Den sista striden när alla varelser springer mot Aslan och 

stalldörren, så är det vissa som får springa in genom dörren, medan andra inte får det. Alla 

blickar in i Aslans ögon, och alla blir dömda. Bland de som förvinner in i skuggan och inte får 

komma in genom dörren finner vi en massa vita Narnier. Det visar på att platsen du växt upp 

på och färgen du har på din hy inte spelar någon roll. Det är vad och vem ditt hjärta ärar och 

älskar som är avgörande (Abate &Weldy 2012, 165). När Lucy tittar ut över det nya Narnia i 

Den stora striden så finns också Tashban med i landskapet. Det visar på att i den carlormska 

kulturen så finns det bra saker som finns och håller in i evigheten (Abate &Weldy 2012, 175).  

 

Lewis kritiseras för att romantisera öst och skapa myter och berättelser om öst, genom 

carlormerna och genom Narnias berättelse (Abate &Weldy 2012, 172). När Lewis porträtterar 

öst utgår han nog från den västerländska och europeiska uppfattning han hade om öst. Att ha 

ett eurocentriskt tänkande och tro att sin egna etiska grupp man själv tillhör är överlägsen 

kanske vi kan tillskriva Lewis (Abate &Weldy 2012, 161). Kanske är det inte medvetet men 

tiden och samhället som Lewis växte upp i har troligtvis påverkat honom. När Lewis växer 

upp har Storbritannien stor makt, mycket inflytande och engelsmännen hade nog en rätt 

patriotisk bild av England som stormakt. När Lewis börjar skriva Narniaböckerna så håller 

många av Storbritanniens kolonier att skaffa sig egen självständighet och Indien är först ut. 
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En rasistisk och stereotypisk bild av mellanöstern som land och folk fanns i Lewis kultur och 

det har varit med och färgat hans ögon menar Taylor (Abate &Weldy 2012, 162). Vi måste 

komma ihåg och påminna oss om hur samhället såg ut när Lewis växte upp och hur den 

kontexten har format honom, hans tänkande och hans sätt att se på världen. Under hans livstid 

var rasistiska attityder rätt så accepterade - något de flesta idag aldrig skulle acceptera. Det 

sätt och det stilistiska drag och knep som Lewis skrev använde sig av kanske vi inte förstår 

om vi läser böckerna nu idag (Abate &Weldy 2012, 177). 

 

Lewis ansåg att alla människor handlar efter fri vilja och därför också ansvariga för sina 

handlingar (Baker 2016, 175). Både för kristna och muslimer är den yttersta dagen och 

yttersta domen central. Det kommer en dag då människan ska stå till svars inför Guds tron. 

Muslimer tänker att alla är ansvariga för sina egna handlingar och ska dömas efter det som 

finns nedskrivet i gärningarnas bok. Allah är den som dömer, och han är barmhärtig och 

allsmäktig: ”Vet du inte att Gud äger herraväldet över himlarna och jorden? Han straffar den 

Han vill och förlåter den Han vill; Gud har allt i Sin makt” (Bernström 2002, 5:40). 

Människan kommer att bli dömd antingen till himlen eller till helvetet. Himlen är fylld av 

frid, vackra trädgårdar, god mat och frukt och harmoni. De som inte kommer till himlen 

kommer till helvetet där det för alltid kommer att vara skilda från Gud (Esposito 2011, 60 & 

Bernström 2002, 18:29). Både kristna och muslimer tänker alltså att Gud en dag ska döma 

alla. Den stora skillnaden är att enligt de kristna, och enligt Lewis, så är vägen till förlåtelse, 

himlen och Gud endast möjlig genom Jesus. Jesus säger själv ”Jag är vägen, sanningen och 

livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). För muslimer är Jesus endast en 

profet och Gud är inte tre utan Gud är en. Goldthwaite skriver att ”it was not a need to reveal 

Christ to children but to have a place where Lewis could pass judgement on people with 

impunity” (Goldthwaite 1996, 242). Kanske är det här som de islamofobiska kritiken kommer 

in. I dagens samhälle finns stor utbredning av rädsla för islam, och kanske fanns den redan på 

Lewis tid. För Lewis var det som hände efter döden väldigt viktig och central. Genom Jesus 

finns ett erbjudande om en evighet tillsammans med honom - ett evighetsperspektiv som var 

väldigt central i Lewis liv och teologi. Eftersom muslimer endast tror att Jesus var en profet 

missar de själva grundstenen i den kristna tron som Lewis bekände sig till. Därav finns en 

motsättning mellan Lewis och muslimer där Lewis anser att muslimer missar den viktigaste 

poängen och därav också detta erbjudande. Lewis är ganska hård i hur han bemöter och 

beskriver Carlormen i böckerna och det har lett till att han ibland fått stämpel som islamofob.  
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3.3 KVINNOSYN I BERÄTTELSEN OM NARNIA 
Lewis har även fått kritik för hans kvinnosyn och hur han framställer kvinnligt och manligt. 

Kritiker som Goldthwaite har uttalat sig om Lewis och sagt att ”Femininity he saw as an 

imperfection, the sin of Eve” (Goldthwaite 230) och Pullman anser att Lewis framför en 

politik där män är bättre än kvinnor och att Lewis allmänt inte tyckte om kvinnor (Pullman 

1998). I varje berättelse är det lika många flickor som killar som paras ihop med varandra. 

Bland syskonen Pavensie finns det två flickor och två pojkar. Polly och Digory utgör ett par 

och Jill och Eustace ett annat och i de båda paren är det en kille och en flicka. Lucy och de 

andra flickorna har alla viktiga och betydande roller, till exempel får Susan och Lucy till 

exempel vara vittnen till när Aslan dör – en stor händelse med stor betydelse vilket är ett 

privilegium. Lucy och Polly får vara de som leder vägen in för de andra in till Narnias värld, 

och Lucy verkar genom berättelsen ligga lite extra varmt om Aslans hjärta. Jill lurar med 

hjälp av sin pilbåge fienden och Aravis är med och varnar för Carlormerna. Alla dessa 

kvinnor visar på stort mod och tapperhet. Samtidigt menar Rodriguez att Narnia är en värld 

för pojkar (Abate &Weldy 2012, 190).  

 

Både Häxan och lejonet samt Min morbror trollkarlen har i sina handlingar två flickor, Lucy 

respektive Polly, som är startare av äventyren till Narnia. Polly är den som först tar på sig 

ringen som tar hon och Digory till en annan värld, och det är Lucy som först tar sig in till 

Narnia via garderoben och som senare tar med sig sina syskon dit. Båda de böckerna börjar 

med två flickor som får vara med om ett stort äventyr, men som senare blir killarnas äventyr. 

Detta skriver i Susana Rodriguez i sitt kapitel om könsparadoxer i C.S. Lewis – the Cronicles 

of Narnia. Ofta står kvinnorna vid sidan om pojkarna på deras äventyr. Kvinnor kan vara de 

som startar och upptäcker nya ställen och äventyr, och de kan stå bredvid och vittna olika 

händelser, men det är det, senare är det killarna som får ta över. Rodriguez menar att den 

bilden som Lewis ger är problematiskt, att äventyr är för killar och kvinnor kan stå bredvid 

och titta. Är det bara män som kan leda äventyr och strider? (Abate &Weldy 2012, 193–194).  

 

När barnen får julklappar av tomten så får Peter ett svärd och en sköld, Susan får ett horn och 

en pilbåge, och Lucy en flaska av glas med läkemedel som de sårade skulle dricka för att bli 

friska. När Susan får sin pilbåge säger Aslan att hon bara ska använda pilbågen i yttersta nöd 

eftersom att han inte vill att hon ska delta i striden. Samma sak säger han till Lucy om hennes 

dolk. Ur ett genusperspektiv kan vi ifrågasätta varför kvinnorna i familjen inte får delta i strid. 

Med Lucys gåva som hon får kan hon istället, likt en sjuksköterska, ta hand om andras sår och 



	

	 27	

Susan kan med hjälp av sitt horn tillkalla på hjälp, något som kan vara bra att ha för en ung 

flicka i nöd. Arvidsson skriver att traditionellt förknippas kvinnor ofta med exempelvis mer 

vårdande uppgifter (Arvidsson 2001, 58) och den bilden upprätthåller Lewis här.  

 

Vita häxan är inte en människa - inte en dotter av Eva. Hon kommer från fader Adams första 

hustru, hon de kallar Lilith som härstammar från något de i boken kallar Djinn samt från 

jättarna (Lewis 1955, 160–161). Vita häxan har utropat sig till att vara drottning, och vill att 

vi ska tro att hon är människa trots att det inte finns en enda droppe människoblod i hennes 

kropp och är därför allt igenom ond. Varför Vita häxan är just en kvinna kan man analysera 

och fråga sig. Uppenbarelseboken talar om en sköka som jordens invånare bedrivit otukt med 

och ur hennes vredesvin har folk druckit. Hon kallar sig själv drottning och hon är modern till 

skökorna och skändligheterna på jorden. Gud straffar henne och hon drabbas av sorg och svält 

och död. Herren störtar tillslut skökan (Upp 17–18). Inom gnostisk, kristen mytologi så är 

Lilith Adams första fru. Lilith vill överta världen och det gör hon genom sin sexualitet och 

genom att förföra, få makt över männen (Abate &Weldy 2012, 94 & 195). Hon anses alltså 

som farlig och det tack vare hennes sexualitet. Inom judisk mytologi ses Lilith som demonisk 

och som drottning i ondskans maktsfär. Lilith kunde fara bort från Gud, genom att uttala hans 

outtalbara namn. På medeltiden skapades amuletter som skulle skydda barn och kvinnor från 

henne. I Bibeln nämns hon som sen förhärjande ökendemon (Nationalencyklopedin, Lilith & 

Jesaja 34:14). Det är alltså ingen positiv bild förmedlas och det är just kvinnans sexualitet 

som gör henne farlig.  

 

Vita häxan beskrivs av Digory som bland den vackraste varelsen han sett och han beskriver 

hennes skönhet i Min morbror trollkarlen. Hennes främsta styrka är dock inte att skapa, utan 

att förstöra och bryta ner och med hjälp av sin skönhet får hon folk att lyda henne. Aslan och 

Vita Häxans roller i böckerna visar också på manliga och kvinnliga roller. Aslan är en manlig 

figur, medan Vita häxan är kvinnlig. Aslan är god och Vita häxan är destruktiv och elak. 

Aslan står dock för skapandet, medan hon snarare står för förstörelse. Biologiskt sett är 

skapandet någonting kvinnligt men nu har den maskulina Aslan dessa drag i sig så alltså har 

Aslan både egenskaper som anses vara kvinnliga, och de som anses vara manliga (Abate 

&Weldy 2012, 192-193).   

 

Aslan och pojkarna i Narnia har rätt maskulina, traditionella roller medan flickorna är mycket 

mera feminina. Uppdelningen kring maten är också väldigt traditionell. I Häxan och lejonet är 



	

	 28	

det exempelvis fru Bäver som lagar och fixar mat till alla medan Peter och herr Bäver går ut 

och fångar fisk till middagen. En rätt traditionell uppdelning där mannen ansvarar för 

jagandet och insamlandet av mat medan kvinnan ansvarar för att tillaga den (Abate &Weldy 

2012, 23). Man kan dock fråga sig om böckerna ska spegla ett medeltida, feodalt samhälle. 

Samtidigt finns det många exempel på hur Lewis gör hål på stereotypiska könsroller. När 

Narnia till exempel fallit i Den sista striden börjar Lucy gråta - något som kommenteras av 

Peter. Kritiker skulle påpeka det faktum att tårar och känslor anses vara ett typiskt kvinnligt 

drag, och att män är tuffare och därför inte gråter. Men, Tirian ger här Peter svar på tal, och 

frågar varför hon inte skulle gråta? De har ju någonting att sörja, och Tirian gråter också själv 

(Lewis 1956, 835).  

 

I Narnias genusdebatt tas exemplet att Susan väljer att inte tillhöra Narnia ofta upp. När vi får 

reda på att Susan valt bort Narnia i Den sista stride får vi också veta att nu ”tänker Susan 

aldrig på något annat än kläder och fester. Hon var alltid så galen i att bli vuxen” (Lewis 

1956, 820). Susan håller på att växa och bli stor, något som Pullman kritiserar Lewis för – att 

inte låta sina karaktärer växa upp utan att han fortsätter låter dem vara barn (Pullman 1998). 

Rodriguez skriver att ”A sexualized girl, which Susan is running the risk of becomming quite 

willingly and quickly, cannot exist in Narnia for fear they grow into womenlike the 

antagonistic witches” (Abate &Weldy 2012, 195). När puberteten och det sexuella drar igång 

hos en kvinna är kvinnan inte lägre maktlös (Abate &Weldy 2012, 196). Samtidigt är 

drottning Helen stor, men hon är i för sig gift med den före detta kusken i Min morbror 

trollkarlen. Vad som händer med Susan i framtiden vet vi dock inte skriver Lewis i ett brev 

och lämnar därmed framtiden för Susan öppen. Hon finns kvar och lever i London och det 

finns tid och chans för henne att åter igen återvända till Aslans land (Letters 1995, 67).  

 

  



	

	 29	

4. DISKUSSION 
När jag läst böckerna om Narnia finner jag både kristen teologi och budskap från Bibeln där i. 

Detta framkommer mer eller mindre tydligt. Det kommer fram i helhetsberättelsen som 

handlar om skapelsen, hur ondskan kommer in i världen, om kampen mellan gott och ont, hur 

godhet vinner och om hur en ny värld skapas. Ganska exakt skulle vi också kunna beskriva 

Bibeln. Det framkommer också i detaljer med exempel som att Aslan är ett lejon och att 

Bibeln pratar om Lejonet av Juda och i detaljer som att Aslan inte gjorde något motstånd när 

han blev tillfångatagen och dödad - likt Jesus som inte heller gjorde det.  

 

Lewis skriver utifrån ett kristocentriskt perspektiv där Aslan, och då också Jesus, är i centrum. 

Genom att tro på Aslan och tro på Jesus så blir du räddad och du kommer att få komma till 

himlen. Ett tydligt och fantastiskt budskap – för alla som tror på det. För alla som dock inte 

tänker och tycker som Lewis så kan detta dock bli problematiskt. Den kristna tron är det som 

står i centrum och gör att andra tankesätt och tankegångar hamnar i skymundan. Allt annat än 

att bekänna Aslan och då kristen tro, det är fel tro. Lewis är tydlig med att du måste göra ett 

val och detta påverkar berättelsen. Att välja att stå på Aslans - och den goda sidan - är det som 

är optimalt och den enda möjligheten att få komma in i det nya Narnia. De som inte bekänner 

sig till Aslan försvinner i en stor skugga men mer exakt vad som händer efter det får vi inte 

reda på. Aslan är en bild för Jesus och de som bekänner Aslan kan man då säga representerar 

de kristna. Om vi då tolkar det vidare så kan vi säga att de som inte bekänner sig till den 

kristna tron och Jesus, de kommer inte att komma in till himlen efter domen. På så sätt 

förkastar Lewis på ett sätt alla som inte bekänner sig till Aslan utan har en annan teologi.  

 

Så, på frågan om Lewis har en eurocentrisk och kristocentrisk bild av världen skulle jag 

absolut svara ja. Han utgår och skriver ifrån en bild där västvärlden och hans egna etniska 

grupp är idealet och utgångspunkten och Carlormen får en stereotypisk nidbild om hur öst är. 

Han är från Irland och han är kristen och det påverkar hans sätt att se på världen och på hans 

författarskap, vare sig han har varit medveten om det eller inte. Han skriver med ett 

underliggande budskap där den kristna tron får lysa igenom berättelsen. I och med hans 

intentioner och hans budskap med böckerna så finner jag att han är väldigt kristocentrisk – 

något som både är positivt och negativt. För honom var den kristna tron grunden i hans liv 

och att ha Jesus och kristna tron som centrum var ju det Lewis ville och strävade efter. Det 

som dock kan bli negativt är om det gör att andra grupper och tankesätt ses ner på. För folk 
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som inte tycker som honom kan det bli problematiskt att han hävdar att han sitter på den 

absoluta sanningen. Om man inte tänker som honom - då tänker och tycker man fel. Samtidigt 

ville inte Lewis hymla med budskapet och han var som jag tidigare nämnt väldigt tydlig med 

att varje människa måste välja sida. Även Goldthwaites uttalande om att ”the idea of 

Northenness everywhere chills the air in Narnia” (Goldthwaite, 1996, 238) kan jag absolut 

hålla med honom om. Det ljusa, brittiska och det som känns och beskrivs som igenkännande, 

är tryggt, gott och idealet. Motsatsen till detta kommer fram när Carlormen beskrivs med dess 

exotiska kultur, främmande smaker, mörka hudfärger, annan mentalitet och strängare regler. 

Faktum är att det är en god narnier som läsaren vill identifiera sig med, ingen annan.  

 

Att Lewis är euro- och kristocentrisk påverkar hans framställning av exempelvis Carlormen. I 

och med att det är det kristna och väst som anses vara idealet, blir öst och Carlormen 

någonting farligt och främmande. Den sidan och den kulturen är inget man vill förknippa sig 

med, utan något man ska ta avstånd ifrån. På frågan om Carlormen som folk och dess religion 

är synonymt med islam svarar jag ändå nej. Visst, det finns vissa drag, likheter och 

kopplingar som gör att läsaren kan associera det folket med muslimer, exempelvis att männen 

bär turban och att det i staden finns en massa minareter och basarer. Sedan finns det dock drag 

vilka pekar mot denna koppling. Exempelvis så poängterar man tydligt inom islam att det 

finns bara en Gud medan Narnia nämner att carlormerna har två Gudar till, utöver den store 

Guden Tash. Som jag ser på saken så tror jag att Lewis ville får fram vad man kan kalla rätt 

tro. För det är ju så att Lewis tänkte att muslimerna tror och tycker fel, eftersom att de inte 

bekänner Jesus och den tro som Lewis hade. För honom som kristen så finns ju en 

motsättning till muslimer och islam. Sedan få vi komma ihåg att det är en skillnad på att tycka 

illa om vad någon tycker och att tycka illa om någon. Om jag ska försvara Lewis tror jag inte 

att han tyckte illa om muslimer som folk, utan han tyckte i så fall inte om deras teologi och 

det är en stor och viktig skillnad. Jag tror inte att Lewis motsätter sig en specifik religiös 

inriktning, utan snarare tankar, beteenden och teologi som inte går ihop med hans kristna syn. 

Det är inte bara Carlormer som handlar och tänker fel, det är även Narnier. Han beskriver ju 

till exempel hur många av Narnierna börjar ära den falska Aslan i Den sista striden, något 

som verkligen inte anses vara bra. Vi behöver också påminnas oss om den fria viljan och 

chansen att välja om som återkommer genom hela Narnias berättelse. Bara för att du är 

narnier i början betyder det inte att du för alltid kommer vara god och att du automatiskt 

kommer att komma till det nya Narnia. Så är det exempelvis inte i fallet med Susan eller den 

talande katten som tidigare nämnts. Samma sak åt andra hållet, bara för att du är carlorm så 
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betyder det inte att du inte kan ändra dig och stå på Narnias och Aslans sida. Fler gånger i 

Narnias böcker får carlormer en chans att vända om till Aslan. Än en gång kan jag ta upp 

exemplet med Rabadash som är en elak carlormen vilken Aslan ger en ny chans. Oavsett vem 

du är, eller vilken bakgrund du har så finns alltid en ny chans och ny förlåtelse. Det Lewis gör 

är att låta sina karaktärer se bortom ras, bakgrund och ger dem alla en ny chans. Lewis vill att 

folk ska tycka som honom men vem som tycker det spelar ingen roll. Vem du än är, vad du än 

gjort så är det vad som finns på insidan som spelar roll, samt att du vill stå på Aslans sida.  

 

Sedan måste vi också se honom i hans kontext och undersöka samhället som Lewis växte upp 

i. Att beskriva Lewis med orden islamofob är kanske att ta i. Vi kan inte bara säga rakt av att 

Lewis är islamofob och kvinnohatare som Pullman skulle vilja hävda utan vi måste se på 

allting ur ett större perspektiv i en kontext där dessa tankar var mycket mer vanliga och 

accepterade. Ordet islamofob med dess mening fanns inte alls på samma sätt på Lewis tid som 

det gör nu idag. När Pullman skriver artikeln The Dark side of Narnia så publicerar han den 

på nittiotalet – ungefär 50 år efter att böckerna om Narnia släppts. Då har ideal och sätt att se 

på världen förändrats under den tiden, exempelvis på grund av ökat resande och användande 

av medier. Om Lewis hade skrivit böckerna nu idag, så tror jag att han kanske hade stämplats 

som islamofob. Det sätt som han beskriver och framställer öst, Carlormen och dess folk skulle 

förmodligen kritiseras av väldigt många tror jag, och frågan är om han ens hade fått ge ut 

böckerna om de skrivits nu idag?  

 

Även Lewis kvinnosyn måste ses i sin kontext. På frågan om det finns goda grunder att 

kritisera Narniaböckerna för att ha en stereotypisk och förnedrande bild av kvinnor så svarar 

jag ja. Kvinnorna i berättelsen har mycket mer traditionella, kvinnliga roller där de lagar mat, 

visar omsorg och inte deltar i strid. Männen däremot ska vara mer tuffa, jaga och vara med 

och strida. Att uppdelningen är sådan ser vi tydligt när vi läser böckerna. Den synen på 

kvinnor och män var normen när Lewis växte upp och levde. I det samhälle jag växer upp i nu 

skulle de flesta tycka mans- och kvinnorollerna som beskrivs i Narnia är alldeles för 

traditionella. Samhället förändras, och så även normer och attityder. Hade Lewis vuxit upp i 

dagens samhälle hade nog hans världsbild sett annorlunda ut tror jag. Kanske, och säkerligen, 

hade även hans böcker gjort det också.    

 

Om vi ska titta på Narniaböckerna ur ett skolperspektiv och lärandeperspektiv skulle jag säga 

att det finns goda chanser till lärande, analysering och diskussion av Narnia med eleverna. 
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Problemet är bara tiden. I och med att religionsämnet på gymnasiet endast är på 50 poäng, och 

inte innehåller så många timmar skulle jag kanske inte rekommendera att läsa Narnia inom 

den kursen. I kursplanen finns det mycket man ska hinna med, därav ser jag ingen direkt 

poäng och möjlighet att prioritera att läsa en Narniabok. I så fall skulle jag nog hellre som 

lärare visa filmatiseringen av Häxan och lejonet och föra en diskussion utifrån den. Däremot 

ser jag möjligheter att jobba ämnesöverskridande och tillsammans med andra lärare och 

ämnen angripa Narnia. På så sätt skulle vi till exempel få med mål från svenskan eller 

engelskans kursplaner och kombinera det med religionens kursplan. I den svenska kursplanen 

står det bland annat att undervisningen ska behandla skönlitteratur och hur exempelvis kultur 

och samhället har format olika författare. Kursen ska också behandla olika grunder för 

tolkningar och olika perspektiv, och hur man kan argumentera för dessa tolkningar (Läroplan 

för svenska, Lgy11 2016:3). Här skulle man alltså som lärare kunna ta upp hur man kan tänka 

om kritiken som Lewis fått för sin syn på kvinnor och kristocentriska hållning, och hur han 

formats av sin tid och det samhälle som han fick växa upp i. Att läsa Narnia i skolan och 

använda den i undervisningen är något flera lärare jag känner gör. Trots att den innehåller 

rasistiska och islamofobiska delar behöver vi inte utesluta Narniaböckerna i 

skolundervisningen. Istället kan vi använda dessa berättelser och dess innehåll för att föra en 

diskussion och analys kring detta.  

 

Att ändra och skriva om Narniaböckerna så att normer och attityder passar bättre mot dagens 

sådana, finner jag varken aktuellt eller relevant. Samhället förändras och det måste vi vara 

medvetna om. Detta är dessutom svårt eftersom vi skulle behöva ändra grundbeskrivningar 

som exempelvis vad kvinnorna har för roll samt porträtteringen av Carlormen i berättelsen. 

Lättare hade varit om det bara var ett ord vi hade behövt byta ut. Kanske ska vi istället låta 

berättelserna vara, reflektera över dem och föra en diskussion med varandra och våra barn då 

vi läser dem. Vissa saker i böckerna är problematiska och det får, och bör, vi prata om. Vi kan 

istället använda de problematiska delarna i böckerna om Narnia till att föra en god diskussion 

med våra barn där vi kan förklara att historien och samhället förändras, men att folk tänkte 

och tyckte så här förut. När vi läser Narnia med det perspektivet och den ödmjukheten, kan 

läsaren finna många förklaringar till de delar som kan verka problematiska.  
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5. SLUTSATS 
Som slutsats så kan vi finna både islamofobiska delar och kvinnoförnedrande beskrivningar i 

Narnias berättelse. Det finns dock saker som problematiserar och ständigt utmanar dessa 

bilder. Kvinnorna och männen har uppdelade traditionella roller. Kvinnans roll är passiv och 

mer vårdande. Carlormen och dess folk beskrivs med ord och termer som gör att läsaren kan 

förknippa det med islam. Att det fullt ut är islam som presenteras stämmer dock inte. I Narnia 

nämns till exempel flera Gudar och om det är något som islam är väldigt tydlig med, så är det 

att det bara finns en Gud. Ju mer jag läst och ju mer jag analyserat har jag insett hur mycket 

tanke det finns bakom berättelsen – både i helhet och i detaljer. Även om det finns 

islamofobiska delar och kvinnoförnedrande beskrivningar i böckerna finns bortom det ett 

budskap om att det egentligen inte spelar någon roll. En dag kommer vi enligt Lewis att stå 

framför Gud och dömas. Då spelar varken kön eller etnicitet någon roll. Det viktigaste är vad 

du tror på, vem du är på insidan och vem sida du står på. Det är budskapet Lewis framförallt 

vill framföra. 
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6. SAMMANFATTNING 
I detta arbete har jag ur Narniasserien läst Min morbror trollkarlen, Häxan och lejonet, 

Hästen och hans pojke samt Den sista striden. Jag har utgått ifrån tre teman - Bibeln och 

kristen tro i Narnias berättelse, Islamofobi samt Kvinnosyn i berättelsen om Narnia. Lewis 

har fått utstå mycket kritik för hur han porträtterar både landet Carlormen och dess folk, samt 

för hur han framställer kvinnor. Kritiker som Philip Pullman menar att Lewis framför en bild 

där ljushyade är bättre än mörkhyade. Det har även dragits kopplingar mellan Carlormen och 

islam och muslimer. Carlormen och dess folk är de onda i berättelsen, och folket där beskrivs 

vara mörkhyade, lukta vitlök, vara goda berättare och bära turban. De gifter även bort sina 

döttrar, de bedriver slavhandel och i staden Tashban finns en massa minareter. Den 

beskrivningen är nog vad vi skulle kunna kalla en västerländsk, stereotypisk nidbild av öst, 

muslimer och dess kultur. De goda i berättelsen är Narnia och narnier, och det är dessa läsaren 

vill identifiera sig med.  

 

Kvinnosynen i Narnia är väldigt stereotypisk och traditionell. Kvinnorna i berättelsen 

uppmanas att inte delta i strid, och de hamnar istället som åskådare vid sidan av. Det är 

männen som står för jagandet och insamlandet av mat, medan kvinnorna tillagar den. Många 

skulle hävda att Narnia inte framför en jämställd bild och jag håller absolut med om detta. 

Trots att kvinnosynen är väldigt traditionell och trots att Lucy och Susan uppmanas att inte 

delta i krig, så får de dock andra viktiga roller. Jag skulle inte hävda att män framställs som 

bättre än kvinnor, de är lika mycket värda men har dock olika roller.  

 

Att som läsare göra en koppling mellan Carlormen och dess folk och islam och muslimer 

finns det grund för. Hur det landet, och hur det folket beskrivs skulle mycket väl kunna vara 

en porträttering av muslimer. Samtidigt finns det också saker som pekar mot att det inte är 

just exakt islam som Lewis pekar mot. Inom islam tror man på en Gud, medan åtminstone tre 

gudar eller gudinnor nämns inom carlormsk tro. Jag tror inte att Lewis var mot just muslimer 

som människor, utan snarare dess teologi. För Lewis var Jesus, och det han gjort på korset det 

centrala, samt himlen. Jesus är enligt Lewis vägen till himlen, och eftersom att muslimer inte 

bekänner Jesus som Gud, utan endast som en profet så missar muslimer, enligt Lewis, det 

viktiga. Lewis ville nog snarare visa vad som inte är bra och rätt, och peka på vad enligt hans 

övertygelse var rätt tro. Hans tro, Bibelns budskap och den kristna teologin framkommer 
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ganska tydligt i berättelsen om Narnia, både i detaljer och i helheten. I Narnia är kampen 

mellan det goda och det onda i centrum där det goda till sist vinner. Aslan, som är en bild för 

Jesus, finns med i alla berättelserna. I Häxan och lejonet så offrar han sitt liv istället för att 

låta Edmund straffas till döden av Vita häxan, men uppstår sedan. De kristna kopplingarna är 

tydliga om man letar efter dem, och Lewis har själv sagt att Narnia har ett djupare budskap. 

Lewis är rätt kristocentrisk och eurocentrisk i sitt skrivande vilket också påverkar hans 

berättelse. Han skriver utifrån den världsbild han har, och det som ligger utanför den 

världsbilden framställs som främmande, och rent utav skrämmande och fel. Det är nog det 

som ligger till grund för den kritik han fått för framställningen av landet Carlormen.  

 

Samtidigt måste vi se Lewis i hans kontext. Hur man såg på kvinnor och deras roller, samt på 

främmande länder, öst och muslimer skiljer sig från dagens bild och samhällstänk och det 

måste vi ha med i vår åtanke tycker jag. Sedan är det så att bara för att du är från Carlormen, 

så betyder det inte att du automatiskt är ond och inte kommer att komma in till det nya Narnia 

som skapas i Den sista striden. Oavsett vem du är, vad du gjort och var du kommer ifrån finns 

möjligheten att stå på Aslans sida. Bara för att du är född i Narnia, så betyder det inte att du 

automatiskt ska få komma in till det nya Narnia. När alla skapade varelser springer genom 

dörren, in mot det nya Narnia, är det varelser av alla typer och etniciteter. Då spelade etnicitet 

ingen roll utan huvudsaken var, vad var och en trodde och kämpade för.  

 

Kvinnosynen i Narnias böcker är traditionell. Kanske kan man hävda att Lewis beskriver 

islam och muslimer när han skriver om det onda Carlormen. Att läsa böckerna idag, när vi 

lever i ett annat samhälle och har en annan samhällssyn kan därför leda till ifråga sättande av 

hur vissa saker framställs. Det finns alltid flera sidor av samma mynt, och jag tycker att 

mycket av kritiken som finns går att besvara på ett eller annat sätt. Det har jag försökt beröra i 

denna uppsats och trots att det finns så mycket mer att skriva om och upptäcka i böckerna om 

Narnia, så hoppas jag att detta på något sätt har satt igång läsarens tankar.   
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