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Innledning

I dette fordypningsemnet vil jeg ta for meg sagaen om Harry Potter, hvordan den ble til, 

hvordan den har utviklet seg og hvordan den endrer seg når den kommer i filmformat. Jeg 

har valgt å skrive om dette temaet fordi jeg siden jeg selv var 11 år har lest bøkene så fort de 

har blitt gitt ut og har for lengst gått ut av tellingen på hvor mange ganger jeg har lest de 

forskjellige bøkene. Jeg er utrolig fascinert av dette universet og ønsket for det første å 

utforske det dypere og for det andre å gjenoppfriske minnet mitt litt på detaljer jeg har glemt 

opp gjennom årene. En av grunnene til at jeg har likt serien er at den er så lett å identifisere 

seg med. Jeg har hele tiden vært like gammel som hodevpersonene, noe som gjør det hele 

enda litt mer spennende.

- 3 -



J.K. Rowling og Harry Potter

Joanne Murray, ble født Joanne Rowling den 31. Juli 1965. Hun ble 

født i Chipping Sodbury i South Gloucestershire i England. Rowling er 

datter av Peter James Rowling og Anne Rowling og har en to år yngre 

lillesøster som heter Dianne, eller Di som Rowling kaller henne. Både 

bok nummer en, Harry Potter og de vises stein1  og bok nummer syv, 

Harry Potter og dødstalismanene2  er dedikert til Di. Hun gir ut bøkene 

under navnet J.K.Rowling som er kort for Joanne Kathleen Rowling. 

Grunnen til dette navnet er at forlaget (Bloomsbury) ikke ønsket å gi ut 

boken under en kvinnelig forfatter og bestemte seg for å fjerne 

fornavnet og heller bruke initialer og etternavn som forfatternavn. 

Rowling har ikke noe mellomnavn, så hun valgte å bruke sin bestemors 

navn, Kathleen. Slik fikk bøkene en kjønnsnøytral forfatter. Rowling er 

nå gift med Neil Michael Murray og tok hans navn 26 desember 2001. 

Selv kaller hun seg bare Jo, og sier hun aldri ble kalt noe annet med 

mindre folk var sure på henne.

J
.K
.
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1 «For Jessica, who loves stories, For Anne, who loved them too; And for Di, who heard this one first.» (Dedikasjon i Harry 

Potter og de vises stein)

2 «The dedication of this book is split seven ways: to Neil, to Jessica, to David, to Kenzie, to Di, to Anne, and to you, if you 

have stuck with Harry until the very end» (Dedikasjon i Harry Potter og dødstalismanene)



I 1993 fikk Rowling sin første datter, Jessica Isabel Rowling Arantes 

med sin første mann, den portugisiske journalisten Jorge Arantes. De 

ble gift i 1992 og skilte seg senere i 1993. I 1994 flyttet mor og datter til 

Rowlings søster i Edinburgh i Scotland. Hun var depressiv og hadde 

selvmordstanker i tiden hun tilbrakte i Edinburgh. Det skal ha vært 

denne tiden som gav henne inspirasjonen hun trengte for å finne opp 

desperanter, de 3,5 meter høye kappekledde skikkelsene som får deg 

til å føle deg elendig inne i deg og gjør at du kun tenker på forferdelige 

ting.

I 1995 var hun ferdig med Harry Potter and The Philosophers Stone. 

Hun fikk hjelp av Bryony Evans i Christopher Little Literary Agents til å utgi boken, og 

manuskriptet ble sendt til 12 forskjellige forlag. Ingen av forlagene ville ha boken. Ikke før et år 

senere fikk hun klarsignal fra et, dengang lite forlag, kalt Bloomsbury 

Publishing Ltc. Bloomsbury har siden utgivelsen av Harry Potter bøkene 

vokst stort og gir nå ut bøker fra en rekke store navn som Khaled 

Hosseini, forfatter av «Drageløperen» og «Tusen strålende soler». Boken 

ble i første trykket opp i 1000 eksemplarer. Denne avgjøreslsen ble tatt 

på grunnlag av sjefens åtte år gammel datter som synes første kapittel i 

boken var så bra at hun krevde å få høre det neste. Boken vant Nestlé 

Smarties Book Prize. I 1998 ble rettighetene til boken auksjonert bort 

for over hundre tusen dollar til Scholastic Inc,3 til Rowlings store glede. 

Samme år vant den British Book Award for Årets barnebok og 

Children’s Book Award. Hun var da klar med sin andre bok «Harry 

Potter and the Chamber of Secrets», og bok nummer en ble gitt ut i 

Amerika under tittelen «Harry Potter and the Sorcerers Stone». 

Rettihetene til to Harry Potter filmer ble kjøpt av Warner Bros for en 

syvsifret sum dollar.
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3 Scholastics Inc gir ut Harry Potter i Amerika



I 1999 kom den tredje boken, Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban. På denne tiden begynte boken for alvor å gjøre det bra i 

utlandet og ble gitt ut på en rekke språk, blant annet på norsk ved 

Torstein Bugge Høverstad. I denne boken får man en litt annen vinkling, 

og man får vite mer bakgrunnsinfo om hvordan ting fungerer og 

hvordan ting har blitt slik de er. Boken vant Nestlé Smarties Book Prize, 

noe som gjorde at Rowling ble den første forfatteren som vant prisen 

tre år på rad. Den vant også Whitbread Children’s Book of the Year 

award.

Bok nummer fire, Harry Potter and the Goblet of Fire stod klar i år 

2000. Denne slo salgsrekorder i mange land, og solgte nesten like mye 

i løpet av første dagen som forrige bok gjorde i løpet av et helt år. 

Denne boken er ikke like dyp som forrige bok, og er mer actionfylt slik 

som bok nummer to. Men til tross for at det er mye action og her-og-

nå-handling i boken så er boken veldig lang og har plass til fremgang i 

historien og bakgrunnsinfo. Hun sier selv at hun hadde store problemer 

med å skrive boken og måtte skrive enkelte kapitler på nytt opp til 13 

ganger før hun ble fornøyd.

Etter å ha skrevet fire romaner tok Rowling seg en pause for å skrive to 

små bøker der inntektene gikk til veldedige formål. Disse var fiktive 

bøker som blir nevnt i Harry Potter-romanene. Bøkene skal ha tjent inn  

over 15 millioner pund som går direkte til veldedighet. Den første er 

Quidditch Through the Ages som er en historiebok fra skolebiblioteket 

på Galtvort. Den handler om diverse historiske hendelser innenfor 

sporten rumpeldunk. I boken står det notater som elever på Galtvort 

skal ha skrevet når de har lånt boken. Den andre boken er Fantastic 

Beasts and Where to Find Them som er en av Harry Potters 

skolebøker. I likhet med den andre boken er det her også notater, 

denne gangen skrevet av hovedpersonene selv. Du kan se samtaler 

mellom Harry og Ronny og en haug av morsomme notater med 

referanser til hendelser som har skjedd i romanene.
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I 2001 var det premiere på den første Harry Potter filmen, med samme 

navn som boken. Den ble regissert av Chris Columbus. I hovedrollene 

finner vi Daniel Radcliffe som Harry Potter, Rupert Grint som Ronny 

Wiltersen og Emma Watson som Hermine Grang. Filmen ble skrevet av 

Steve Kloves i samarbeid med Rowling for å forsikre seg om det ikke 

skulle oppstå konflikter i handlingen med de kommende bøkene. Film 

nummer to, Harry Potter and the Chamber of Secrets kom året etter, i 

2002.

Rowlings skriveproblemer stoppet ikke etter problemene med bok 

nummer fire, men hun hadde også store problemer med å skrive bok 

nummer fem, som ble ferdig hele tre år senere, i 2003. Boken heter 

Harry Potter and the Order of the Phoenix og er hennes lengste bok på 

875 sider og den har en omfattende handling som forteller mye om 

både fortid, nåtid og fremtid. I denne boken har vi viktige spådommer, 

store utviklinger blant hovedpersonene og ikke minst Voldemorts 

gjenoppstandelse. Dette er noen av likhetstrekkene denne boken har 

med Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, og noe det ble mer av i de kommende 

bøkene.

Film nummer tre, Harry Potter and the Prizoner of Azkaban var ferdig i 

2004, denne gangen produsert av Chris Columbus, og regissert av 

Mexicaneren Alfonso Cuarón. Albus Humlesnurr blir nå spilt av Michael 

Gambon ettersom Richard Harris døde i 2002. Allerede i denne filmen 

oppstår det etter min mening problemer med å overføre historien til 

filmformatet. Filmen er alt for kort i forhold til kompleksiteten til boken 

og vi opplever mye feil i forhold til boken og mange detaljer som har 

uteblitt, ting som etter min mening er viktig for den totale historien.4
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4 http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(film)#Differences_from_the_book

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(film)#Differences_from_the_book
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(film)#Differences_from_the_book


Harry Potter and The Half-Blood Prince ble ferdig i 2005, slo alle 

tidligere salgsrekorder og solgte hele ni millioner bøker det første 

døgnet. Denne følger opp ved mye av det som skjedde i Harry Potter 

and The Order of the Phoenix og starter mye av det som det skal 

handle om i den siste boken. Boken vant Årets Bok på British Book 

Awards 2006. I bokens handling får du vite mye om Voldemorts fortid, 

Harry blir forelsket i sin bestevenns søster og Professor Albus 

Humlesnurr dør i et slag med Harrys erkefiender Draco Malfang og 

Severus Slur. Tilsammen er denne boken starten på hvordan hele trollmannsverdenen rakner 

sammen og samles sammen til det siste store slaget.

Senere i 2005 kom film nummer fire, Harry Potter and The Goblet of fire 

ut. Filmen har denne gangen fått en britisk regissør, Mike Newell. Filmen 

var den første i serien til å vinne en BAFTA5-pris og tok seieren i BAFTA 

Award for Best Production Design. Boken er nesten dobbelt så lang 

som forrige bok, og det er derfor ingen overraskelse at filmen som kun 

er på 150 minutter, er forkortet til det ekstreme og mangler store deler 

av historien.

I 2007 hadde film nummer fem, Harry Potter and the Order of the 

Phoenix premiere. Denne gangen var det britiske David Yates sin tur til 

å regissere filmen, en jobb han skal gjøre på alle de resterende filmene. 

Filmen er den første i serien som ikke er skrevet av Steve Kloves, og er 

skrevet av Michael Goldenberg. I likhet med de foregående filmene så 

ser man problemer med å føre historien fra boken til lerettet. Dette er en 

bok med lite action og et lit svakt plot, noe som gjør problemet enda 

større når filmen blir produsert som en actionfilm.
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Ti dager etter premieren på film nummer fem fullførte Rowling sagaen 

om Harry Potter når hun gav ut Harry Potter and the Deathly Hallows. 

Boken slo alle de gamle salgsrekordene og solgte 11 millioner kopier i 

Storbritania og USA. Siste kapittel i boken skrev Rowling i ca 1990, 

altså lenge før noen av bøkene var gitt ut.

Hun skal ikke skrive noen flere Harry Potter-bøker, men har skrevet The 

Tales of Beedle the Bard som er en fiktiv barnebok som blir nevnt i 

Harry Potter and the Deathly Hallows. Boken er i samme sjanger som 

bøkene fra 2001, Fantastic Beasts and Where to Find Them og 

Quidditch Through the Ages. Hun sier hun aldri kan stoppe å skrive 

bøker, og har også planer om å skrive et Harry Potter-leksikon, men 

dog sier hun også at det vil kunne ta opp til ti år før det er ferdig. 

Utenfor Harry Potter-universet har Rowling planer om å skrive en annen 

barnebok utenfor fantasysjangeren og en voksenbok. Hun sier hun ikke kan skrive flere 

fantasybøker fordi hun er redd for å gjenta universet hun fant opp da hun lagde Harry Potter. 

Forøvrig så er tre nye filmer på vei, Harry Potter and the Half-Blood Prince og Harry Potter 

and The Deathly Hallows del en og to som har premiere i hendholdsvis 2009, 2010 og 2011.
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Drøfting av målgruppe og sjanger

Serien om Harry Potter er fordelt over hele syv bøker og til sammen 

3744 sider, noe som gir et gjennomsnitt på godt over hele 500 sider. 

Bare ved å ta en titt på sidetallene til boken kan man se en viss utvikling 

i sjanger og målgruppe. Bok nummer en, Harry Potter og de vises stein 

starter ut med beskjedne 281 sider, noe som er ganske normalt for 

barnebøker. Nummer to i rekken, Harry Potter and the Chamber of 

Secrets følger på videre med kun 306 sider og senere Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban med sine 386 sider. Allerede her kan man se en økning av sider, men på bok 

nummer fire, Harry Potter and the Goblet of Fire blir ting annerledes da antall sider nesten 

dobler seg fra forrige bok med 647 sider og nesten tredobler seg før 

bok nummer fem, Harry Potter and the Order of the Phoenix, med hele 

875 sider. Som sagt så kan man allerede, kun ved å se på utvilingen av 

sidetallene se at boken endrer målgruppe underveis. Bøkene går fra å 

være lettleste barnebøker som kan leses av tiåringer som nettopp har 

lært å lese, til å bli en fortelling som med litt flaks kan forståes av de 

samme tiåringene dersom de får de lest høyt av deres foreldre med stor 

innlevelse.

Ringenes Herre blir betegnet som et episk høyfantastisk romanverk.6  7  Harry Potter blir 

betegnet som en serie fantasyromaner for barn8. Ringenes Herre blir oppfattet som et tyngre, 

mer omfattende og et kanskje litt mer voksent motstykke til de syv bøkene om Harry Potter. 

Dette er en påstand som kanskje kan stemme ganske bra når man sammenlikner  med de 

1
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6 http://no.wikipedia.org/wiki/Ringenes_herre

7 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings

8 http://no.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
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første bøkene i Potter serien, men senere i sagaen blir denne forskjellen 

mindre og mindre. Ringenes herre har på mange måter mer 

gjennomført når det kommer til myteologisk korekthet, og Tolkien er vel 

en perfeksjonist uten like som passer på at alle fakta i boken er 

teoretisk korrekt. Men på samme måte er Harry Potter intens, 

komplisert og dramatisk på en måte som ingen annen barnebok er. På 

samme måten som Harry Potter and the Chamber of Secrets fikk barn 

til å gråte av redsel når handlingen foregår inede i Mysteriekammeret og 

boken er ved slutten, er Harry Potter and the Half-Blood Prince minst 

like skummel for voksne på mange måter. Bare det faktum at 

«udødelige» Albus Humlesnurr blir drept av Severus Slur er skummelt 

nok på sin egen måte. Severus har under hele historien vært den 

åpenbart slemme personen som Humlesnurr hadde så stor tillitt til at 

han umulig kunne være slem. Et annet eksempel er når selveste Harry 

Potter mister livet i Harry Potter and The Deathly Hallows. At 

hovedpersonen dør er noe som vanligvis ikke skjer i barnebøker, og 

man kan blant annet med dette konkludere med at Harry Potter, hvertfall de senere bøkene 

ikke går under sjangeren barnebok, og har utviklet seg til å bli et stort, syvbinds romanverk  

på tilsammen 3744 sider for ungdom og voksne fantasytilhengere.
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Konklusjon

Harry Potter har utviklet seg fra å være en liten barnebok til å bli en episk saga på til sammen 

3744 sider. Gjennom historien har vi fra bok til bok opplevd forandring i skrivemåte, handling 

generell stemmning og oppførselen til hovedpersonene. Det hele starter som lettleste, korte 

bøker til å gå over til lange, tunge bøker med en veldig komplisert handling.Ved å se nærmere 

på bøkene og filmene ser jeg at det er store forskjeller på de to. Det hele starter bra med film 

en og to, men etterhvert som bøkene blir lengre og lengre og filmene holder samme lengde 

så blir kvaliteten på filmene også gradvis dårligere. Filmene er underholdene, men de følger 

ikke samme målgruppe, sjanger, historie eller detaljer som bøkene og da får man ikke det 

samme resultatet. Den siste filmen skal splittes i to deler for å få plass til alt, kanskje dette er 

løsningen. Fortsatt sitter jeg igjen med spørsmålet; «Hvorfor siste boken?» de har etter min 

mening laget fem mer eller mindre mislykkede filmer før de finner ut at de gjør noe feil.
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Vedlegg

Bokreferat: De vises stein

Forfatter: J. K. Rowling

Tittel: Harry Potter og de vises stein (Harry Potter and the Philosophers Stone)

Sideantall: 281

Boken handler om en gutt på 11 år som bor hos de grusomme 

Dumlingene som er hans Tante, Onkel og deres sønn, Dudleif. Han har 

blitt fortalt at hans foreldre døde i en bilulykke da han var spedbarn. Alt 

dette endrer seg raskt da Harry plutselig blir hentet av en tre meter høy 

kjempe som forteller Harry at både han og hans døde foreldre er 

trollmenn og hekser. Han tar Harry med seg til en verden med 

allverdens skapninger og utrolige tradisjoner. Han begynner på 

Galtvorts Høyere Skole for Hekseri og Trolldom der han møter sine to 

gode venner Ronny og Hermine, og også senere sin store fiende, Fyrst Voldemort.

Dette er boken som startet det hele. Her har du en fantastisk start på en episk saga. Vi har 

en perfekt balanse mellom action og bakgrunnsinformasjon, noe som gjør at boken passer 

for en stor målgruppe. Det er goså herlig å se hvor gjennomført serien er nå man kan lese 

den første boken og se navnet på personer som ikke dukker opp før to bøker senere, bøker 

som ikke var planlagt da denne gikk i trykken. Det eneste som er negativt med denne boken 

er at den kun er på 281 sider.
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Bokreferat: Fangen fra Azkaban

Forfatter: J. K. Rowling

Tittel: Harry Potter og fangen fra Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

Sideantall: 386

Den tredje boken om Harry Potter handler det mindre om problemer i 

nåtiden og forfatteren tar heller for seg Harrys fortid. Harry får for første 

gang vite store deler av hans far og mors fortid. Harry får møte sin 

Gudfar, Sirius Svaart for første gang siden hans foreldre ble drept av 

Fyrst Voldemort rett etter Harry’s fødsel. Sirius har rømt fra 

Trollmansfengselet Azkaban og Trollmannsverdenen, inkludert Galtvort 

blir intatt av fryktelige, hettekledde vesener som får deg til å føle deg 

trist når du er i nærheten av deg, og som suger sjelen ut av deg 

dersom du ikke oppfører deg. Harrys nye lærer i Forsvar mot svartekunster er faren til harrys 

(Jakob Potter) gode venn, Remus Lupus, som også er en varulv. Harry møter også en annen 

av Jakobs barndomsvenner, Petter Pittelpytt, som hele tiden har forkledd seg som Ronnys 

rotte og overvåket Harry. Professor Rummelfiold, Harrys nye lærer i Clairvoyance spår 

Voldemorts gjenoppstandelse.

Dette er min absolutte favorittbok, og jeg deler nok synet mitt der med mange fans. Her får 

du en mye mer omfattende og mer interessant historie enn i den actionfylte Harry Potter og 

Mysteriekammeret. Folk som allerede har blitt fanget av bok en og to lengter etter mer info 

om Harry Potters univers, noe det blir servert mye av i denne boken.
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Filmreferat: Føniksordenen

Regissør: J. K. Rowling

Tittel: Harry Potter og føniksordenen (Harry Potter and the Order of the Phoenix)

Tid: 132 minutter

Harry Potter and the Order of the Phoenix er filmen som er basert på 

bok nummer fem med samme navn. Den handler om hvordan 

Voldemort samler sine gamle tilhengere og kommer tilbake etter at han 

gjenoppstod i slutten av bok nummer fire. Den handler også om 

hvordan to hemmelige motstandsgrupper formes. Den ene lages av 

Harry og venner på galtvort og heter Humlesnurr-Legionen. Den andre 

er en gammel organisasjon som gjenoppstår ettersom behovet 

kommer i forbindelse med Voldemorts gjenoppstandelse, Føniksordenen. Mye av handlingen 

går ut på å få tak i en spådom som sier at Voldemort og Harry ikke kan leve begge to og at 

en av de på drepe den andre.

Denne filmen er en underholdene film, men den har dårlig sammenheng med historien den 

skal fortelle. Selv om jeg har lest boken to ganger for et til to år siden hadde jeg likevel 

problemer med å huske hva handlingen var. Det er mange ting fra boken som er gjegitt delvis 

og som ikke gir mening fordi så mye av de viktige delene er utelatt. Forøvrig vil jeg si at filmen 

har en annen sjanger enn boken. Der boken foregår mer i fortiden og handler om mye 

teoretisk, så er filmen nesten en ren actionfilm. Dette fungerer dårlig. Man kan stille seg 

spørsmål om hvorfor den desidert lengste boken også er den korteste filmen.
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