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HARRY MALFOY – OG NOGET MED HR. MALFOY 

 

Der sad en kat på muren, ingen lagde mærke til den, for katte var der mange af på Ligustervænget. 

Den sad at ventede. Det var køligt, den rørte sig ikke ud af flækken. I mørket kom en høj mand med 

halvmåne briller og høj spids hat gående. Det var ham, katten ventede på. Pludselig blev den lille 

kat til en skikkelse. ”Jeg har ventet dig i mange timer, Dumbeldore”, sagde skikkelsen. ”Ja, det ved 

jeg, McGonagall” svarede Dumbledore blidt. ”Hvornår kommer Hagrid professor?” ”Han skulle 

være her snart” sagde Dumbeldore. Pludselig kom en stor og fagligt-udseende mand på en flyvende 

motorcykel ned fra himlen. Han holdt en lille bylt i armen. ”Der var du, Hagrid.  Vi har ventet dig, 

er knægten ok?” spurgte McGonagall.  ”Ja, han faldt i søvn, mens vi kørte”, svarede Hagrid. ”Det er 

tid til at lægge ham på terrassen her hos familien Dursley” sagde Dumbeldore. ”Du mener da ikke, 

at vi giver ham til den familie! Deres søn skreg af sin mor, at han ville ha´ slik, det kan du da ikke 

mene!! Det kan vi bare ikke!” udbrød McGonagall.  ”Der er måske en anden udvej…” indvendte 

Dumbledore … det må der være”! ”Vi kan ikke lægge ham her, det er ikke godt for ham, fastholdt 

McGonagall …  Dumbledore afbrød hende og sagde ”Lilly Potter havde noget kørende med Lucius 

Malfoy i en periode… så den lille dreng, Harrys far er ikke James, men Hr. Malfoy. Den besked var 

for meget for professor McGonagall, hun besvimede og blev grebet af Hagrid. ”Er det rigtigt 

professor?” spurgte Hagrid og var lige ved at gøre det samme. ”Ja, Hagrid, det er det”. De lagde den 

lille bylt uden foran familien Malfoys Dørtrin sammen med det brev, de havde skrevet. Så gik de. 

Da familiens Malfoys husalf Dobby om morgen gik ud for at hente posten, blev han noget 

forskrækket, da han så en lille bæbse på dørtrinet ”ÅH GUD! Hvad er det for noget HR. MALFOY” 

SE HVAD DER ER HERUDE! Hr. Malfoy kom styrtende ud og kiggede forfærdet på den lille 

bæbse, han tog brevet op og læste det: 

Kære Hr. og fru Malfoy! 
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Vi har lagt dette barn til dig og din hustru for ydmygt at bede jer om at tage det til jer, som 

det var jeres ejet. Håber I vil påtage jer ansvaret for lille Harry. 

Med mange venlige hilsner fra Dumbeldore & McGonagall. 

Hr. Malfoy kiggede på brevet og så på bæbsen og så tilbage igen, hans tanker snurrede rundt i 

hovedet på ham. Han stod helt stiv et langt minut, da fru Malfoy kaldte på ham. ”Hvad står der i 

brevet skat?” ”Læs”, sagde han og rakte hende brevet. Da hun havde læst brevet et par gange, blev 

hendes øjne større og større. ”Ligger der en bæbse derude?” spurgte hun til sidst.  ”Ja, det gør der, 

svarede han. ”Så går jeg lige ud og kigger” sagde hun og gik ud for at se. Da hun kom tilbage, 

havde hun taget bylten med ind og gik hen for at give den mad. ”Hvad laver du? spurgte hendes 

mand. ”Giver ham mad” sagde hun kort for hovedet. ”Han må være sulten efter den kolde nat”. 

”Skal vi tage ham til os? spurgte Hr. Malfoy undrende. ”Vi ville jo gerne give Draco en bror sagde 

hun. Ja, en lille bror, ikke sådan en” sagde han og pegede på Harry. ”Han ser da også kun ud til at 

være et par måneder yngre”, svarede hun. ” Ok” sagde han lettere irriteret, så tager vi ham.    

 

Det var nu i dag ti år siden, at husalfen Dobby chokeret havde fundet Harry ude på dørtrinet. Han 

var nu faldet godt til hos familien Malfoy. De var troldmænd ligesom han selv. De havde lært ham 

gode manere og også lært ham de rette holdninger til, hvad der skete dengang, da mørkets herrer 

faldt (det var ham Harry, der havde været grunden til det, derfor var han meget populær og berømt). 

Hans forælder havde fortalt ham om det engang, da han spurgte sin far, hvorfor alle var så bange for 

en, der hed Voldemort. ”Han var en mægtig hersker, han rensede verden fra alle de 

muderblodspjok, der troede de var noget”, havde hr. Malfoy forklaret. ”Hvad er muderblodspjok” 

havde Harry spurgt, da han var fem. Det er troldmænd født af mugglere,(ikke magikere) havde hr. 

Malfoy sagt. ”Hvad er der galt med dem” havde Harry spurgt undrende. ”De er ikke rigtige 

troldmænd, de er bare daf”. ”Ok”. Derefter var Draco kommet hen og spurgt om de skulle lege 

Troldmand og muggler (en leg hvor troldmanden skal fange muggleren). 

Han kunne faktisk ikke se, hvorfor man var så sur på mugglerfødte. De havde jo ikke gjort noget for 

at være det, (men det havde han selvfølgelig ikke sagt til nogen). Men han var stadig glad for sine 

forældre og sin bror Draco. Draco var på samme alder som han selv, og efter sommerferien skulle 

de begge to starte på Hogwarts skole for Heksekunster og Troldmænd-skab, hvor de skulle gå i syv 

år og lære praktiske besværgelser, som de kunne bruge senere i livet. Familien Malfoy havde et 
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nydeligt og ordentligt hjem. Deres husalf Dobby ryddede op og lavede mad til dem hver dag. Det 

var i slutningen af sommerferien, og der var kun en uge til, de skulle afsted med 

Hogwartsekspressen for at blive uddannet på Hogwarts.  Harry tænkte ikke på andet, end hvilket 

kollegium han mon ville komme på, om det mon var nogle gode lærere han fik, og om hvem han 

blev venner med, osv. 

Men om eftermiddagen blev han pludselig afbrudt af sine tanker, da hans mor Narcissa kom ind til 

ham på værelset ”Harry der er noget jeg må tale med dig om”, sagde hun. ”Har jeg gjort noget 

forkert?” spurgte han hurtigt. ”Nej, nej, det er bare noget jeg burde have fortalt dig for mange år 

siden”. Ja..? sagde Harry afventende. Øhh det er bare… du er ikke min rigtige søn”, skyndte hun sig 

at sige… kun Lucius´ søn. Alting snurrede pludselig rundt i hoved på ham! Var det virkelig sandt? 

Var hun ikke hans mor! Hvem var så? Det gav ingen mening! Han kiggede på hende, som om han 

lige havde set et spøgelse. … hvem er så min mor? lykkedes det ham at fremstamme. Det ved vi 

ikke, eller det ved vi måske… øh… kakao, te eller kaffe? tilbød hun for at skifte emne. ”Ikke noget 

til mig, tak”,  sagde han hurtigt.  ”Helt sikkert”, sagde hun og prøvede at være glad. ”Du ligner 

ellers en der godt kunne trænge til det”. 

Morgenen før de skulle afsted på Hogwartsekspressen var travl og kaotisk. Der var ting, der skulle 

masses ned i kufferterne og lister, der skulle tjekkes. Da de endelig kom afsted, var bilen propfyldt. 

De skyndte sig hen mellem perron 9 og 10 og fik besked på, at de skulle løbe gennem en mur. Da 

det blev Harrys tur, begynde han at løbe, og ligesom han skulle til at vende om, så han en masse 

mylder på en anden perron. Der hang et skilt hvor der stod: 

9¾   

Harry tænkte, det var et mærkeligt navn til en perron, men blev hurtigt afbrudt af tanken, da fløjten 

lød. ”Kom så, Harry”, råbte Lucius. ”Toget kører snart.” ”Kommer!” sagde Harry og skyndte sig 

afsted for at komme med på toget. I toget mærkede han en spændt og støjende stemning. ”Farvel 

drenge husk nu at lave jeres lektier” råbte fru Malfoy, da toget begyndte at køre. ”Ja mor”, råbte 

Draco tilbage. ”Det skal vi nok”, råbte Harry. ”Vi sender et brev, når vi når frem”, tilføjede han. 

”Farvel unger! Hav nu et godt år”, råbte de fra stationen. ”Vi ses til påske”. Toget satte farten op og 

snart kunne man ikke se hr. og fru Malfoy mere. ”Jeg finder nogen, jeg kan side i kupé med”, sagde 

Draco. ”Skulle vi ikke side i kupé sammen”, spurgte Harry undrende. ”Nej, så får vi jo aldrig nogen 

venner, altså ud over hinanden”, tilføjede Draco hurtigt. ”Kom nu! Find en eller anden, der kan lave 

dine lektier eller sådan noget”, sagde han. Harry tænkte sig om en gang… ”Ok” sagde han og 
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overvejede, hvor han skulle sætte sig. Han fandt en kupé, der var tom, bortset fra en enkelt høj 

fregnet rødhåret dreng. ”Må jeg sidde her”?  spurgte han. ”Ja, selvfølgelig”, sagde den rødhårede 

dreng hurtigt. ”Hvad er dit navn?”. ”Harry, Harry Malfoy”(han havde fået besked på altid at gøre 

folk ”opmærksomme” på, hvem han virkelig var, og hvad han havde gjort for verden. Det gjorde 

han ved at sige sit navn). ”Er du virkelig Harry Malfoy, ham der gjorde, så du ved hvem 

(Voldemort) faldt?” spurgte den rødhåret nysgerrigt. ”Ja, det er mig, men hvad hedder du?” spurgte 

han. ”Ron Weasley”, svarede den fregnede dreng. ”Rart at møde dig, Ron”. ”I lige måde”, sagde 

Ron.  

De sad og snakkede i lang tid om alle mulige ting som flyvende kaniner og grimme heste, der spiste 

metal. Tiden fløj afsted og pludselig kom en dame med slik og lækkerier. ”Skal I have noget?, 

spurgte hun dem. ”Ja tak”, sagde Harry og trak en smule penge op af lommen. Han købte lidt af 

hvert, Ron så til, mens han købte. Da Harry var færdig med at handle, sad han og åd en masse 

lækkerier foran Ron, og kom pludselig til at tænkte på, at han da måtte tilbyde Ron noget. Det 

fortrød han hurtigt, for Ron åd halvdelen af det på fem minutter. ”Hvilket kollegie håber du at 

komme på” spurgte han Ron til sidst for at få hans opmærksomhed væk fra slikket. ”Griffendor, helt 

sikkert, alle mine brødre er kommet på Griffendor, og dig?” ”Slytherrin” svarede Harry. ”Du ved da 

godt, at Du ved Hvem var på Slytherrin, ikke? ”, sagde Ron. ”Jo, men jeg synes ikke, at han skal 

ødelægge Slytherrins ry”, sagde han. ”Ok”, sagde Ron, og så snakkede det ikke mere om det. 

 

Da de endelig nåede frem, var det blevet sent aften, og alle var sultne og trætte.  De skulle sejle over 

vandet for at nå til Troldmandskolen, der nærmest var et slot. Det var meget større, end Harry havde 

forstillet sig. Det sjaskregnede, og de blev drivvåde. Da de endelig var nået ind til slottet, blev de 

ført ind i en stor forhal, hvor der var støj og høj stemning. Her stod de et stykke tid, før en ældre 

kvinde kom ind. Hun sagde ”Kære første års elever! I vil nu blive fordelt til jeres kollegier 

Slytherrin, Griffendor, Huffelpuf og Rawenclaw, I vil være på de kollegier, som I bliver valgt til 

resten af jeres skoletid. I vil få mere information af jeres vejleder, når vi kommer så langt. 

Fordelingshatten her vil fordele jer på jeres kollegier, den kan desværre ikke synge en sang, som 

den plejer, fordi den er blevet forkølet”, ”Nanna Roberts, kom her op”. En pige med lyst hår kom 

op. ”Hmmm… RAWENCLAW” råbte fordelingshatten. ”Alex Bartiys”. ”GRIFFENDOR” sagde 

hatten øjeblikkelig.  Flere blev råbt op og fik tildelt deres kollegie, indtil det lød: ”Ron Weasley”. 

Ron gik nervøst op og tog hatten på. ”GRIFFENDOR” sagde hatten. ”Harry Malfoy”. Harry hørte 
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sit navn blive nævnt og gik nervøst op tog hatten på og…GRIFFENDOR! Hvad…!!men Draco kom 

da på Slytherrin… 

Men nu skulle han da i det mindste være sammen med Ron… 

 


