
Boken "Harry Potter og de vises stein" er den første boken i Harry Potter-serien 
skrevet av J.K. Rowling. Den handler om en ung gutt ved navn Harry Potter, som 
finner ut at han er en berømt trollmann og at han kan begynne på Hogwarts skole for 
hekseri og trolldom. Han reiser til skolen og blir kjent med nye venner og fiender. Det 
er særlig gutten Ronny Wiltersen og piken Hermine Grang som blir hans aller beste 
venner på denne skolen. 

I boken blir vi introdusert for hvordan Harry må bekjempe den onde trollmannen 
Lord Voldemort, som drepte hans foreldre. Boken beskriver Harry's eventyr og 
opplevelser på Hogwarts skole, og leder leseren inn i en verden av magi og mystikk.

Sentralt i boken er en gammel profeti som sier at den ene som kan beseire den onde 
trollmannen Lord Voldemort er sønnen til Lily og James Potter, og dette viser seg å 
være Harry. Lord Voldemort prøver å drepe Harry for å hindre profetien i å gå i 
oppfyllelse, men Harry overlever angrepet. 

Gjennom boken leser vi om hvordan Harry, hans venn Ronny og hans venninne 
Hermine kommer over en rekke gåter og ledetråder som fører dem til å oppdage at 
Voldemort har gjort et forsøk på å gjenopplive sin egen kraft gjennom å skaffe seg en 
magisk stein som er plassert i skolens underjordiske kammer.

De tre vennene bestemmer seg for å hindre Lord Voldemort og hans tilhengere i å 
skaffe steinen og dermed hindre ham i å gjenopplive sin kraft. De går gjennom flere 
farlige opplevelser, inkludert å møte en rekke skremmende monstre, for å nå steinen 
før Lord Voldemort, og til slutt lykkes de å ødelegge den og dermed hindre Lord 
Voldemort i å gjenopplive sin kraft.



I "Harry Potter og de vises stein," må Harry Potter overvinne en rekke 
hindringer i sitt liv.  Noen av de viktigste hindringene han må overvinne er:

1) Å håndtere den nye og magiske verdenen han har blitt kjent med, som 
kan være overveldende og forvirrende for ham i begynnelsen.

2) Å håndtere følelsene av ensomhet og isolasjon som han føler som en 
følge av å være den personen alle snakker om og som han ikke helt selv 
skjønner hva handler om!

3) Å finne og bekjempe Lord Voldemort og hans tilhengere som har prøvd å 
drepe ham og som fortsetter å utgjøre en trussel mot Harry sitt liv.

4) Å løse gåter og ledetråder som hjelper ham å oppdage hva Lord 
Voldemort har planlagt og hvor han kan finne den magiske steinen.

5) Å møte og bekjempe en rekke farlige monstre og andre skremmende 
skapninger som er plassert for å beskytte den magiske steinen.

6) Å lære å stole på og samarbeide med hans nye venner, Ronny og 
Hermine, som hjelper ham med å bekjempe Lord Voldemort og finne den 
magiske steinen.



"Harry Potter"-serien av J.K. Rowling inneholder flere symboler og motiver som 
refererer til bibelske temaer og historier. Noen eksempler på dette inkluderer:

Skaperen av liv: En av de sentrale figurene i "Harry Potter"-serien er Lord Voldemort, 
også kjent som "den som ikke skal nevnes" som representerer det ultimate ondet. 
Han prøver å ødelegge liv og å ta livet til andre. Denne karakteren kan bli sett som et 
symbol på Satan som prøver å ødelegge Guds skapninger.

Offer og frelse: Harry Potter er det ultimate offeret som ofrer seg selv for å redde 
andre. I boken "Harry Potter og Dødstalismanene" gir Harry opp sitt egen liv for å 
beseire Voldemort i det ultimate offer, lignende det bibelske motivet om Jesus som 
gir opp sitt liv for å frelse menneskeheten.

Gud som beskytter : I "Harry Potter" er det flere figurer som representerer 
beskyttere og mentorer som hjelper Harry og hans vennene i deres kamp mot ondet. 
Albus Dumbledore kan sees som en figur som representerer Gud som beskytter og 
veileder sine tilhengere på vei mot frelse.

Det onde som prøver å friste : I "Harry Potter" serien, Lord Voldemort og hans 
tilhengere prøver ofte å friste Harry og hans venner til å delta i deres onde planer, 
noe som minner om Satan som prøver å friste Jesus i Det nye testamentet.

Løftet om fremtiden : Harry Potter bøkene konkluderer med en visjon av en lysere 
fremtid, hvor ondskapen er beseiret og det gode seirer. Dette kan minne om det 
bibelske løftet om at Gud vil beseire Satan og bringe en evig fremtid med fred og 
glede.

Selv om flere bibelske motiver og symboler kan finnes i serien, er det viktig å huske 
på at Harry Potter er fiktive verk og ikke en religiøs tekst, og at motivene og 
symbolene kan bli forstått på forskjellige måter av lesere.



"Harry Potter"-serien av J.K. Rowling inneholder flere symboler og motiver som 
refererer til elementer fra norrøn mytologi. Noen av de mest kjente eksemplene på 
dette inkluderer:

Ragnarok: I norrøn mytologi, Ragnarok er et katastrofalt slag mellom guder og jotner 
som resulterer i ødeleggelse av verdenen og død for de fleste av gudene. I Harry 
Potter serien kan den ultimate kampen mellom Harry og Lord Voldemort ses som en 
parallell til Ragnarok, en slag som har som mål å beseire ondskapen og redde 
verdenen.

Odin som en mentor: Albus Humlesnurr, hovedmentoren til Harry, kan ses som en 
parallell til Odin fra norrøn mytologi. Begge er eldre, fulle av visdom og er i stand til å 
se inn i fremtiden. Odin er også kjent for å gi råd og veiledning til sine tilhenger, 
akkurat som Humlesnurr gjør for Harry og hans venner.

Drakten som et symbol: Drakten i Harry Potter er ofte knyttet til en av de fire 
husholdningene ved Galtvort skole; Smygard, Ravnklo, Håsblås og Griffing. Drakten 
kan minne om de forskjellige klærne som var knyttet til de forskjellige gudene og 
heltene i norrøn mytologi.

Gjenstander med magiske krefter: Gjenstander som Elderstaben og Horcruxene i 
Harry Potter serien, har magiske krefter og kan brukes for å utøve makt. Dette kan 
minne om de magiske gjenstandene i norrøn mytologi, som for eksempel Mjølner 
(Thor's hammer) eller Gungnir (Odin's spyd).

Helten som én mot mange: Harry Potter kjemper ofte mot overmakten, som i 
Ragnarok, hvor enkelte helter slåss mot et overveldende antall motstandere. Harry 
har ofte å kjempe mot Lord Voldemort og hans tilhengere som overmakten han må 
overvinne.

Selv om flere elementer fra norrøn mytologi kan finnes i serien, er det viktig å huske 
på at Harry Potter er fiktive verk og ikke en religiøs tekst, og at motivene og 
symbolene kan bli forstått på forskjellige måter av lesere.
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De fire husene i Harry Potter-serien er på norsk kalt Håsblås, Smygard, 
Griffing og Ravnklo. De fire husene er oppkalt er de fire grunnleggerne av 
Galtvort skolen. J.J. Rawling har også sagt at husene kan sammenlignes 
med de 4 elementene ild, jord, luft og vann.

De fire husene representerer fire forskjellige kvaliteter, verdier og styrker.

Håsblås, som står for hardt arbeid, lojalitet og ærlighet.

Smygard, som står for ambisjoner, intelligens og list.

Griffing, som står for mot, heltemodig og lojalitet.

Ravnklo, som står for intelligens, kunnskap, og 
nysgjerrighet. 

Elevene som går på Galtvort skole fordeles i disse husene ved hjelp av 
valghatt, en magisk hatt som kan lese elevens tanker og personlighet, og 
bestemmer hvilket hus de passer best i. Valghatten var tidligere hatten til 
Gudrik Griffing
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Griffing er det huset Harry Potter tilhører. Oppholdsrommet er derfor det 
eneste som er beskrevet i detalj i bøkene. Medlemmene av dette huset er 
også gitt mest oppmerksomhet i bøkene. Oppholdsrommet er i et av 
slottets tårn, og inngangen er bak et portrett av en dame med rosa kjole. 
Den damen tillater kun at folk går inn i oppholdsrommet om de kan det 
korrekte passordet. Bak portrettet er et stort oppholdsrom med peis, og to 
trapper som leder opp til guttenes og jentenes sovesal.

Ifølge J.K. Rowling kan Griffing grovt sammenlignes med elementet ild, noe 
som kan sees i fargene i emblemet.

Tidligere kjente medlemmer av Griffing:
Albus Humlesnurr
Arthur Wiltersen
Jakob Potter
Lilly Potter
Kalle Wiltersen
Minerva McSnurp
Molly Wiltersen
Petter Pittelpytt
Remus Lupus
Sirius Svaart

Av Dette vektorbildet inkluderer elementer som har blitt hentet fra 
denne:Escudo municipal de Zaragoza.svg (by SanchoPanzaXXI)., CC 
BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6208888

https://no.wikipedia.org/wiki/Albus_Humlesnurr
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Wiltersen#Arthur_Wiltersen
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Potter#Jakob_Potter
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Potter#Lilly_Potter
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Wiltersen#Kalle_Wiltersen
https://no.wikipedia.org/wiki/Minerva_McSnurp
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Wiltersen#Molly_Wiltersen
https://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Pittelpytt
https://no.wikipedia.org/wiki/Remus_Lupus
https://no.wikipedia.org/wiki/Sirius_Svaart








Håsblås er et av de fire husene ved Galtvort skolen for trolldom og hekseri. 
Denne bokserien er skrevet av J.K. Rowling.  

Håsblås huset er det mest inkluderende av de fire husene ved skolen. 
Viktige egenskaper for elevene ved Håsblås er hardt arbeid, utholdenhet, 
lojalitet, vennskap, og rettferdighet. 

Emblemet består av en grevling på gul og sort bakgrunn.Pomona Stikling er 
leder for huset, og den trinne munken er husspøkelset her. 

Ifølge Rowling samsvarer Håsblås til elementet jord. 

Håsblås sitt oppholdsrom er et sted i kjelleren, nær slottets kjøkken.
Kanskje som en følge av de mange opptaksmulighetene i huset er elevene i 
Håsblås stereotypet som lite eksepsjonelle (et sted i serien er de kalt «en 
gjeng pyser»). 

En av de få Håsblåselevene som er verdt å merke seg er Fredrik Djervell, 
som ga huset status ved å vinne noen få rumpeldunkkamper som kaptein 
og speider, og senere, i boken Harry Potter og Ildberget ble han Galtvorts
deltaker i Tretrollmannsturneringen.
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Av Denne vektorgrafikken ble laget med Inkscape . – Eget verk, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8739248









Ravnklo er et av de fire husene ved Galtvort skole for hekseri og 

trolldom. Skolen er oppdiktet og du kan lese om den i bøkene om 

Harry Potter skrevet av J.K. Rowling.

Rowling har sammenlignet Ravnklo med elementet luft. 

For å komme inn på Ravnkloingenes oppholdsrom må man besvare 

et spørsmål. Det endrer seg hver gang og man må tenke lurt, fordi 

hvis man svarer feil må man vente til en annen kan svare for en. På 

den måten lærer man.

Hermine Grang har uttalt at hennes andrrevalg for hus , etter Griffing

ville vært Ravnklo.

Av Bagui – Eget verk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6
208891

Medlemmer av Ravnklo i perioden Harry går på Galtvort er:
Cho Chang
Lulla Lunekjær

https://no.wikipedia.org/wiki/Elever_i_Ravnklo#Cho_Chang
https://no.wikipedia.org/wiki/Lulla_Lunekj%C3%A6r








Smygard er et av husene ved den fiktive trollmannsskolen Galtvort. Skolen er delt inn i fire hus 
hvor elevene er delt opp etter sin personlighet og sine evner.

Smygard er huset som Salazar Smygard , en av Galtvort fire grunnleggere, fikk grunnlagt. Det er 
bare de mest ambisjonsrike og slu elevene som kommer inn i Smygardhuset under den såkalte 
valghattsermonien. I boken Harry Potter og De vises stein blir det avslørt at det nesten ikke 
finnes en eneste ond trollmann som ikke har vært elev under huset Smygard. Dette gjelder bare 
de onde trollmenn som har gått på Galtvort. 

Smygards emblem inneholder en slange, og fargene i emblemet er sølv og grønn. Husets leder 
var i de første fem bøkene Severus Slur, men i slutten av bok 6 tok Horation E.F Snilehorn 
over. Husspøkelset i dette huset heter Blodbaronen.

Smygards oppholdsrom befinner seg under innsjøen ved skolen, og man når det ved å åpne og gå 
gjennom en blank vegg nede i den gamle fangekjelleren.

I motsetning til de andre grunnleggerne av Galtvort, ville Salazar Smygard kun tillate at fullblods 
magikere skulle få gå på skolen. Uenigheten rundt dette førte til at Salazar forlot skolen, og 
etterlot seg Mysteriekammeret. Et millennium senere er det fortsatt flest fullblods magikere som 
får være i Smygard, selv om noen få halvblods også har fått gå der, for eksempel Voldemort og 
Severus Slur. Derfor har Rowling selv sagt at man må være delvis fullblods, for eksempel ha en 
fullblods mor slik som Tom Venster og Severus Slur.

Av Dette vektorbildet inkluderer elementer som har blitt hentet fra 
denne:Champ de sable diapré.svg (by Bibar)., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6208936

Tidligere medlemmer av Smygard:
Familier:

Familien Svaart (unntatt Sirius Svaart)
Familien Malfang

Enkeltpersoner:
Bellatrix DeMons
Horation E.F. Snilehorn
Radamsus DeMons
Rodolfus DeMons
Severus Slur
Tom Venster, kjent under Voldemort

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Familien_Svaart&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Sirius_Svaart
https://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Malfang
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dseter#Bellatrix_DeMons
https://no.wikipedia.org/wiki/Ansatte_ved_Galtvort_h%C3%B8yere_skole_for_hekseri_og_trolldom#Horation_E.F._Snilehorn
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dseter#Radamsus_DeMons
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dseter#Rodolfus_DeMons
https://no.wikipedia.org/wiki/Severus_Slur
https://no.wikipedia.org/wiki/Voldemort









